
 

1. Okul müdürüyüm, zümre öğretmenlerini seçmek istiyorum ne yapmalıyım? 

2. Okul müdürüyüm, bitmiş zümreleri (tüm katılımcıların onaylayıp, zümre başkanının zümreyi sonlandırdığı) 

onaylamak istiyorum ne yapmalıyım? 

3. Okul müdürüyüm, zümre başkanı tarafından onaylanmış zümrenin onayını kaldırmak istiyorum ne yapmalıyım? 

4. Okul müdürüyüm,  

* Kurulun/Zümrenin onaylarını kaldırıp, kararlarını da silmek istiyorum. 

* Kurulu/Zümreyi tamamen silmek istiyorum. 

5. Okul müdürüyüm, sistemde oluşturulmuş  zümreleri görmek istiyorum ne yapmalıyım? 

6. Okul müdürüyüm, rapor almak istiyorum ne yapmalıyım? 

 

  



OKUL MÜDÜRLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER 
1. Zümre başkanlarına yetki verme (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Eğitim Kurumu Zümre Başkanları kısmından sayfaya ulaşılır.  

 

 

 

2. Bitmiş zümreleri (tüm katılımcıların onaylayıp, zümre başkanının zümreyi sonlandırdığı) onaylama (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 

1-  Zümre başkanı olacak öğretmenler seçilir. 

2-  Kaydet düğmesine basılır . 

Listede olmayan öğretmenler T.C .K.N. 

yazılarak eklenebilir. 

2- Düzelt simgesine (kalem) tıklanarak ilgili zümre seçilir. 

3 

4-  Kaydet düğmesine basılır . 

1 

Yetkilendirilmiş kişiler 



3. Zümre başkanı tarafından onaylanmış zümrenin onayını kaldırma (Sayfa başı)  

Eğitim Kurumu İşlemleri / Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 

 

 

  

1 

2- Düzelt simgesine (kalem) tıklanarak ilgili zümre seçilir. 

3 

5-  Kaydet düğmesine basılır . 

4-  Onay kaldırma gerekçesi yazılır. 



4. Silme işlemleri (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 
5. Sistemde oluşturulmuş zümreleri görme (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Eğitim Kurumu Zümre Başkanları kısmından sayfaya ulaşılır. 

 
6. Rapor alma işlemleri (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Eğitim Kurumu Zümre Başkanları kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 

İsteğe uygun seçenek seçilerek, 

sayfada listelenmesi sağlanır. 

1- Sadece onay bekleyen veya kararları girişmiş 

zümrelerde silme işlemleri yapılabilir. 

2- Düzelt simgesine (kalem) tıklanarak ilgili zümre seçilir. 

3- Ya kurulun kararlarını silip zümre 

başkanının kararları tekrar girmesini 

isteyebilirsiniz.  

Ya da kurulu sistemden  tamamen 

silebilirsiniz. 

5-  Kaydet düğmesine basılır . 

4-  Silme gerekçesi yazılır. 

1- İsteğe uygun seçenek seçilir. 

2-  Yazıcı simgesine tıklanarak rapor ekranı açılır. 

Not: Diğer ekranlarda da rapor 

yazılı seçenekler seçilip yazıcı 

simgesiyle raporlama ekranı 

açılabilir. 

 


