MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı
bünyesinde kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesi Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise
öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, bir kuruluş olarak göreve
başlamıştır.
Meslekî Açık Öğretim Lisesi, program olarak 1995 yılında uzaktan öğretim
teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak Açık Öğretim Lisesi bünyesinde 02.02.2006
tarihine kadar hizmet vermiştir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj çalışmaları ile bugüne
kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda, Açık Öğretim Lisesinde mevcut
olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkan
verilebilmesi için Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nin kuruluşu zorunlu hale getirmiştir.
Bu amaçla 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmi Gazete’de yayımlanan
Yönetmelikte Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır.
02.02.2006 tarih ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne bünyesinde “MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ” kurulmuştur.

VİZYONUMUZ
M e sle ki e ğit imi b ilgi çağı e ğit im sist e min e u yu mland ırmak,

MİSYONUMUZ
Bilgi t o p lu mu o lma sü re cind e , z o ru n lu e ğitim çağı d ışınd a kalm ış
h e r ke se me sle ki eğit im ve rileb ilme si için me sle ki e ğit im sist e min i e n
u ygu n t e kn o lo jile rle b üt ün le şt irme k.
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BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ
Mesleki Açık Öğretim Sisteminin resmi internet adresi www.maol.meb.gov.tr dir.
Sisteme giriş, internet sayfamızın sağ kısmında Açık Öğretim Portalı altındaki “okul/kurum
girişi” butonundan yapılır.

A. YENİ KAYIT
Bir öğrenciyi ilk defa sisteme kaydetme işlemine yeni kayıt denilmektedir. Yeni kayıt
işlemi için sistemde YENİ KAYIT İŞLEMLERİ menüsünden, YENİ KAYIT seçeneği tıklanarak
işlem başlatılır.
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İlk aşamada TC kimlik numarası girilir; sonra öğrenci tipi belirlenir.
TC Kimlik numarası bulunmayan (Türk vatandaşı olmayıp ülkemizde yaşayan yabancı
uyruklu kişiler) öğrenci kayıtları için işaretlenmesi gerekmektedir.

Öğrenci tipinde, şekilde de görüldüğü gibi farklı kriterlerdeki durumlar söz
konusudur. Öğrenciye, yeni kayıt esnasında öğrenci tipine göre numara verilmektedir. Eğer
öğrenci tipi yanlış seçilirse, farklı kategoride numara verilmiş olur. Öğrenciler, ilköğretim
okulu ya da ortaokul mezunu, lise ara sınıf tasdikname, genel lise mezunu, Meslek Lisesi
mezunu, Açık Öğretim Lisesi mezunu, Mesleki Açık Öğretim lisesi mezunu olarak gelenler
şeklinde tanımlanabilir.
Bu öğrencilerin belgeleri iyi analiz edilerek, öğrenci tiplerinin doğru tanımlanması
önem arz etmektedir.
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Kaydedilmek istenilen okul listesinden seçim yapılıp YENİ KAYIT İŞLEMİNE BAŞLA
butonuna basıldığında işlem başlatılmış olur.

Bu aşamadan sonra seçilen öğrenci tipine göre bir kayıt ekranı ile karşılaşılır. Tüm
öğrenci tiplerinde ekran farklıdır.
Kayıt işlemine başlanıldığında TC kimlik numarası girilen öğrencinin özlük bilgileri,
kaydedilen okul ve öğrenci tipi çok iyi kontrol edilmeli, hata varsa kayıt işleminden
vazgeçilmeli hata yok ise KAYIT İŞLEMİNE BAŞLA butonuna basılmalıdır.

Bu aşamadan sonra yeni kayıt işlemine başlanılmalı ve aşağıdaki ekran görüntüsünde
oklarla belirlenen yerler zorunlu olarak doldurulmalıdır.
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Doldurulması gereken yerlerden herhangi biri ya da bir kaçı doldurulmadığı taktirde
kayıt işlemi yapılamaz ve sistem gerekli uyarıyı verir.

Öğrenci Başvuru Okul Bilgileri
Başvurduğu Alan-Bölüm Kayıt yaptıran öğrencinin kayıt olmak istediği alan ve bölüm, açılan
menüden seçilir.
Yabancı Dil Seçeneği öğrenciye sorularak seçilir.
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Öğrenci Geldiği Kaynak Bilgileri
Geldiği Öğrenim Sistemi; Öğrencinin daha önce ayrıldığı lisede okuduğu sistem seçilir.
Geldiği Okul; Ayrıldığı lise türü açılan menüden seçilir.
Önemli NOT: Veri girişini hızlandırmak için geldiği okul Genel Lise seçilmeli.
Geldiği Alan-Bölüm; Ayrıldığı/Daha önce okuduğu lisedeki bölümü açılan menüden seçilir.
Öğrenci Öğrenim Belgesi Bilgileri
Öğrenim Belgesi Cinsi; Öğrencinin kayıt olurken getirdiği belge açılan menüden seçilir.
Öğrenim Belgesi Tarihi; Öğrencinin kayıt olurken getirdiği belgenin tarihi gün/ay/yıl
formatında yazılmalıdır. Örnek: 01/01/2005 gibi.
Öğrenim Belgesi Sayısı; Öğrencinin kayıt olurken getirdiği belgenin tarihi elle yazılmalıdır.
Örnek: 145 gibi.
Öğrenim Belgesini Düzenleyen Kurum; Öğrencinin daha önce ayrıldığı okulun adı
yazılmalıdır.
Mezun Olduğu Kurum (İlköğretim/Ortaokul); Öğrencinin daha mezun olduğu
ilköğretim/ortaokul adı yazılır. Burada yazacağınız okul adı öğrenci mezun olduğunda
diplomasına yansıyacağından kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Lise mezunlarına mezun
olduğu lise adı yazılmalıdır.
Yüz Yüze Eğitim Kurum Bilgileri
Kurum İl; Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı il açılan menüden seçilmelidir.
Kurum İlçe; Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı ile bağlı ilçe açılan menüden seçilmelidir.
Kurum Adı; Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı okul adı açılan menüden seçilmelidir.
Öğrenci Adres ve Sınav Yeri Bilgileri
Adresi; Öğrencinin adresi tam olarak yazılmalı, kısaltmaya zorunlu hallerde gidilmelidir.
Semt, ilçe ve il bölümleri ayrıca seçilecek durumda olması nedeniyle adres satırına semt, ilçe
ve il adı yazılmamalıdır.
Semt; Öğrencinin adresinde semt geçiyorsa yazılmalıdır.
Posta Kodu; Öğrencinin adresine ait posta kodu yazılmalıdır.

Adres ili; Öğrencinin adres ili açılan menüden seçilmelidir.
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Adres ilçesi; O ile ait ilçe listesinden öğrencinin adres ilçesi açılan menüden seçilmelidir. .
Sınav Merkezi; Öğrencinin istediği sınav merkezi muhakkak seçilmelidir. Öğrencinin adres ili
ile sınava girmek istediği il aynı olmayabilir. Bu nedenle özellikle bu kısım öğrenciye sorularak
seçilmelidir. Sınav ili sınav kütüğü hazırlandıktan sonra değiştirilemeyeceği için önemlidir.
Telefon no; Öğrencinin ev yada iş telefonu girilmelidir. Bu alana, alan kodunun başına 0
yazılmalıdır. Aksi taktirde kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.
Gsm no; Öğrenciye acil durumlarda ulaşabilecek bir cep telefon numarası başına 0 getirilerek
girilmelidir.
E-posta adresi; varsa e-posta adresi girilmelidir.
Özel Durum; Öğrenciye ait, Çocuk Esirgeme Kurumu/Islahevinde Yaşıyorum, Gaziyim,
Mahkeme Kararı ile Eğitim Tedbiri Verilenler, Şehit veya Gazilerin Eş ve Çocukları,
Tutukluyum- Hükümlüyüm gibi özel durumlar var ise buradan mutlaka seçilmeli ve bu
durumlar mutlaka belgelendirilmelidir. Aksi taktirde YOK seçilerek geçilmelidir. Ancak
“Tutukluyum/Hükümlüyüm” özel durumunu seçildiğinde Özel Durumun hemen altındaki
cezaevi ili, cezaevi ilçesi ve cezaevi adı alanları aktif hale gelmektedir. Bu durumda
öğrencinin cezaevi ili, cezaevi ilçesi ve cezaevi adı bilgileri ilgili seçeneklerden dikkatlice
seçilerek diğer adımlara geçilmelidir.
Özür Grubu; Öğrencinin var ise özür grubu işaretlenmeli ve mutlaka belgelendirilmelidir. Bu
belgeler öğrenci dosyası içerisinde mutlaka saklanmalıdır. Her rahatsızlığa ait özür grubu
oluşturulamayacağından, sadece açılan menüde görüntülenen durumda olan öğrencilerin
özür grubu işaretlenmelidir. Ancak sadece evde sınav hizmeti almak isteyen öğrenciler,
ortopedik özürlü, alt ve üst beden kullanamıyor işaretlenmeli ve sınavlardan bir ay önce
Sınav Hizmetleri Şubesi ile irtibata geçilmelidir.
Çalışma durumu; Öğrencilerin hangi işte çalıştığı açılan menüden seçilmeli,

DİKKAT!
Tüm işlemler bittiğinde en altta yer alan butonuna
basılmalıdır. Aksi durumda yeni kayıt işlemi gerçekleşmez.

muhakkak

butonuna basıldığında herhangi bir eksiklik yok ise aşağıdaki ekran
görüntülendi ise öğrenci numarası oluşturulmuş ve öğrenciye ait bilgiler sisteme
aktarılmıştır. Eğer girilen bilgilerde eksik/hata var ise sistem gerekli uyarıyı verir.
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Öğrenci numarası oluştuktan sonra;

İlk önce
butonuna basılarak yazıcıdan çıktı alınmalı ve öğrenciye
okutularak imzalatılmalı ve dosyasına konulmalıdır.
Daha sonra
alınmalı ve öğrenciye verilmelidir.

butonlarına basarak Öğrenci Şifre Raporu çıktısı

Öğrenci bu raporda yer alan öğrenci numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapacak,
derslerini seçecek, sınava gireceği yeri öğrenecek ve her türlü iş ve işlemlerini yürütecektir.

B. KAYIT YENİLEME
Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden öğrencilik durumu aktif veya donuk
olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapabilirler.
Kayıt yenileme ücreti yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemine, “Ders Seçme ve
Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsünden “Kayıt Yenileme” basamağı seçilerek başlanır.

Öğrencinin numarası girilir ve öğrenci araması yaptırılır.
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Çıkan sayfada öğrencinin genel bilgileri yer almaktadır. Öğrenci kayıt ücretini yatırdı
ve ya ücret muafiyeti var ise butonu
seçilerek kayıt işlemine devam
edilir.

“Kayıt yenileme işlemleri bilgi girişi” ekranına; “Öğrenci Bilgileri” ve “Öğrenci Kimlik
Bilgileri Güncelleme” bilgileri otomatik olarak gelecektir. Öğrencinin kimlik bilgilerinde
değişiklik var ise TC Kimlik güncellemesi yapılmalıdır.

“Öğrenci Adres Ve Sınav Yeri Bilgileri” penceresinde öğrencinin bilgileri kontrol
edilir ve varsa değişiklikler yapılarak

butonuna tıklanır.

10

Gelen ekran görüntüsünde

butonuna basılır ve aşağıda örneği olan

belgenin çıktısı alınarak öğrenciye verilir.

ÜCRET MUAFİYETİ
Öğrenci kayıt yenileme yönergesinde belirlenen özel durumlar kapsamında ise;
Öğrenci yeni kayıt yönergesinde belirlenen;
1. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit
düşenlerin eş ve çocukları,
2. Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin
eş ve çocukları,
3. İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
4. Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
Özel durum seçeneğinden öğrenciye uygun olan işaretlendiği takdirde kayıt
yenileme ücretini yatırmadan Aktif hale getirilebilir. Ancak bu durumların mutlaka
belgelendirilmesi gerekmektedir.
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butonuna basıldıktan sonra öğrencinin özel durumu seçilip işlemlere
yukarıda belirtilen işlem basamaklarına göre devam edilir. İşlemler sonuçlandığında aşağıdaki
ekran görüntüsü alınır ve Kayıt Yenileme işlemi sonlandırılır.

Kayıt yenileme işlemi tamamlandıktan sonra, YAZDIR butonuna basılarak öğrenciye
kayıt yenileme belgesi verilir ve böylece öğrenciye yeni dönem için işlemler açılmış olur.

C. SİLİK ÖĞRENCİYİ AKTİF HALE GETİRME İŞLEMİ
İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler silik duruma geçer.
Silik öğrencilerin, kayıt yenileme işlemleri “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsünden “Silik
Öğrenci Form C” basamağı seçilerek gerçekleştirilir. Ancak erkek öğrencilerden yaşlarına göre
“Askerlikle İlişiksiz Belgesi” alınarak kayıt işlemi yapılır.
Bu işlem sonucunda öğrenciye dönem açılır ve öğrencilik durumu Aktif hale getirilir.
Silik öğrencileri aktif hale getirme işi öğrenci numarasından erişilerek yapılır.

Öğrencinin Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) numarası boş kutuya girilir ve
öğrenci araması yaptırılır.
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Çıkan sayfada öğrencinin genel bilgileri yer almaktadır. Öğrenci kayıt ücretini yatırdı
veya ücret muafiyeti var ise butonu
seçilerek kayıt işlemine devam
edilir.

Silik öğrenci Form C işlemi bilgi girişi ekranında öğrenciye ait kimlik, adres ve sınav
yeri bilgileri kontrol edilir ve butonuna
basılır.
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Eğer
butonuna basıldığında aktif hale getirme işlemi tamamlanan
öğrenciler için sınav ili ile adres ili farklı ise , “Öğrencinin sınav ili ile adres ili farklı devam
etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarı alınabilir. Bir sorun yoksa Tamam butonuna
basılmalıdır.

İkinci uyarı görüldüğünde Tamam butonuna basılır. Böylece öğrenciye dönem
açılmış ve öğrenci Aktif hale getirilmiş olur.
Kayıt etme işlemi yapıldıktan sonra gelen ekran görüntüsünde
butonuna basılır ve aşağıda örneği olan belgenin çıktısı alınarak öğrenciye
verilir.

Eğer
butonuna basıldığında aktif hale getirme işlemi tamamlanan
öğrenciler için sınav ili ile adres ili farklı ise , “Öğrencinin sınav ili ile adres ili farklı devam
etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarı alınabilir. Bir sorun yoksa Tamam butonuna
basılmalıdır.
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İkinci uyarı görüldüğünde Tamam butonuna basılır. Böylece öğrenciye dönem açılmış
ve öğrenci Aktif hale getirilmiş olur.
D. TASDİKNAME ALMIŞ ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ
Öğrencilik durumu “TASDİKNAME ALMIŞ ÖĞRENCİ” olanların (MAÖL/AÖL’ den
tasdikname almış olanlar))Tasdikname almış öğrencileri aktif hale getirme işi öğrenci
numarasına göre yapılmalıdır.

Çıkan sayfada öğrencinin genel bilgileri yer almaktadır. Öğrenci kayıt ücretini yatırdı
veya ücret muafiyeti var ise
butonu seçilerek kayıt işlemine devam edilir.
Kayıt yenileme işlemleri “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsünden “Tasdiknameli Öğrenci
Form C” basamağı seçilerek gerçekleştirilir. Ancak erkek öğrencilerden yaşlarına göre
“Askerlikle İlişiksiz Belgesiz” belgesi alınarak kayıt işlemi yapılır.

Tasdiknameli öğrenci form c işlemi bilgi girişi ekranında öğrenciye ait kimlik, adres ve
sınav yeri bilgileri kontrol edilir ve
öğrencisi olarak kayıt edilmiş olur.

butonuna basılır. Böylece öğrenci ön kayıt
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Kayıt işlemi yapıldıktan sonra gelen ekran görüntüsünde

butonuna basılır ve

aşağıda örneği olan belgenin çıktısı alınarak öğrenciye verilir.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
II. BÖLÜM TASDİKNAME GİRİŞLERİ
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A) ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ
Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır.

Öğrenci numarası, adı, soyadı kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve dosyadaki no da
tutarsızlık var ise, öğrencinin TC kimlik numarasından öğrencinin numarası bulunup dosyada
düzeltme yapılmalıdır.

Sağlıklı bir tasdikname girişi yapılabilmesi için öğrencinin geldiği okul ve geldiği
öğrenim sistemi iyi incelenmeli, sistemdeki bilgi ile tasdiknamedeki bilgilerin aynı olması
gerekmektedir.
Örneğin, öğrenci 3 yıllık sistemden tasdikname almış ise bu öğrencinin geldiği okul 3
yıllık olmak zorundadır. Çünkü 3 yıllık sistemin dersleri ile 4 yıllık sistemin dersleri arasında
farklılıklar vardır.
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Öğrencinin geldiği okul ve geldiği öğrenim sistem bilgisini sistemden düzeltebilmek
ve sağlıklı tasdikname girişi yapabilmek için tasdikname ve sistem bilgileri kontrol edilmeli,
belge ve sistemdeki bilgi farklı ise; BİLGİ DÜZENLEME altındaki GELDİĞİ OKUL SİSTEM
ekranından ( EKRAN NO 2005 ) bu bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu ekrana sadece
kültür dersleri girileceği için öğrencinin “geldiği okul sistem” genel lise seçilmelidir.

ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ BELİRLEME KRİTERLERİ
A. 1995 - 1996 Eğitim Öğretim yılından sonraki tüm öğrenciler alan seçmeli sınıf
sistemine tabidirler.
B. Öğrenim belgesi yada Başarı durum belgesi beşlik not sistemine göre yada 100 lük
puan sisteme göre düzenlenebileceğinden sisteme aktarma yapılırken dikkat edilmelidir.
C. Doğum tarihi 1979 - 1980... ve yukarısı olanlar genel anlamda alan seçmeli sınıf
sisteminde okumuştur.

DİKKAT!
Alan seçmeli sınıf sistemi 3 yıllık ya da 4 yıllık olabilir.
ÖĞRENCİNİN 3 YILLIK MI YOKSA 4 YILLIK MI OLDUĞU AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE GÖRE
BELİRLENİR.
Öğrencinin tasdiknamesinde ya da öğrenim belgesinde;
-

Dil ve Anlatım dersi varsa öğrenci 4 yıllık,

-

Türk Dili ve Edebiyatı dersi var ise öğrenci 3 yıllıktır.
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TASDİKNAME GİRİŞİ (EKRAN NO 2013 )
Öğrenci numarası sisteme girilir ve BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki TASDİKNAME
GİRİŞİ seçeneğine basılır.

Öncelikle öğrencinin kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği girilir ve Kaydet
butonuna basılır. Öğrencinin kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği belirtilip kaydedilmediği
takdirde tasdikname girişi yapılamaz.
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GELDİĞİ OKUL BİLGİLERİ, DÖNEMİ VE KAÇ SINIF GEÇTİĞİ TESPİTİ
-

-

Hazırlık sınıf notları asla girilmeyecek ancak dönemleri verilecektir.
Öğrenci sadece hazırlık sınıfı okumuş başarılı olmuş ise kaç dönem okuduğu 2, kaç
sınıf geçtiği 0 girilmelidir.
Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalmış ise kaç dönem okuduğu 1, kaç sınıf geçtiği 0
girilmelidir.
Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa ve sonuç sınıf tekrarı ise kaç dönem okuduğu 2, kaç
sınıf geçtiği 0 girilmelidir.
Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa ve sonuç devamsız ise kaç dönem okuduğu 1, kaç
sınıf geçtiği 0 girilmelidir.

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve her ikisinde de sonuç sınıf tekrarı ise kaç dönem
okuduğu 4, kaç sınıf geçtiği 0 girilmelidir.
Öğrenci 1 sınıfı 2 kez okumuşsa ve her iki sınıfta da sonuç devamsız ise kaç dönem
okuduğu 2, kaç sınıf geçtiği 0 girilmelidir.
Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve ilk yıl sınıf tekrarı ikinci yıl devamsız ise kaç
dönem okuduğu 3, kaç sınıf geçtiği 0 girilmelidir.
Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve ilk yıl devamsız ikinci yıl sınıf tekrarı ise kaç
dönem okuduğu 3, kaç sınıf geçtiği 0 girilmelidir.
Öğrenci 1. ve 2. sınıfı okumuş ise 1. sınıf not ortalaması ile geçti/geçti ve 2. sınıfta
sonuç sınıf tekrarı ise kaç dönem okuduğu 4, kaç sınıf geçtiği 1 girilmelidir.
Öğrenci 1. ve 2. sınıfı okumuş ise 1. sınıf not ortalaması ile geçti/geçti ve 2. sınıfta
sonuç devamsız ise kaç dönem okuduğu 3, kaç sınıf geçtiği 1 girilmelidir.
Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuş ise ve 2. kez okuduğu lise 1. sınıf sonucu not
ortalaması ile geçti/geçti ve 2. sınıfta sonuç sınıf tekrarı ise kaç dönem okuduğu 6,
kaç sınıf geçtiği 1 girilmelidir.
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-

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuş ise ve 2. kez okuduğu lise 1. sınıf sonucu not
ortalaması ile geçti/geçti ve 2. sınıfta sonuç devamsız ise kaç dönem okuduğu 5, kaç
sınıf geçtiği 1 girilmelidir.
Öğrenci 1, 2 ve 3. sınıfı okumuş ise 1 ve 2. sınıf not ortalaması ile geçti/geçti ve 3.
sınıfta sonuç devamsız ise kaç dönem okuduğu 5, kaç sınıf geçtiği 2 girilmelidir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet şartlarından biri de dönem şartı olması
nedeniyle kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği önem arz etmektedir.
Kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği girildikten sonra, her türlü durumda
devamsızlıklar göz önünde bulundurulur ve tasdikname girişi lise 1. sınıf notlarından
başlanarak, sonra lise 2 ve lise 3 diye devam edilerek girilir. Alt sınıfın notu yoksa bir üst
sınıfın notu girilemez belge yeniden istenir.
ÖZEL DURUM
2005 - 2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Türkiye’ deki tüm ortaöğretim kurumları
4 yıllık sisteme geçmiş olup, notlar puana dönüşmüş ve bu nedenden dolayı 100 lük puanlara
göre dönem puanları ve yılsonu puanları oluşmuştur. Bu türden girilecek tasdikname veya
öğrenim belgesindeki notlar girilirken “Notlar Yüzlük Sistemde Girilecek” kontrol kutusu
işaretlenir.

Eğer bu işaretleme yapılmazsa 100 üzerinden puan girilmesi mümkün değildir.
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Tasdikname girişi tek tek derslerin girişi ile yapılır.
Kodu kısmına hangi dersi gireceksek o dersin kodu yazılır ve ENTER tuşuna basılır,
dersin adının ders havuzundan gelmesi beklenir.

Sınıf alanına bu dersin kaçıncı sınıfa ait olduğu yazılır. 1. sınıfın dersi ise 1, 2. sınıfın
dersi ise 2, 3. sınıfın dersi ise 3 yazılıp, ENTER a basılır ve geçilir.
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Notu alanına, öğrencinin girilecek dersinin yıl sonu notu yazılır, ENTER a basılır ve
geçilir.
Kredi alanına, öğrencinin girilecek dersinin haftalık ders saati yazılır, ENTER a basılır
ve geçilir.
Başarılı alanını sistem otomatik olarak nota göre belirler. Bu alanda yer alan ‘0’ değeri
dersin başarısız, ‘1’ değeri ise dersin başarılı olduğu anlamına gelmektedir.
Kaç Kez alanı sistem tarafından ‘1’ atanır. Sınıf tekrarı varsa kaç kez alanı ‘2’ yapılır.
Sorumlu alanı sistem tarafından ‘0’ atanır. Ancak tasdiknamesinde o ders için
sorumlu yazıyor ise o ders için sorumlu hanesi ‘1’ yapılır ENTER a basılır ve geçilir.
Dönem alanı sistem tarafından ‘2’ olarak atanır. Devamsızlıktan kalmış ise, dönem
alanı “1” olarak atanır ENTER a basılır ve dersin girişi yapılmış olur.

BİR DERSİN SİLİNMESİ

Yukarda yapılan işlemlere örnek olarak bir dersin girişi tamamlanmıştır. Eğer bu ders
yanlış girildi ise,

resmine basılarak bu dersin silinmesi sağlanır.
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“BAŞARILI” ALANI İÇİN ÖZEL DURUMLAR:
Öğrencinin 1. dönem notu başarılı, 2. dönem notu başarısız ise bu durumda yılsonu
notu başarılı görünse de 2. dönem notu başarısız olduğundan öğrenci bu dersin kredisini
alamaz. Yılsonu notu girildikten sonra Başarılı alanı 0 (sıfır) yapılır.
Örneğin bir dersin 1. dönem notu 3, 2. dönem notu 1 ise yıl sonu notu 2 olacaktır.
Ancak 2. dönem notu 1 yani başarısız olduğundan dolayı, bu dersin yıl sonu notu 2 ancak
Başarılı alanı 0 (sıfır) olarak girilir.
Bu durumun tersi durumlarda olabilir. Ancak tersi durumlara sadece 100 lük puan
girişlerinde rastlamak mümkündür.
Örneğin öğrencinin 1. dönem notu 40, 2. dönem notu 45 ise yılsonu puanı 42,50
olarak görünmektedir. Bu durumda öğrencinin 2. dönem puanı 45 ve üzeri olduğundan
dolayı Başarılı alanına 1(bir) girilmesi zorunludur.
Bazı öğrenim belgelerinde sadece yılsonu puanları ve yılsonu notları bulunmaktadır.

Örnek 1

DERS
Coğrafya

YILSONU PUANI
43,50

NOTU
2

Öğrenim belgelerinde sadece ders, yılsonu puanı ve notu örnek 1 deki gibi belirtilmiş ise; bu
türlü durumlarda Coğrafya dersinin Başarılı alanı 1(bir) girilmelidir.

Örnek 2

DERS
Coğrafya

YILSONU PUANI
45,00

NOTU
1

Bu türlü durumda ise Coğrafya dersinin Başarılı alanı 0(sıfır) girilmelidir.
Yılsonu notu başarılı görünen bir ders sorumlu dersler arasında var ise dersin yılsonu
notu girildikten sonra Başarılı alanı 0(sıfır), Sorumlu alanı 1(bir) girilmelidir.
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“KAÇ KEZ” ALANI İÇİN ÖZEL DURUMLAR
Tasdikname girişi yapılırken Kaç Kez alanı her zaman 1 olarak gelmektedir. Ancak
öğrenci sınıf tekrar yapmış ise öğrencinin dersi sınıfı kredisi ve başarılı mı durumu girildikten
sonra kaç kez kısmına 2 yazılması gerekmektedir.

Ancak öğrenci bir sınıfı 2. kez okumuş ise ve tüm dersleri 0 ( sıfır ) ise bu durumda o
sınıfı ilk yıl okuduğu dersler girilecek ve “Kaç Kez” alanı değiştirilmeyecek, 1 kalacaktır.
“SORUMLU” ALANI İÇİN ÖZEL DURUMLAR
Tasdikname belgelerinin alt kısmında öğrencilerin sorumlu olduğu dersler vardır.
Örneğin öğrenim belgesinde lise 1. sınıfı sorumlu geçti ifadesi yer alıyorsa öğrencinin hangi
dersten sorumlu geçtiğine bakılmalı ve tasdikname girişi yapılırken o dersin “Sorumlu” alanı
1(bir) girilmelidir.
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“DÖNEM” ALANI İÇİN ÖZEL DURUMLAR
Dönem alanı sistem tarafından ‘2’ olarak atanır. Öğrenci sınıfı geçmiş ise dönemi
kısmına müdahale edilmez ENTER a basılıp, ders kaydedilir. Devamsızlıktan kalmış ise,
“Dönem” alanı “1” yapılır ENTER a basılır ve ders kaydedilir.
Öğrenci herhangi bir sınıfta devamsızlıktan kalmışsa, yıl sonu notu oluşsa bile yıl sonu
notu değil 1. Dönem notlarının girilmesi zorunludur ve 2. dönem devamsız olması nedeniyle
“Dönem” alanı “1” yapılmalıdır.
Tasdikname tarihi 31 Ocak tarihinden önce ise 1. dönem notları oluşmuş olsa bile
öğrencinin 1. dönem dersleri girilmeyecektir.

DEVAMSIZLIK DURUMLARI
A. 1995 - 2000 Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 20
gün,
B. 2000 - 2003 Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 10
gün,
C. 2003 - 2005 Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 20
gün,
D. 2004 - 2005 Eğitim-Öğretim yılında sınıf geçme yönetmeliğinde devamsızlık dışında
öğrenciler 9 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilmiştir.
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OYS ( ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI )
Öğrenci ortalama yükseltme sınavından başarılı ise, yılsonu notu ile OYS notunun
ortalaması alınarak yılsonu notu hesaplanır. Yılsonu notu başarısız olsa dahi, Başarılı alanı 1
(bir) girilir.

DERS GİRİŞLERİNDEKİ ÖZEL DURUMLAR
-

-

-

-

Alan seçmeli sınıf sisteminin 1. sınıfında Türk Dili Edebiyatı, Kompozisyon ve Edebiyat
derslerinin başarılı başarısız durumları yazılmış ise sadece Türk Dili Edebiyatı (ders
kodu 1005) girilecektir.
Türk Dili Edebiyatı ve Kompozisyon dersleri var ise her iki derste girilecektir.
Hukuk, İnsan İlişkileri, Sağlık Bilgisi, Turizm, İşletme, İş Güvenliği, İstatistik, Bilgisayar,
Ekonomi, Girişimcilik dersleri girilecektir.
Sağlık Meslek Lisesinden gelen tasdiknamelerde Trafik ve İlk Yardım girilecektir.
İmam Hatip Lisesinden gelen tasdiknamelerde İslam Tarihi dersi alınacaktır.
Ticaret Meslek Liselerinden gelen tasdiknamelerde Daktilografi ve Bilgisayar dersleri
sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem de lise 2 de bu dersler alınmış ise
sadece lise 1 deki notu girilecektir.
Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liselerinden gelen tasdiknamelerde Bilgisayar dersleri
sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem de lise 2 de bu ders alınmış ise sadece
lise 1 deki not girilecektir.
Bu ekrana meslek dersleri girilmeyecektir. Sadece İmam Hatip Lisesinden MAÖL
İmam Hatip Lisesine başvuran öğrencilerin Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Akaid,
Kelam, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi dersleri girilecektir.
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DERS HAVUZU
Tasdikname ders girişi yapılırken, dersler aşağıdaki şekilde ders havuzundan aranarak
seçilir.
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Örnek Tasdikname

30

Örnek Öğrenim Belgesi

31
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B) SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ
Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır.

Öğrenci numarası, adı, soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilir, eğer öğrenci no ve
dosyadaki no da tutarsızlık var ise, öğrencinin TC kimlik numarası ile girilerek öğrenci
numarası bulunup dosyada düzeltme yapılır.

Sağlıklı bir tasdikname girişi yapılabilmesi için öğrencinin geldiği okul ve geldiği
öğrenim sistemi iyi incelenmeli, sistemdeki bilgi ile tasdiknamedeki bilgilerin aynı olması
gerekmektedir.
Sınıf sistemindeki tüm öğrenciler 3 yıllık sisteme tabidirler. Bu nedenle sınıf
sisteminden gelen öğrencilerin tasdikname girişleri yapılırken asla 4 yıllık yapılmamalıdır. Bu
ekrana sadece kültür dersleri girileceği için öğrencinin “geldiği okul sistem” genel lise
seçilmelidir.
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Öğrencinin geldiği okul ve geldiği öğrenim sistemi bilgisini sistemden düzeltebilmek
ve sağlıklı tasdikname girişi yapabilmek için tasdikname ve sistem bilgileri kontrol edilmeli,
belge ve sistemdeki bilgi farklı ise; BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki GELDİĞİ OKUL
SİSTEM ekranından ( EKRAN KODU 2005 ) bu bilgiler düzeltilmelidir.

SINIF SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİNİ BELİRLEME KRİTERLERİ
A. 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılından önce okuyanlar sınıf sistemi öğrencisidir.
B. Sınıf sisteminde Ek-2 belgesi düzenlenmektedir.
C. Ek-2 Belgesi onluk sisteme göre düzenlenmektedir.
D. ÖKK ( Öğretmenler Kurul Kararı ) ile geçti yazıyorsa sınıf sistemi öğrencisidir.
E. Bekleme ve bütünleme sınavlarına girdi yazıyor ise sınıf sisteminde öğrenim
görmüştür.
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TASDİKNAME GİRİŞİ ( EKRAN KODU 2013 )
Öğrenci numarası sisteme girilir ve BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki TASDİKNAME
GİRİŞİ seçeneğine basılır.

Tasdikname girişi yapılmadan önce öğrencinin kaç dönem okuduğu mutlaka
belirlenmelidir.
Öğrencinin kaç dönem okuduğu belirtilip kaydedilmediği takdirde tasdikname girişi
yapılamaz. Bu durumda öğrencinin her okuduğu Eğitim-Öğretim yılına 2 dönem verilerek kaç
dönem okuduğu belirlenecek ve KAYDET e basılacaktır.
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“Kaç Dönem Okuduğu” ALANI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-

Hazırlık sınıf notları asla girilmeyecek. Dönemleri verilecektir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa Kaç Dönem Okuduğu alanına 2 girilir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa ve devamsızlıktan kalmış ise Kaç Dönem Okuduğu
alanına 1 girilir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa Kaç Dönem Okuduğu alanına 4 girilir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve her iki sınıfta da devamsızlıktan kalmış ise Kaç
Dönem Okuduğu alanına 2 girilir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve okuduğu yıllardan herhangi birinde
devamsızlıktan kalmış ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 3 girilir.

-

Öğrenci 1. ve 2. sınıfı okumuş ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 4 girilir.

-

Öğrenci 1. 2. ve 3. sınıfı okumuş ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 6 girilir.

Yukarıdaki açıklamalara göre öğrencinin kaç dönem okuduğu tespit edilip, girişleri
yapılır.
ÖZEL DURUM
Sınıf sistemindeki öğrenim belgeleri hem 5 lik hemde 10 luk sisteme göre
düzenlendiği gibi sadece 10 luk sistemde de düzenlenebilmektedir. Bu türlü durumlarda 10
luk sistemdeki derslerin 5 lik sisteme çevrilerek girilmesi zorunludur. Eğer hem 5 lik hem de
10 luk sistemde notlar düzenlenmiş ise, bu durumda 5 lik sistemdeki notların girilmesi
gerekmektedir. Hiçbir şekilde 10 luk sistemde not girişi yapılmayacaktır.
Öğrenci sadece hazırlık sınıfı okumuş ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 2 girilmelidir.
Hazırlık sınıfı okumamış öğrenciler için yukarıdaki durumlar geçerlidir.
Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalmış ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 1 girilmelidir.
Kaç dönem okuduğu yukarıdaki durumlar göz önüne alınarak hesaplanmalıdır.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet şartlarından biri de dönem şartı olması nedeniyle
kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği önem arz etmektedir.
Kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği girildikten sonra, her türlü durumda
devamsızlıklar göz önünde bulundurulur ve tasdikname girişi lise 1. sınıf notlarından
başlanarak, sonra lise 2 ve lise 3 diye devam edilerek girilir. Alt sınıfın notu yoksa bir üst
sınıfın notu girilemez belge yeniden istenir.
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Tasdiknamelerdeki ders girişleri tek tek yapılmalıdır.
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Kodu alanına hangi dersi gireceksek o dersin kodu yazılır, ENTER a basılır, ders adı
ders havuzundan geldikten sonra, bu dersin kaçıncı sınıf olduğu sınıf kısmına yazılır. 1.
sınıfın dersi ise 1, 2. sınıfın dersi ise 2, 3. sınıfın dersi ise 3 yazılıp, ENTER a basılır ve geçilir.
Notu alanına dersin yılsonu notu yazılır, ENTER a basılır ve geçilir.
Kredi alanına öğrencinin girilecek dersinin haftalık ders saati yazılır, ENTER a basılır ve
geçilir.
Kaç Kez alanı görünürde hep 1 dir. Öğrenci bu dersi bir kez almış ise (okumuş olduğu
sınıfı 2. kez okumamış ise başka bir değişle sınıf tekrarı yapmamış ise) ENTER a basılır ve
geçilir.
ÖKK ( Öğretmenler Kurul Kararı ) alanı her zaman 0 (sıfır) olarak gelir. Özel durumu
yoksa ENTER a basılıp geçilir.
Sorumluluk alanı hep 0 (sıfır) görünür. Özel durumlar yoksa ENTER a basılır ve geçilir.
Dönem alanı ise hep 2 olarak gelir. Bu 1. dönem ve 2. dönem den dolayı 2 dir. Özel
durumlar haricinde ENTER a basılır ve dersin girişi yapılmış olur.
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BİR DERSİN SİLİNMESİ
Bir dersin yanlış girildiğine karar verilmişse,
a basılarak bu dersin silinmesi
sağlanabilir. Dersi sildiğimizde yeniden ders kodundan başlayarak yukarıdaki aşamaların
tamamının yeniden yapılması sağlanır.

KAÇ KEZ KISMI ÖZEL DURUMU
Tasdikname girişi yapılırken Kaç Kez alanı her zaman 1 olarak gelmektedir. Ancak
öğrenci sınıf tekrar yapmış ise öğrencinin dersi sınıfı kredisi ve başarılı mı durumu girildikten
sonra kaç kez kısmına 2 yazılması gerekmektedir.

Bütünleme sınavları kezden sayılır ancak dönemden sayılmaz.
Bekleme sınavları hem kezden sayılacak hem de dönemden sayılacaktır.
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“ÖKK” Alanı İÇİN ÖZEL DURUMLAR
Öğrenci bir dersi ÖKK ile geçmiş ise bu dersin kodu, sınıfı girildikten sonra notu girilir,
ÖKK hücresine de 1 girilmesi ile öğrencinin bu dersten başarılı olması sağlanır.

SORUMLULUK KISMI ÖZEL DURUMU

Öğrenci herhangi bir dersten sorumlu geçti ise bu dersin kodu, sınıfı girildikten sonra
notu girilir, Sorumlu alanı 1 yapılır.
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DÖNEM HÜCRESİNİN ÖZEL DURUMU
Öğrenci sınıfını geçse de kalsa da, dönemi kısmı hep 2 olarak gelmektedir. Öğrencinin
1. dönem ve 2. dönem notları oluşmuş, ancak tasdikname belgesinde devamsızlıktan kaldığı
belirlenmiş ise yılsonu notu değil de 1. dönemin notu girilmesi zorunludur ve 2. dönem
devamsız olması nedeniyle dönemi alanı 1 yapılmalıdır.

DEVAMSIZLIK DURUMLARI
Sınıf sisteminde okuyan tüm öğrencilerde devamsızlık 20 gündür.
DERS GİRİŞLERİNDEKİ ÖZEL DURUMLAR
-

Sınıf sisteminin 1. sınıfında Türk Dili Edebiyatı, Kompozisyon ve Edebiyat derslerinin
başarılı başarısız durumları yazılmış ise sadece Türk Dili Edebiyatı (1005) girilecektir.

-

Sadece Türkçe dersi varsa Türk Dili ve Edebiyatı dersi girilecektir.

-

Türk Dili Edebiyatı ve Kompozisyon dersleri var ise her iki ders de girilecektir.

-

Hukuk, İnsan İlişkileri ve Beşeri Münasebetler, Sağlık Bilgisi, Turizm, İşletme, İş
Güvenliği,

İstatistik,

Bilgisayar,

Ekonomi,

Girişimcilik/Müteşebbislik

dersleri

girilecektir.
-

Sadece Ahlak dersi var ise Din Kültürü olarak girilecektir.

-

Sadece Cebir dersi varsa Matematik girilecektir.

-

Sadece Tabiat Bilgisi varsa Fen Bilimleri olarak girilecektir.

-

Fizik, Kimya ve Tabiat Bilgisi varsa, Tabiat Bilgisi, Biyoloji olarak girilecek, sadece
Fiziksel Bilimler dersi var ise Fen Bilimleri dersi girilecektir.
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-

Askerlik, Milli Savunma dersleri Milli Güvenlik olarak girilecektir.

-

Bunun dışında tasdiknamede ve öğrenim belgesinde muaf olarak belirtilen derslerin
kez hanesi 3 yapılarak muaf edilir.

-

Genel lisede okuyan öğrencilerin okuduğu Tarım, Muhasebe Teknik vb. dersler
seçmeli ders olarak girilecektir.

-

Sağlık Meslek Lisesinden gelen tasdiknamelerde İlk Yardım dersi girilecektir.

-

İmam Hatip Lisesinden gelen tasdiknamelerde İslam Tarihi dersi alınacaktır.

-

Ticaret Meslek Liselerinden gelen tasdiknamelerde Daktilografi ve Bilgisayar dersleri
sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem de lise 2 de bu dersler görülmüş ise
sadece lise 1 deki notu girilecektir.

-

Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liselerinden gelen tasdiknamelerde Bilgisayar dersleri
sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem de lise 2 de bu ders görülmüş ise
sadece lise 1 deki not girilecektir.

-

Bu ekrana meslek dersleri girilmeyecektir. Sadece İmam Hatip Lisesinden MAÖL
İmam Hatip Lisesine başvuran öğrencilerin Siyer, Fıkıh, Kelam, Dinler Tarihi, Akaid
dersleri girilecektir.
DERS HAVUZU
Tasdikname ders girişi yapılırken, dersler aşağıdaki şekilde ders havuzundan aranarak

seçilir.
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Örnek Tasdikname
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Örnek Öğrenim Belgesi ( 10 luk sisteme göre )

44

Örnek Öğrenim Belgesi ( 5 lik sisteme göre )
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Örnek Öğrenim Belgesi ( Dışarıdan Bitirme )
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C) KREDİLİ SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ
Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır.

Öğrenci numarası, adı soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilecek, eğer öğrenci no ve
dosyadaki no da tutarsızlık var ise, öğrencinin TC kimlik numarasından öğrencinin numarası
bulunup dosyada düzeltme yapılmalıdır.

Kredili sistemde tasdikname girişi yapılabilmesi için öğrencinin Geldiği Okul Sistemi
düzelterek tasdikname girişine başlanır.
Kredili sisteme tabi öğrencilerin tamamı 3 yıllıktır.
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Öğrencinin geldiği okul ve geldiği öğrenim sistem bilgisini sistemden düzeltebilmek ve
sağlıklı tasdikname girişi yapabilmek için tasdikname ve sistem bilgileri kontrol edilmeli,
belge ve sistemdeki bilgi farklı ise; BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki GELDİĞİ OKUL
SİSTEM ekranından ( EKRAN KODU 2005 ) bu bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

KREDİLİ SİSTEM ÖĞRENCİLERİNİ BELİRLEME KRİTERLERİ
A) 1991 - 1992 Eğitim-Öğretim yılında kredili sisteme geçilmiştir.
B) 1994 - 1995 Eğitim-Öğretim yılına kadar kredili sistem devam etmiştir.
C) Ek-2 belgesi dönem olarak hazırlanmaktadır. (1.dönem, 2.dönem… )
D) Döneme göre öğrencinin aldığı toplam kredi, dönemin altında belirtilir.
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TASDİKNAME GİRİŞİ ( EKRAN KODU 2013 )
Öğrenci numarası sisteme girilir ve BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki TASDİKNAME
GİRİŞİ seçeneğine basılır.

Kredili sistemde de alan ve sınıf sisteminde olduğu gibi tasdikname girişi yapılmadan
önce öğrencinin Kaç Dönem Okuduğu alanına veri girilir ve Kaydet butonuna basılır.

Kaç dönem okuduğu alanına öğrencinin devam sağladığı dönemler girilir ve KAYDET
butonuna basılır.
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“Kaç Dönem Okuduğu” ALANINA AİT BİLGİLER
A) Öğrenci sadece 2 dönem okumuş ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 2 girilir.
B) Öğrenci 3 dönem okumuş Kaç Dönem Okuduğu alanına 3 girilir.
C) Öğrenci 4 dönem okumuş diğer dönemler devamsız diye belirtiliyorsa Kaç Dönem
Okuduğu alanına 4 girilir.
D) Öğrenci 6 dönem okumuş ve son 2 dönem de devamsız yazıyor ise Kaç Dönem
Okuduğu alanına 4 girilir.
Öğrencinin kredili sistemde öğrenim belgesi girişleri yapılırken kodu, kredisi, notu ve
dönemi bölümleri vardır. Kredili sistem derslerinin kodları hem alan seçmeli sınıf sisteminden
hem de sınıf sisteminden farklıdır. Derslerin kodunun, ders havuzundan bulunması gerekir.

Kodu alanına hangi dersi gireceksek o dersin kodu yazılır ve ENTER a basılıp, ders
adının gelmesi beklenir.
Kredi alanına öğrencinin girilecek dersinin haftalık ders saati yazılır, ENTER a basılır ve
geçilir.
Notu alanına öğrencinin girilecek dersin dönem sonu notu yazılır, ENTER a basılır ve
geçilir.
Dönem alanına ise öğrencinin o dersi hangi dönem almış ise o dönem yazılır ve ENTER
a basılır.
Böylelikle bir ders için giriş tamamlanmış olur.
Kredili sistemdeki tüm dönemlerde tüm derslerin alınabilme durumları söz
konusudur. Örneğin; Matematik 1 dersi hem 1. dönem hem 2. dönem hem de 3. dönemde
alınmış olabilir. Bu nedenle ders havuzunda diğer sistemlerden daha fazla ders
bulunmaktadır.
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BİR DERSİN SİLİNMESİ
Bir dersin yanlış girildiğine karar verilmişse,

a basılarak silinebilir.

“Dönem” ALANINA AİT ÖZEL DURUMLAR
Öğrenci bir dersi birden fazla dönemde okumuş olabilir. Örneğin söz konusu ders 2.
dönemdeki ders havuzunda olup 3. dönem ders havuzunda olmayabilir. Bu durumda ders
girildiğinde “BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN DERS BULUNAMADI” şeklinde bir uyarı
gelebilir. Bu duruma örnek aşağıdaki gibidir.
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Yukarıdaki örneğe göre (kodu 0101) Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 1. döneme girilmiş
ve bu dersi öğrenci 5. dönemde yeniden görmüş olabilir. Ancak bu dersi 5. döneme girmeye
çalıştığımızda “BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN DERS BULUNAMADI” şeklinde bir uyarı
geliyorsa, bu dersin dönemini yeniden 1 yazıp, girilmesinde hiçbir sakınca yoktur.
DEVAMSIZLIK DURUMLARI
1991-1995 Eğitim-Öğretim yılları arası kredili sistem uygulandığından öğrencinin
devamsızlık durumu kendi döneminde belirtildiğinden o dönemdeki dersler girilmeyecektir.
Ayrıca devamsızlık durumundan dönem verilmeyecektir. Zaten ders girişinde dönem kriteri
sadece o dersin hangi döneme ait olduğunu göstermektedir
DERS GİRİŞLERİNDEKİ ÖZEL DURUMLAR
-

Hukuk, İnsan İlişkileri Beşeri Münasebetler, Sağlık Bilgisi, Turizm, İşletme, İş
Güvenliği, İstatistik, Bilgisayar, Ekonomi, Girişimcilik/Müteşebbislik derslerinin girişi
yapılır.

-

1.dönemde Coğrafya dersinin kredisi 6 ise; Türkiye Coğrafyası girilmesi gerekir.

-

Yoğunlaştırılmış kredi tamamlama programları dönemden sayılmaz; bir önceki
döneme girilir.

-

Sağlık Meslek Lisesinden gelen tasdiknamelerde Trafik ve İlk Yardım girilecektir.

-

İmam Hatip Lisesinden gelen tasdiknamelerde İslam Tarihi dersi alınacaktır.

-

Ticaret Meslek Liselerinden gelen tasdiknamelerde Daktilografi ve Bilgisayar dersleri
sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem de lise 2 de bu dersler görülmüş ise
sadece lise 1 deki notu girilecektir.

-

Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liselerinden gelen tasdiknamelerde Bilgisayar dersleri
sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem de lise 2 de bu ders görülmüş ise
sadece lise 1 deki not girilecektir.

-

Bu ekrana meslek dersleri girilmeyecektir. Sadece İmam Hatip Lisesinden MAÖL
İmam Hatip Lisesine başvuran öğrencilerin Siyer, Fıkıh, Kelam, Dinler Tarihi, Akaid
dersleri girilecektir.
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DERS HAVUZU
Tasdikname ders girişi yapılırken, dersler aşağıdaki şekilde ders havuzundan aranarak
seçilir.
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Kredili Sistem Tasdikname Örneği
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Kredili Sistem Öğrenim Belgesi
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Kredili Sistem Öğrenim Belgesi
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D) YURTDIŞI DENKLİK TASDİKNAME GİRİŞİ
Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır.

Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve
dosyadaki no da tutarsızlık var ise, öğrencinin TC kimlik numarasından öğrencinin numarası
bulunup dosyada düzeltme yapılmalıdır.

Yurtdışı denklikle gelen öğrencilerin geldiği okul sisteminin YURTDIŞI DENKLİK olması
gerekmektedir. Yurtdışı denklik belgesi girişi derslerle değil dönem ve kredi hesabına göre
giriş yapılmaktadır.
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Öğrencinin geldiği öğrenim sistemi ve geldiği okul bilgisini sistemden düzeltebilmek
ve sağlıklı tasdikname girişi yapabilmek için denklik belgesi kontrol edilmeli, belge ve
sistemdeki bilgi farklı ise; BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki GELDİĞİ OKUL SİSTEM
ekranından ( EKRAN KODU 2005 ) öğrenci tipi bölümünü YURTDIŞI DENKLİK haline
getirilmesi yeterli olacaktır. Aksi takdirde denklik girişi mümkün olmayacaktır.

Yurtdışı denklik ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine gelen öğrencilerin 3 yıllık yada 4
yıllık sistemi yoktur. Sadece belgeye göre giriş yapılacaktır. Geldiği öğrenim sistemi ve geldiği
okulun boş olması gerekmektedir. Bu nedenle sadece ÖĞRENCİ TİPİ yurtdışı denklik yapılır ve
Kaydet butonuna basılır.
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TASDİKNAME GİRİŞİ ( EKRAN KODU 2013 )
Öğrenci numarası girilir ve BİLGİ DÜZENLEME altındaki TASDİKNAME GİRİŞİ
seçeneğine tıklanır.
Yurtdışı denklik belgesi yurtdışındaki eğitim ataşeliklerince ya da il milli eğitim
müdürlüklerince yapılır.

Yurtdışı Denklik ile gelen öğrencilerin tasdikname giriş ekranında belge bilgileri (belge
no, belge tarihi, belgeyi düzenleyen kurum) kontrol edildikten sonra sadece toplam kredi ve
kaç dönem okuduğu girilerek KAYDET butonuna basılır.
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ÖRNEK DENKLİKLER
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E) E-Okul TASDİKNAME GİRİŞİ
Öğrenci numarası girildikten sonra listele butonuna basılır.

Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilecek, eğer öğrenci no ve
dosyadaki numarada tutarsızlık var ise, öğrencinin TC kimlik numarasından öğrencinin
numarası bulunup dosyada düzeltme yapılır.

Öğrencilerin tasdikname ve öğrenim belgelerinin sol alt köşesinde e-okul logosu var
ise bu durumdaki öğrencilerin tasdikname ve öğrenim belgesi girişlerini yapabilmek için
geldiği okul sistemi kontrol edilmeli, geldiği öğrenim sistemi ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ,
geldiği okul GENEL LİSE 4 Yıllık yapılmalıdır. Aksi taktirde öğrencinin e-okul verileri olsa dahi
onu sistemde görmemiz mümkün değildir.
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Öğrencinin geldiği okul ve sistem bilgisinin BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki
GELDİĞİ OKUL SİSTEM ekranından ( EKRAN KODU 2005 ) düzeltilmesi gerekmektedir.

TASDİKNAME GİRİŞİ ( EKRAN KODU 2032 )
Sağlıklı bir tasdikname girişi yapılabilmesi için öğrencinin geldiği okul ve geldiği
öğrenim sistemi iyi incelenmeli, sistemdeki bilgi ile tasdiknamedeki bilgilerin aynı olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

63

Öğrencinin Kaç Dönem Okuduğu ve Kaç Sınıf Geçtiği alanlarına giriş yapılır ve Kaydet
butonuna basılır.
Öğrencinin kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği belirtilip kaydedilmediği takdirde,
tasdikname verileri Mesleki Açık Öğretim Lisesi sistemine aktarılamaz.

GELDİĞİ OKUL BİLGİLERİ DÖNEM VE KAÇ SINIF GEÇTİĞİ DURUMLARI.

-

Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa ve sonuç sınıf tekrarı ise Kaç Dönem Okuduğu 2, Kaç
Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa ve sonuç devamsız ise Kaç Dönem Okuduğu alanına
1, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve her ikisinde de sonuç sınıf tekrarı ise Kaç Dönem
Okuduğu alanına 4, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve her iki sınıfta da sonuç devamsız ise Kaç Dönem
Okuduğu alanına 2, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir.
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-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve ilk yıl sınıf tekrarı ikinci yıl devamsız ise Kaç
Dönem Okuduğu alanına 3, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuşsa ve ilk yıl devamsız ikinci yıl sınıf tekrarı ise Kaç
Dönem Okuduğu alanına 3, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. ve 2. Sınıfı okumuş ise 1. Sınıf not ortalaması ile geçti/geçti 2. Sınıfta sonuç
sınıf tekrarı ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 4, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 1
girilmelidir.

-

Öğrenci 1. ve 2. Sınıfı okumuş ise 1. Sınıf not ortalaması ile geçti/geçti 2. Sınıfta sonuç
devamsız ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 3, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 1 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuş ise ve 2. Kez okuduğu lise 1. Sınıf sonucu not
ortalaması ile geçti/geçti ve 2. Sınıfta sonuç sınıf tekrarı ise Kaç Dönem Okuduğu
alanına 6, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 1 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuş ise ve 2. Kez okuduğu lise 1. Sınıf sonucu not
ortalaması ile geçti/geçti ve 2. Sınıfta sonuç devamsız ise Kaç Dönem Okuduğu
alanına 5, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 1 girilmelidir.

-

Öğrenci 1. 2. ve 3. sınıfı okumuş ise 1. ve 2. sınıf not ortalaması ile geçti/geçti 3.
sınıfta sonuç devamsız ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 5, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 2
girilmelidir.
Bu mantıkla öğrencinin kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği girişleri yapılmalıdır.
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TASDİKNAME VERİLERİNİN ÇEKİLMESİ
Tasdikname verileri bir seferde kaydedilir. Dersler, puanlar, sınıflar, başarılı ve
başarısızlık durumları, kez durumları, sorumluluk durumları, kaç dönem durumları hepsi hazır
bir şekilde gelmektedir. Kaydet butonuna basılarak ekranda görülen derslerin tamamı
sisteme aktarılmış olur.
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LİSE 1 NOTLARININ 5 LİK SİSTEM ÖZEL DURUMU
2005 - 2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Türkiye’ deki tüm ortaöğretim kurumları
4 yıllık sisteme geçmiş olup, notlar puana dönüşmüş ve bu nedenden dolayı 100 lük puanlara
göre yılsonu puanları oluşmuştur. Ancak bazı okulların bu sistemin uygulamasını farklı
nedenlerden dolayı özellikle 2005 - 2006 ve 2006 - 2007 Eğitim Öğretim yılında 100 lük
sisteme göre değil de sehven 5’lik sisteme göre verileri girildiğinden dolayı farklılıklar
bulunmaktadır. Öğrenci bir üst sınıfa 5’lik sistemden geçmiş olabilir. Bunu e-okul tasdikname
girişi ekranı 100 üzerinden algıladığından dolayı başka bir deyişle 5’lik sistemde 2,3,4 ve 5 gibi
başarılı yılsonu notları, 100 lük sistemde her zaman başarısız görünmektedir. Bu durumda
öğrencilerin verilerini değiştirmemiz gerekir.

Yukarıda görüldüğü gibi öğrencinin notları puana çevrilmeden işlem yapılırsa; lise 1
derslerinin tamamından başarısız olacak kredi alamayacak ve bu dersler karşısına zorunlu
alması gereken ders olarak gelecektir. Lise 1 ya da lise 2. sınıfta olan öğrencilerin 5’lik not
sistemine göre 2,3,4 ve 5 olan notların Başarılı alanı “H”, Sorumlu alanı ise “E” şeklindedir.
100’lük puan sisteminin uygulanması sonucu bu derslerin Başarılı alanı “E” ve Sorumlu alanı
“H” girilerek KAYDET butonuna basılması gerekmektedir. Bu işlem yapılmazsa bu derslerin
verileri hatalı kaydedilmiş olur.
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E-Okul İÇİN ÖZEL DURUMLAR
1- E-Okul tasdikname derslerinin verilerinin çekilmesi durumlarında da özel durumlar
söz konusudur. E-okul tasdikname dersleri çekildikten sonra düzeltme yapılarak kaydedilmiş
ise ve sonrasında 2. bir değişiklik yapılması gerekli görülürse, tüm değişiklikler yeniden
yapılmak zorundadır.
2- Meslek Lisesinden tasdiknameyle gelen öğrencilerin e-Okul tasdikname derslerinin
verilerini çekerken mutlaka geldiği öğrenim sistemi ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ, geldiği
okul GENEL LİSE 4 Yıllık yapılmalıdır. Aksi takdirde Lise 2. 3. ve 4. Sınıflarda okutulan Dil ve
Anlatım dersleri, Türk Edebiyatı dersleri ve bazı seçmeli dersler e-okul ekranından MAÖL
sistemine aktarılamamaktadır. Bu durumda öğrenci söz konusu derslerden başarılı olsa dahi
kredilerini alamayacak ve bu dersler karşısına zorunlu alması gereken ders olarak gelecektir.
3- Uzaktan eğitimle alınan alan dersleri (Temel Dini Bilgiler 1-2, Siyer 1-2, Fıkıh 1-2,
Kelam 1-2, Dinler Tarihi 1-2) e-okul ekranından MAÖL sistemine aktarılamamaktadır.
Eğer öğrenci, İmam Hatip Lisesinden tasdikname ile MAÖL İmam Hatip Lisesine kayıt
yaptırmışsa, e-okuldan verileri aktarıldıktan sonra, BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki
GELDİĞİ OKUL SİSTEM ekranından ( EKRAN KODU 2005 ) geldiği öğrenim sistemi ALAN
SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ, geldiği okul İMAM HATİP LİSESİ 4 Yıllık yapılmalıdır. Daha sonra
BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki TASDİKNAME GİRİŞ ekranından ( EKRAN KODU 2013 )
yukarıda adı geçen alan derslerinin girişi yapılmalıdır.
E-Okul VERİLERİNİN SİLİNMESİ ÖZEL DURUMU
E-Okul tasdikname girişinde bir dersin hatalı olması ve silinmesi gerektiğinde öncelikle
verilerin e-okuldan çekilmesi gerekir. Ders silme işlemi Tasdikname Girişi E-okul ekranından
değil, Tasdikname Girişi ekranından yapılır. Eğer dersin yanlış girildiğine karar verilmişse,
a basılarak bu dersin silinmesi sağlanabilir.
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DEVAMSIZLIK DURUMLARI
Devamsızlıktan kalan bir öğrencinin dönem derslerinde düzeltme yapılması
gerekmektedir. Örneğin; öğrenci lise 1. sınıfı okumuş ancak lise 2. sınıfta devamsızlıktan
kalmış ise e-okul verilerini çekerken lise 2. sınıf derslerinin 1. Dönem puanları dikkate
alınacağından Puanı, Başarılı, Sorumlu ve Kaç Dönem alanlarında değişiklik yapılması gerekir.
Buna göre, sınıf kısmında değişiklik yapılmamalı, Puan alanına 1. dönem puanı
girilmeli, Kredi alanında bir değişiklik yapılmamalı, Başarılı alanı 1. Dönem puanına göre
başarılı ise “E”, başarısız ise “H” girilmelidir. Kaç Kez alanında bir değişiklik yapılmamalı, Kaç
Dönem alanına ise 1 (bir) girilmelidir.
Yukarıda anlatıldığı gibi bu değişiklikler bir seferde yapılmalı ve veri bir kez
çekilmelidir. Eğer bir değişiklik yapılıp veri çekildikten sonra başka bir değişiklik yapılırsa ilk
değişikliği yeniden yapmak gerekir.
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E-Okul Örnek Tasdikname Örneği
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E–Okul Öğrenim Belgesi Örnekleri
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