
E-MÜFREDAT MODÜLÜ- SIKÇA SORULAN SORULAR (ZÜMRE BAŞKANLARI) 

1. Zümre başkanıyım, zümre oluşturmak için ne yapmalıyım? 

2. Zümre başkanıyım, katılımcılara duyurulmuş zümre üzerinde değişiklik yapmak istiyorum (zümre başkanı, yedek 

başkan, zümre tarihi, katılımcılar, gündem maddeleri gibi) ne yapmalıyım? 

3.  Zümre başkanıyım, zümre kararlarını girmek ve kurulu sonlandırmak için ne yapmalıyım? 

4. Zümre başkanıyım, zümrede alınan kararların onay durumunu görmek istiyorum (hangi katılımcılar tarafından 

işlem yapılıp yapılmadığı) ne yapmalıyım?  

5. Zümre başkanıyım, eğer varsa kararlar ile ilgili itiraz, açıklama ve şerhleri görmek istiyorum ne yapmalıyım? 

6. Zümre başkanıyım, okul yönetimine sunulan bir kurulun onaylanmadan geri gönderilmesi durumunda ilgili 

açıklamayı görmek için ne yapmalıyım? 

7. Zümre başkanıyım, oluşturduğum zümreyi silmek istiyorum ne yapmalıyım? 

 

  



ZÜMRE BAŞKANLARININ YAPACAĞI İŞLEMLER 
1. Zümre başkanlarının zümre oluşturma işlemleri (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurul Tanımlama kısmından sayfaya ulaşılır.  
Kurul oluşturma işlemleri 2 adımda oluşturulur. 

1.ADIM 

 

 

 mesajından sonra ikinci adıma 

geçilir, 

 

  

1-Zümre öğretmenler kurulu seçilir 

Daha önce oluşturulmuş ve sizin dahil 

olduğunuz kurulların listesi 
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4- Zümreye katılacaklara 

yapacağınız açıklama 

5-  Kaydet düğmesine basılır. 



2.ADIM (Zümre başkanlarının zümre oluşturma işlemleri) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurul Tanımlama kısmından sayfaya tekrar girilir. 

 

Bu aşamadan sonra zümre için gerekli olan öğelerin (gündem maddeleri, katılımcılar, zümre başkanı, yedek başkan) 

eklenmesi gerekir.  

 

 

 

Listede olmayan öğretmenler 

T.C .K.N. yazılarak eklenebilir. 

1- Bir önceki adımda taslak olarak oluşturduğunuz zümre ekranda listelenecektir. 

İlgili zümrenin “Düzelt simgesine” (kalem) tıklayarak detayına giriyoruz. 

2- Mevzuatta yer alan gündem maddelerinden 

istenilen seçilir 
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6-Eklenen gündem maddelerinin 

yerleri sürükle bırak yöntemiyle 

yerleri değiştirilebilir ve  sıralamayı 

tekrar oluştur düğmesiyle yeniden 

numaralandırılabilir. 

4- Mevzuat listesinde olmayan bir gündem maddesi varsa buraya yazılır. 

5- Yazılan gündem maddesini 

oluşturulmuş listeye eklemek için tıkla. 

7- Zümreye katılacak öğretmenler seçilir. 
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9- Bir katılımcı seçilir. 
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11- Başka bir katılımcı seçilir. 
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13- Oluşturulan zümre katılımcılara sms ve e-posta yoluyla bildirilir. 

NOT: Bu kutucuk seçilerek kaydet işlemi yapılırsa kurul katılımcılara 

bildirileceğinden zümre başkanı artık bu zümreyi silemez. Sadece “Kurul 

Bilgi Değişiklikleri” ekranından zümre başkan ve yardımcısı, zümre 

tarihi, katılımcıları gibi değişiklikleri yapabilir. 

Bu kutucuk seçilmeden kayıt işlemi yapılırsa zümre başkanı bu ekrandan 

zümreyi değiştirebilir ya da silebilir. 
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2. Katılımcılara duyurulmuş zümre üzerinde değişiklik yapma (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurullar Bilgi Değişiklikleri kısmından sayfaya ulaşılır. 

Not: Bu ekranda katılımcılara duyurulmuş ancak henüz karar girilmemiş (toplantısı yapılmamış) zümreler yer 

almakta ve bunlar üzerinde işlemler yapılabilmektedir. 

 

 
 

 
 

 

  

1- İşlem yapılacak zümre seçilir(düzelt (kalem) simgesine tıklanır. 

2- Yapılacak işlem seçilir. 

3- Seçilen işleme göre aktifleşen alanda değişiklik yapılır. 
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3. Yapılan zümrelerin kararlarının girilmesi ve kurulu sonlandırma (Toplantıdan sonra yapılacak) (Sayfa başı) 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurul Toplantı Bilgilendirme kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 

Bütün katılımcılar girilen kararları onayladıktan sonra zümre başkanı bu ekranı yeniden açarak aşağıda belirtilen 

işlemleri yapar. 

 

 

 

  

1- Kararları girilecek zümrenin düzelt simgesi(kalem) seçilir. 

2- Kararı girilecek gündem maddesi simgesi(kalem) seçilir. 

3- Gündem maddesi için alınan karar yazılır. 
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NOT: Bütün gündem maddeleri için 2, 3, 

ve 4. adımlar tek tek tekrarlanır, tümü 

tamamlanınca artık katılımcıların 

kararları onaylaması beklenir. 
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2- Zümre tamamlanmış ve okul müdürüne sunulmuş olur. 



4. Zümrede alınan kararların onay durumunu görme (Sayfa başı) 

Zümreye katılan diğer öğretmenlerin kararları onaylama konusunda işlem yapıp yapmadıkları görülebilir. 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurullar Bilgi Değişiklikleri kısmından sayfaya ulaşılır.  

 

 

 

  

1- İşlem yapılacak zümre seçilir (düzelt (kalem) simgesine tıklanır). 

2- Kurul / Zümre toplantısına katılacakları görmek istiyorum seçilir. 

3- Katılımcının işlem durumu isminin yanında belirtilmiştir. 



5. Kararlar ile ilgili itiraz, açıklama ve şerhleri görme (Sayfa başı)  

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurullar Bilgi Değişiklikleri kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 

 

  

1- İşlem yapılacak zümre seçilir (düzelt (kalem) simgesine tıklanır). 

2- İlgili kutucuk işaretlenir. 

3- Eğer varsa itirazlar listelenir. 



6. Okul yönetimine sunulan bir kurulun onaylanmadan geri gönderilmesi durumunda ilgili açıklamayı görme  

(Sayfa başı) 

 Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurullar Bilgi Değişiklikleri kısmından sayfaya ulaşılır.  

 

  

1- İşlem yapılacak zümre seçilir (düzelt (kalem) simgesine tıklanır). 

2- İlgili kutucuk işaretlenir. 

3- Varsa, sonuç görüntülenir. 



7. Oluşturulan zümreyi silme (Sayfa başı) 

NOT: Oluşturulan zümreler katılımcılara duyuru yapılıncaya kadar silinebilir. Eğer katılımcılara sms ve e-posta 

yoluyla duyurulmuşsa zümre başkanı tarafından silinemez. Ancak kararlar girildikten sonra, okul müdürü tarafından 

zümre silinebilir. 

Eğitim Kurumu İşlemleri / Kurul Tanımlama kısmından sayfaya ulaşılır. 

 

 

1- İşlem yapılacak zümre seçilir (düzelt (kalem) simgesine tıklanır). 
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Katılımcılara henüz 

duyurulmamış. 


