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EKRANLARA GÖRE ALINABİLECEK RAPORLAR 

İL M.E.M. İŞLEMLERİ ALT EKRANLARI 

SIRA 
NO 

EKRAN KODU EKRAN ADI EKRANDAKİ RAPOR ADI AÇIKLAMA 

1 YP-VGE-1002 İl M.E.M. İş 
Takvimi 

“Raporlama” düğmesine basılarak alınır. Tek 
rapordur. 
 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 

2 YP-VGE-1007 İl M.E.M. 
Zümreler ve 
Sonuçlar 

İş takvimi raporu almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturduğum kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturulmuş kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 
 
 
Kararları girilmiş ve sonuçları işlenmekte olan 
kurullar/zümreler ile ilgili durum raporu almak 
istiyorum. 
 
Kurul/Zümre başkanları ile yedek başkanları 
raporunu almak istiyorum. 
 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş tüm kurul/zümre 
toplantıları listesi alınır. 
 
 
 
Herhangi bir kurumda oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre toplantı 
detayı alınır. 
 
 
 
Kararları girilmiş ve sonuçları işlenen kurulun/zümrenin gündem 
maddelerinin son durumu detaylı olarak alınır. 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş il zümrelerinin 
başkanları ile yedek başkanları listelenir. 

3 YP-VGE-1004 Kurul Toplantı 
Bilgilendirme 

Bu ekranda rapor yoktur. Bu ekranın raporları “İl 
M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından ya da 
“İl M.E.M. Zümre Onaylama” ekranından 
alınabilir. 

 

4 YP-VGE-1005 Kararlar ve 
Sonuçları 
 

Bu ekranda rapor yoktur. Bu ekranın raporları “İl 
M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından ya da 
“İl M.E.M. Zümre Onaylama” ekranından 
alınabilir. 
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5 YP-VGE-1011 Kurullar Bilgi 
Değişiklikleri 

Oluşturduğum kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturduğum kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 

Giren kişinin kurumuna ait oluşturulmuş tüm kurul/zümre toplantıları 
listesi alınır. 
 
 
 
Giren kişinin kurumuna ait oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre 
toplantı detayı alınır. 

6 YP-VGE-1021 İl M.E.M. Zümre 
Başkanları 

İl Kurul/Zümre Başkanları raporu almak 
istiyorum. 
 
 
 
İlçe Kurul/Zümre Başkanları raporu almak 
istiyorum. 
 
 
 
İl kurul/zümre başkanlarına gönderilen SMS 
raporu almak istiyorum. 
 
 
İl kurul/zümre başkanlarına gönderilemeyen 
SMS raporu almak istiyorum. 
 
 
 
 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek kurul/zümrelere başkanlık 
yapacak kişilerin listesi alınır. 
 
 
 
İle bağlı seçilen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek 
kurul/zümrelere başkanlık yapacak kişilerin listesi alınır. 
 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek kurul/zümrelere başkanlık 
yapacak kişilere gönderilen SMS raporu alınır. 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek kurul/zümrelere başkanlık 
yapacak kişilere gönderilen fakat gitmeyen SMS raporu alınır. 

7 YP-VGE-1024 İl M.E.M. Zümre 
Onaylama 

İş takvimi raporu almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturulmuş il kurulları/zümreleri listesini 
almak istiyorum. 
 
 
Oluşturulmuş il kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş tüm kurul/zümre 
toplantıları listesi alınır. 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş seçilen bir 
kurul/zümre toplantı detayı alınır. 
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8 YP-VGE-1025 İlçe M.E.M. 
Yetkilendirme 

İl M.E.M. yetkili kullanıcıları raporu almak 
istiyorum. 
 
 
İlçe M.E.M. yetkili kullanıcıları (Tümü) raporu 
almak istiyorum. 
 
 
İlçe M.E.M. yetkili kullanıcıları (İlçeye Göre) 
raporu almak istiyorum. 
 
 
İlçe yetkililerine gönderilen SMS raporu almak 
istiyorum. 
 
 
İlçe yetkililerine gönderilemeyen SMS raporu 
almak istiyorum. 
 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sistemi kullanmaya yetki verilmiş 
kişileri listeler. 
 
 
İle bağlı İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde sistemi kullanmaya 
yetki verilmiş kişileri listeler. 
 
 
İle bağlı seçilen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sistemi 
kullanmaya yetki verilmiş kişileri listeler. 
 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde sistemi kullanmaya yetki verilmiş 
kişilere gönderilen SMS raporu alınabilir. 
 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde sistemi kullanmaya yetki verilmiş 
kişilere gönderilen fakat gitmeyen SMS raporu alınabilir. 

 

 

İLÇE M.E.M. İŞLEMLERİ ALT EKRANLARI 

SIRA 
NO 

EKRAN KODU EKRAN ADI EKRANDAKİ RAPOR ADI AÇIKLAMA 

1 YP-VGE-1006 İlçe M.E.M. 
Zümreler ve 
Sonuçlar 

İş takvimi raporu almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturduğum kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
 
Kurul/Zümre toplantısına katılacakların listesini 
almak istiyorum. 
 
 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 
 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş tüm kurul/zümre 
toplantıları listesi alınır. 
 
 
 
Herhangi bir kurumda oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre 
toplantısına katılacak kişilerin sayı detayı alınır. 
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Oluşturulmuş kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 
 
Kararları girilmiş ve sonuçları işlenmekte olan 
kurullar/zümreler ile ilgili durum raporu almak 
istiyorum. 
 
Kurul/Zümre başkanları ile yedek başkanları 
raporunu almak istiyorum. 
 

 
Herhangi bir kurumda oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre toplantı 
detayı alınır. 
 
 
Kararları girilmiş ve sonuçları işlenen kurulun/zümrenin gündem 
maddelerinin son durumu detaylı olarak alınır. 
 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş ilçe zümrelerinin 
başkanları ile yedek başkanları listelenir. 

2 YP-VGE-1004 Kurul Toplantı 
Bilgilendirme 

Bu ekranda rapor yoktur. Bu ekranın raporları 
“İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından 
ya da “İlçe M.E.M. Zümre Onaylama” 
ekranından alınabilir. 
 

 

3 YP-VGE-1005 Kararlar ve 
Sonuçları 
 

Bu ekranda rapor yoktur. Bu ekranın raporları 
“İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından 
ya da “İlçe M.E.M. Zümre Onaylama” 
ekranından alınabilir. 
 

 

4 YP-VGE-1011 Kurullar Bilgi 
Değişiklikleri 

Oluşturduğum kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturduğum kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 

Giren kişinin kurumuna ait oluşturulmuş tüm kurul/zümre toplantıları 
listesi alınır. 
 
 
 
Giren kişinin kurumuna ait oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre 
toplantı detayı alınır. 

5 YP-VGE-1020 İlçe M.E.M. 
Zümre 
Başkanları 

İlçe Zümre Başkanları raporu almak istiyorum. 
 
 
 
 
Okul Kurul/Zümre/Komisyon Başkanları raporu 
almak istiyorum. 
 
 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek kurul/zümrelere 
başkanlık yapacak kişilerin listesi alınır. 
 
 
 
İlçeye bağlı Eğitim Kurumu Müdürlüklerince düzenlenecek 
kurul/zümrelere başkanlık yapacak kişilerin listesi alınır. 
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İlçe zümre başkanlarına gönderilen SMS raporu 
almak istiyorum. 
 
 
 
İlçe zümre başkanlarına gönderilemeyen SMS 
raporu almak istiyorum. 
 

 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek kurul/zümrelere 
başkanlık yapacak kişilere gönderilen SMS raporu alınır. 
 
 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek kurul/zümrelere 
başkanlık yapacak kişilere gönderilen fakat gitmeyen SMS raporu 
alınır. 

6 YP-VGE-1023 İlçe M.E.M. 
Zümre 
Onaylama 

İş takvimi raporu almak istiyorum. 
 
 
Oluşturulmuş ilçe kurulları/zümreleri listesini 
almak istiyorum. 
 
 
Oluşturulmuş ilçe kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 
 
Onayı kaldırılanlara ya da henüz işlem 
yapmayanlara gönderilen SMS raporunu almak 
istiyorum. 
 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş tüm kurul/zümre 
toplantıları listesi alınır. 
 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş seçilen bir 
kurul/zümre toplantı detayı alınır. 
 
 
Bir sebeple onayı kaldırılan kurul/zümrelere giden SMS raporu alınır. 

7 YP-VGE-1026 Eğitim Kurumu 
Yetkilendirme 

İlçe M.E.M. yetkili kullanıcıları raporu almak 
istiyorum. 
 
 
Okul yetkili kullanıcıları (Tümü) raporu almak 
istiyorum. 
 
 
Okul yetkili kullanıcıları (Eğitim Kurumuna Göre) 
raporu almak istiyorum. 
 
 
Okul yetkililerine gönderilen SMS raporu almak 
istiyorum. 
 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sistemi kullanmaya yetki verilmiş 
kişileri listeler. 
 
 
İlçeye bağlı Eğitim Kurumu Müdürlükleri bünyesinde sistemi 
kullanmaya yetki verilmiş kişileri listeler. 
 
 
İlçeye bağlı seçilen Eğitim Kurumu Müdürlüğü bünyesinde sistemi 
kullanmaya yetki verilmiş kişileri listeler. 
 
 
Eğitim Kurumu Müdürlüğünde sistemi kullanmaya yetki verilmiş 
kişilere gönderilen SMS raporu alınabilir. 
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Okul yetkililerine gönderilemeyen SMS raporu 
almak istiyorum. 

 
Eğitim Kurumu Müdürlüğünde sistemi kullanmaya yetki verilmiş 
kişilere gönderilen fakat gitmeyen SMS raporu alınabilir. 

 

 

EĞİTİM KURUMU İŞLEMLERİ ALT EKRANLARI 

SIRA 
NO 

EKRAN KODU EKRAN ADI EKRANDAKİ RAPOR ADI AÇIKLAMA 

1 YP-VGE-1003 Kurul 
Tanımlama 

İş takvimi raporu almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturduğum kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturulmuş kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 
 
 
Eğitim Kurumu bünyesinde oluşturulmuş tüm kurul/zümre toplantıları 
listesi alınır. 
 
 
 
Eğitim Kurumunda oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre toplantı 
detayı alınır. 

2 YP-VGE-1017 Eğitim Kurumu 
Müdürlüğü 
Kurul Onaylama 

İş takvimi raporu almak istiyorum. 
 
 
Oluşturulmuş kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
Oluşturulmuş kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 
 
Onayı kaldırılanlara ya da henüz işlem 
yapmayanlara gönderilen SMS raporunu almak 
istiyorum. 
 
Kurul/zümre başkanları ile yedek başkanları 
raporunu almak istiyorum. 

Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün iş takviminin beraber raporu 
alınır. 
 
Eğitim Kurumu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş tüm kurul/zümre 
toplantıları listesi alınır. 
 
 
Eğitim Kurumu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş seçilen bir 
kurul/zümre toplantı detayı alınır. 
 
 
Bir sebeple onayı kaldırılan kurul/zümrelere giden SMS raporu alınır. 
 
 
 
Eğitim Kurumu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş zümrelerinin 
başkanları ile yedek başkanları listelenir. 
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3 YP-VGE-1022 Eğitim Kurumu 
Zümre 
Başkanları 

Zümre Başkanları raporu almak istiyorum. Eğitim Kurumu Müdürlüğü bünyesinde yetki verilmiş kurul/zümre 
başkanları listelenir. 

4 YP-VGE-1004 Kurul Toplantı 
Bilgilendirme 

Bu ekranda rapor yoktur. Bu ekranın raporları 
“Kurul Tanımlama” ekranından ya da “Eğitim 
Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” 
ekranından alınabilir. 
 

 

5 YP-VGE-1005 Kararlar ve 
Sonuçları 
 

Bu ekranda rapor yoktur. Bu ekranın raporları 
“Kurul Tanımlama” ekranından ya da “Eğitim 
Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” 
ekranından alınabilir. 
 

 

6 YP-VGE-1011 Kurullar Bilgi 
Değişiklikleri 

Oluşturduğum kurulların/zümrelerin listesini 
almak istiyorum. 
 
 
 
Oluşturduğum kurul/zümre raporunu almak 
istiyorum. 
 

Giren kişinin kurumuna ait oluşturulmuş tüm kurul/zümre toplantıları 
listesi alınır. 
 
 
 
Giren kişinin kurumuna ait oluşturulmuş seçilen bir kurul/zümre 
toplantı detayı alınır. 

7 YP-VGE-1010 Yıllık Plan 
Hazırlama 

“Raporlama” düğmesine basılarak alınır. Tek 
rapordur. 
 

Seçilen veya yapılmaya başlanmış bir derse ait yıllık plan raporu alınır. 

8 YP-VGE-1015 Yıllık Plan 
Onaylama 

“Raporlama” düğmesine basılarak alınır. Tek 
rapordur. 
 

Seçilen bir derse ait yıllık plan raporu alınır. 

9 YP-VGE-1016 Planların 
Öğrencilere 
Dağıtımı 

Bu ekranda rapor yoktur.  

10 YP-VGE-1019 Öğrencinin 
Sınıf/Eğitim 
Kurumu 
Değişimi 

Bu ekranda rapor yoktur.  

11 YP-VGE-1018 Planların 
Uygulanması 

Bu ekranda rapor yoktur.  

 

 


