1-) BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

Şekil 1.1

Şekil 1.1’deki örnekte görüldüğü gibi tüm alanları doldurarak “Sorgula” butonuna tıklayınız.
2-) BAŞVURU SAHİBİNİN TERCİHLERİ
“Sorgula” butonuna tıkladıktan sonra Şekil 2.1’deki görüntüde yer aldığı gibi içinde “Seçiniz…” yazısı bulunan
açılır seçim çubuğu, ekranda belirecektir.

Şekil 2.1

“Seçiniz…” yazısı bulunan açılır seçim çubuğuna tıklayınız. Şekil 2.2’de göründüğü gibi öncelikle kadronuzun
bulunduğu ilçedeki seçtiğiniz branşa göre boş normu bulunan eğitim kurumları listelenecektir.

Şekil 2.2

Toplam 15 tercih hakkınız bulunmaktadır ve bulunduğunuz sıradaki tercihinizi seçtiğinizde bir sonraki tercih
hakkınız için ekranda açılır seçim çubuğu görüntülenecektir.
Herhangi bir sırada seçtiğiniz bir tercihi başka bir sırada seçemezsiniz. Sistem buna izin vermeyecektir.
Eğer Listelenen kurum sayısı kadar veya daha az tercihte bulunacaksanız, ilçenizin dışındaki, branşınıza göre
boş normu bulunan eğitim kurumları listelenmeyecektir.

Eğer listelenen kurum sayısından daha fazla tercihte bulunmak isterseniz (Toplam 15’e kadar), bulunduğunuz
ilçe için listelenen tüm kurumları seçiniz ve şekil 2.3’te görüldüğü gibi En son tercihinizden sonra ekranda beliren
“Seçiniz…” yazısı bulunan açılır seçim çubuğuna tıklayınız.
İlçeniz dışındaki branşınıza göre boş normu bulunan diğer kurumlar ekrana gelecektir.

Şekil 2.3

Kayıt İşlemi yapmadan önce eğer yaptığınız herhangi bir sıradaki tercihi silmek istiyorsanız ilgili tercinizin
bulunduğu açılır seçim çubuğuna tıklayın ve açılan tercihlerin en üstünde bulunan “Seçiniz…” yazısını seçiniz.
3-) KAYIT İŞLEMİ
Tüm tercihlerinizi yaptıktan sonra şekil 3.1’deki örnekte yer alan “Güvenlik Kodu” alanına, hemen üstünde
bulunan “Güvenlik Resminde” görünen karakterleri giriniz ve ardında “Bilgileri Gönder” butonuna tıklayınız.

Şekil 3.1

Girdiğiniz bilgiler, sistemde kayıtlı bilgilerinizle uyuşması durumunda şekil 3.2’de görüldüğü gibi başvurunuzun
tamamlandığına dair ve başvuru formunuzun çıktısının alınıp İl/İlçe Müdürlüğünüze teslim etmenizle ilgili
ekranda bir uyarı belirecektir. Tamam butonuna tıklayınız.

Şekil 3.2

Tamam butonuna tıkladıktan sonra şekil 3.3’te görüldüğü gibi “Başvuru Formunuz” ekranda belirecektir. Bu
formun çıktısını alarak bağlı bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğünüze teslim ediniz. Bu form ayrıca kayıt
esnasında belirtmiş olduğunuz mail adresinize gönderilecektir.

Şekil 3.3

Başvuruyla ilgili Tüm sorularınız için yazilim22.bilisim22@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.
Yapmış olduğunuz başvurunuzun iptali veya değişikliği için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama bölümü ile
görüşmeniz gerekmektedir.

