GÜNGÖREN LİGİ BAŞVURU KLAVUZU
Sisteme ilk girildiğinde aşağıdaki ekran gelmektedir.

Bu ekranda aktif olan yarışma girişlerini görebilirsiniz. Yarışmalar eklenip çıkarılabilir. Ana
sayfada üç tane menü bulunmaktadır.

A. YENİ BAŞVURU : Başvurunun ilk kademesidir. Öğrenci , çalıştırıcı ve yarışma ile ilgili
bilgilerin girildiği bölümdür. Seçildiğinde aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza gelir.
A.1.Kategori : Yarışmanın birden fazla kategoride oluşturulmuş bir yarışma olabilir. Mesela
İlkokul, Ortaokul veya Lise olabilir. Bu bölümde kategorinin doğru seçilmesi önemlidir.
A.2.Çalıştırıcı Bilgileri : Yarışmada öğrencileri yönlendiren öğretmen bilgilerinin girildiği
bölümdür. Bu bölümdeki bilgiler doğru girilmesi yarışma esnanda çıkacak problemleri daha kolay
çözülmesi sağlanacaktır.

A.3.Öğrenci Bilgileri : Yarışmaya katılan öğrenci bilgilerinin bu bölüme eksiksik girilmesi
gerekmektedir.
A.4.Yarışma Bilgileri : Bu bölüm bazı yarışmalarda istenen özel bilgilerin girileceği bölümdür.

B. DÜZENLEME İŞLEMLERİ : Yeni başvuruların tamamlanması için kullanılan bölümdür.
Seçildiğinde aşağıdaki seçenek gelir.

B.1 Düzenle : Bu seçenek ile yaptığımız başvurudaki hatalı girişleri düzenlemede veya
başvuruyu silmede kullanılır.
B.2. Dosya Gönderimi : Bu bölümle yarışmacı ve çalıştırıcıya ait fotoğrafları ve belgeleri
göndermede kullanılır. Dasyalar .jpg türünde olmalıdır. 150 dpi çözünürlükte olması yeterlidir.
Seçildiğinde aşağıdaki ekran gelecektir.
Bütün dosyalar seçildikten sonra Dosya gönder butonu seçilerek dosyalar gönderilir.

B. 3.Başvuru İşlemini Tamamla : Öğrenci ve çalıştırıcı dosyaları gönderildikten sonra
1 -Başvuru belgesinin yazdırıldığı,
2. Yazdırılıp onaylanan başvurunun gönderildiği
3. Başvurunun onaylandığı bölümdür.
Seçildiğinde aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

BAŞVURU BELGESİNİ YAZDIR : Bu seçenek ile başvurunun çıktısı alınarak onaylanır. Ardıntan taratılır.
Taranan belge aynı ekranda gözat ile seçilir Dosya gönder butonuna basılarak başvuru belgeside
gönderilmiş olur.
Başvuruyu Tamam'la butonuna basılarak işlemlerin tamamlanmış olduğu Kültür Müdürlüğüne
bildirilerek işler tamamlanmış olur.
Bu durumda B. Düzenleme İşlemler ekranı aşağıdaki gibi olur. Kültür müdürlüğü onaylayana kadar bu
şekilde kalır.

Kültür müdürlüğü onayladığında Ana sayfada bulunan başvurularım ekranına düşer ve görüntü
aşağıdaki gibi olur. Onaylanmadığı takdirde Düzenleme ekranında menüler tekrar aktif olur.

BAŞVURU KLAVUZU KISA ANLATIM
1. A.Yeni Başvuru ile ilk kayıt yapılır.
2 . B.2. Dosya Gönderimi ile öğrenci ve çalıştırıcı belgeleri gönderilir.
3. B. 3.Başvuru İşlemini Tamamla seçeneğinden başvuru belgesi yazdırılıp onaylanır.
4. B. 3.Başvuru İşlemini Tamamla seçeneğinden taranan başvuru belgeleri ve diğer belgeler upload
edilir.
4. B. 3.Başvuru İşlemini Tamamla seçeneğinde Başvuruyu tamamla butonuna tıklanır.

