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Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi 
 

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. 

 

 

 

Veri girişine başlamadan önce öğrencinin tasdiknamesindeki geldiği okul ve geldiği öğrenim 

sistemi iyi incelenmeli, sistem ve tasdiknamedeki bilgilerin aynı olduğundan emin olunmalıdır. 

Örneğin, Öğrenci 3 yıllık sistemden tasdikname almış ise bu öğrencinin “geldiği okul ”kısmı 3 

yıllık yapılmalıdır. Çünkü 3 yıllık sistemin dersleri ile 4 yıllık sistemin dersleri görünürde benzemesine 

rağmen farklılık arz eden yönleri bulunmaktadır.  

Öğrencinin tasdikname ve sistem üzerindeki geldiği okul ve geldiği öğrenim sistem bilgisi 

kontrol edilmelidir. 
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Bilgi farklılığı varsa BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki Geldiği Okul Sistem seçeneğinden  ( 

EKRAN NO 2005 ) bu bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemindeki Öğrencileri Belirleme Kriterleri: 

A) 1995 - 1996 Eğitim - Öğretim yılından sonraki tüm öğrenciler,  

B) ÖĞRENİM BELGESİ ya da BAŞARI DURUM BELGESİ nde ortalama yükseltme sınavına girdi ya 

da sorumluluk sınavı sütunu olan belgeler (1 ve 2. dönem notlarının yanında sorumluluk ya 

da OYS - ortalama yükseltme sınavı);  

C) Genellikle 1979 - 1980 ve sonrasında doğan öğrenciler,  

Alan yok / Alan seçmeli sınıf sisteminde okumuş olarak değerlendirilir. 

DİKKAT: ÖĞRENİM BELGESİ ya da BAŞARI DURUM BELGESİ beşlik not sistemine göre ya da 100 lük 

puan sisteme göre düzenlendiğinden sisteme aktarma yapılırken dikkat edilmelidir.  

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ 3 YILLIK ya da 4 YILLIK OLABİLİR. 

Öğrencinin 3 ya da 4 Yıllık Olduğu Aşağıdaki Kriterlere Göre Belirlenir: 

1. Öğrencinin tasdiknamesinde ya da öğrenim belgesi/ başarı durum belgesinde Dil ve Anlatım dersi 

varsa öğrenci 4 yıllık, Türk Dili ve Edebiyatı dersi var ise öğrenci 3 yıllıktır. 

2. Eğer 2005 – 2006 Eğitim Öğretim yılından sonra 1. sınıfı okumuşsa öğrenci 4 yıllıktır.  

DİKKAT: Sadece 2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılında Anadolu Lisesi, Fen lisesi ve yabancı dil ağırlıklı 

liselerinde öğrenim gören öğrenciler hazırlık sınıfı okuduğundan dolayı 3 yıllık sisteme tabidirler.  

Tasdikname Girişi  

Tasdikname girişi için gerekli kontroller yapıldıktan sonra veri giriş işlemi için BİLGİ DÜZENLEME 

menüsü altındaki Tasdikname Girişi seçeneğine basılır. 
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Öncelikle öğrencinin kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği girilir ve Kaydet butonuna basılır. 

Aksi takdirde tasdiknamedeki derslerin girişi yapılamaz. 

Öğrencinin kaç dönem okuduğu, (devamsızlık durumları da dikkate alınarak) her okuduğu 

Eğitim-Öğretim yılına 2 dönem verilerek hesaplanır 
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Geldiği Okul Bilgileri, Dönemi ve Kaç Sınıf Geçtiği Tespiti  

 Hazırlık sınıfı notları girilmeyecek ancak dönemleri verilecektir. 

 Öğrenci sadece hazırlık sınıfı okumuş ve 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 başarısızlıktan 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 başarısızlıktan sınıf tekrarı 

ise kaç dönem okuduğu 3, kaç sınıf geçtiği 0 girilmelidir.  

 Öğrenci 1. ve 2. sınıfı okumuş ise 1. sınıfı geçti/not ortalaması ile 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. sınıfı geçti/not ortalaması ile 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 geçti/not 

ortalaması ile geçti ve 2. sınıfta sonuç sınıf tekrarı ise kaç dönem okuduğu 6, kaç sınıf 

geçtiği 1 girilmelidir. 

 Öğrenci 1. sınıfı 2 kez okumuş ise ve 2. kez okuduğu lise 1. sınıfı geçti/not ortalaması 

ile 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. sınıfı geçti/not ortalaması ile geçti ve 3. 

sınıfta sonuç devamsız ise kaç dönem okuduğu 5, kaç sınıf geçtiği 2 girilmelidir. 

Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet şartlarından birinin dönem şartı olması nedeniyle kaç dönem 

okuduğu ve kaç sınıf geçtiği önem arz etmektedir. 

NOT: Tasdikname girişi lise 1. sınıf notlarından başlanarak, sonra lise 2 ve lise 3 diye devam 

edilerek girilir.  

Özel Durum 

 2005 - 2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Türkiye’ deki tüm ortaöğretim kurumları 4 yıllık 

sisteme geçtiğinden, öğrencinin dönem ve yılsonu notları 100’lük sistemde oluşmaktadır. Bu türdeki 

tasdikname veya öğrenim belgesi notları girilirken “Notlar yüzlük sistemde girilecek” kontrol kutusu 

işaretlenmelidir.  
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Resimde gösterilen işaretleme yapılmadan 100 üzerinden puan girilmesi mümkün değildir. 

 

Tasdikname notu girişinde her ders tek tek girilir. Önce lise 1 notları sonra varsa lise 2 notları, 

varsa lise 3 notları girilmelidir. Bu şekilde tüm sınıf dersleri girilir. Giriş işleminin nasıl yapılacağı 

aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır. 
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 Kodu : Bu alana girilecek dersin kodu yazılır ENTER tuşuna basılır, dersin adının ders 

havuzundan gelmesi beklenir.  

 Sınıf : Bu alana bu dersin kaçıncı sınıfa ait olduğu bilgisi girilir. 1. sınıfın dersi ise 1, 2. sınıfın 

dersi ise 2, 3. sınıfın dersi ise 3 yazılıp, ENTER tuşuna basılır. 

 Notu : Bu alana, ilgili dersin yıl sonu notu yazılır, ENTER tuşuna basılır ve geçilir. 

 Kredi: Bu alana, ilgili dersin haftalık ders saati yazılır, ENTER tuşuna basılır ve geçilir. 

 Başarılı : Bu alan normal şartlarda herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayan bir 

bölümdür.  Çünkü öğrencinin Notu alanına 0 (sıfır) ya da 1 (bir)  girildiğinde Başarılı alanına 

“0” (sıfır) ,  Notu alanına 2, 3, 4 ve 5 girildiğinde Başarılı alanına “1” (bir) değeri sistem 

tarafından otomatik atanacaktır. Bu nedenle özel bir durum yoksa bu alana değer girmeden 

ENTER tuşuna basılır ve geçilir. 

 Kaç Kez : Bu alanda varsayılan değer “1” dir. Öğrenci bu dersi bir kez almış ise ( tekrar ettiği 

sınıfa ait değilse ) ENTER a basılır ve geçilir.  

 Sorumlu :  Bu alanda varsayılan değer “0” (sıfır) dır. Özel durumlar yoksa ENTER a basılır ve 

geçilir. Tasdiknamede yazılı olan Sorumlu Dersler işaretlenmesi kolaylık sağlayacaktır. 

 Dönemi : Bu alanda varsayılan değer “2” dir. Özel durumlar haricinde ENTER a basılır. Bu 

işlem sonucunda girilen derse ait bilgiler “Öğrencinin Örgün Eğitim Dersleri” listesinde yer 

alır. Böylece bir derse ait veri girişi tamamlanmış olur. 

NOT: Bir eğitim Öğretim Yılının 2. Döneminde devamsızlıktan kalan bir öğrencinin 1. 

Dönem notları girilir ve dönemi hücresi 1 olmalıdır. 

Bir Dersin Silinmesi 
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Yukarda yapılan işlemlere örnek olarak bir dersin girişi tamamlanmıştır. Eğer bu ders yanlış 

girilmiş ise,    butonuna basılarak bu dersin silinmesi sağlanır. 

“BAŞARILI” Alanı İçin Özel Durumlar 

Öğrencinin 1. dönem notu başarılı, 2. dönem notu başarısız ise bu durumda yılsonu notu 

başarılı olduğu halde 2. dönem notu başarısız olduğundan öğrencinin bu dersten kredi alamaz. 

Yılsonu notu başarılı olduğu halde bu dersin başarısız girilmesi gerekir. İşte bu durumda Başarılı 

alanına 0 (sıfır) girilmelidir. 

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 ders başarısız girilmelidir.  Bu durumda giriş 

yapılırken Notu alanına 2,  Başarılı alanına 0 (sıfır) değeri girilir. 

 Bunun tersi durumlarda olabilir. Ancak tersi durumlar 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 (başarılı) girilmesi zorunludur.  

 Bazı öğrenim belgelerinde sadece yılsonu puanları ve yılsonu notları bulunmaktadır.  

Örnek 1   DERS  YILSONU PUANI NOTU 

   Coğrafya  43,50  2 
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Öğrenim belgelerinde sadece ders, yılsonu puanı ve notu örnek 1 deki gibi belirtilmiş ise; bu türlü 

durumlarda Coğrafya dersi için Başarılı alanına 1 (başarılı) girilmelidir. 

Örnek 2   DERS  YILSONU PUANI NOTU 

   Coğrafya  45,00  1 

Bu durumda ise Coğrafya dersi için Başarılı alanına 0 (başarısız) girilmesi gerekmektedir. 

 

“KAÇ KEZ” Alanı İçin Özel Durumlar 

Tasdikname girişi yapılırken Kaç Kez alanı için varsayılan değer 1 (Bir) dir. Ancak öğrenci lise 1. 

sınıfı ya da lise 2. sınıfı vb. 2 kez okumuş ise diğer bir değişle sınıf tekrarı yapmış ise Kaç Kez alanına 2 

girilmesi gerekmektedir. 

 

 Ancak öğrenci bir sınıfı 2. kez okumuş ve ikinci tekrarında bütün notları 0 (sıfır) veya 1. 

Dönem sonunda devamsızlıktan kalmış ise ilk yıl okuduğu dersler girilecek ve Kaç Kez alanı 

değiştirilmeyecek, 1 kalacaktır. 
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“SORUMLU” Alanı İçin Özel Durumlar 

 Tasdikname belgelerinin alt kısmında öğrencilerin sorumlu olduğu dersler vardır. Örneğin 

öğrenci lise 1. sınıfı not ortalaması ile ya da sorumlu geçti gibi ibareler olduğunda öğrencilerin 

tasdikname girişleri yapılırken bu derslere dikkat edilmesi gerekir. Öğrenci sorumlu geçmişse, 

sorumlu olduğu ders girilirken (yıl sonu notu başarılı görünse bile) Sorumlu alanına 1(Bir) girilir. Yani 

listede ilgili dersin Başarılı mı alanı H(Hayır), Sorumlu alanı E(Evet) olmalıdır. Ortalama ile geçmişse 

Sorumlu alanına 0(Sıfır) girilmeli ve listede ilgili dersin Başarılı mı alanı H(Hayır), Sorumlu alanı 

H(Hayır) görünmelidir. 

 

“DÖNEM” Alanı İçin Özel Durumlar 

 Öğrenci sınıfını (not ortalaması, sorumlu veya normal )geçmiş ise dönem alanı hep 2 

olmalıdır. Bu durumlarda 2 değeri değiştirilmez. Ancak, öğrencinin 1. dönem ve 2. dönem 

notları oluştuğu halde devamsızlıktan kaldı ise öğrencinin 1. dönem ders notlarının girilmesi 

gerektiğinden, Dönemi alanına da 1 (Bir) girilmelidir. 

Öğrencinin sınıf sonucunda devamsızlık yazmıyorsa tasdikname belgesinde özürsüz 

devamsızlığı göz önüne alınarak aşağıdaki devamsızlık durumuna göre Dönem alanına 1 

(Bir) girilir. Tasdikname tarihi itibarı ile 31 Ocak ve öncesinde tasdikname almış ve 

devamsızlıktan kalmış öğrencilerin 1. Dönem notları oluşmuş olsa dahi 1. Dönem notları 

girilmeyecektir.  

 Öğrenim belgesinde devamsız yazmıyor ancak 2. dönem notlarının tamamı 0 (sıfır) 

ise sadece 1. dönem notları girilecek ve Dönemi alanı 1 yapılacaktır. 
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Tasdiknameli olmasına rağmen tasdiknamede notu olmayan öğrencilerin 

durumu (Tek Ders Girilmesi Gereken Durumlar) 

 Öğrenci hazırlık okuyup lise 1 den hiç not almamış ise,  

 Hazırlık okumadan lise 1 de hiç not almamış ise  

Öğrenciler tasdikname ile gelmiş ve not yoksa sistemin çalışması ve öğrencinin aktif 

edilebilmesi için bir dersin sisteme başarısız olarak eklenmesi gerekmektedir.  Örneğin (9038) kodlu 

Beden Eğitimi dersi girilebilir. Bu ders için Notu alanına 0 (sıfır) ya da 1 (bir),  Dönemi alanına 1 

girilecektir. Bu tür işlemlerde genellikle beden eğitimi dersinin seçilmesi önerilir. 
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Devamsızlık Durumları 

1995 - 2000 Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 20 gün, 

2000 - 2003 Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 10 gün, 

2003 - 2005 Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 20 gün, 

2004 - 2005 Eğitim-Öğretim yılında sınıf geçme yönetmeliğinde devamsızlık dışında öğrenciler 9 

dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilmiştir. Bu nedenle bu Eğitim -Öğretim yılında başarısız 

dersler yine de girilmesi gerekir. 

2006-2013- Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 20 gün, 

2014 ve sonrası Eğitim-Öğretim yılları arası Alan Seçmeli Sınıf Sisteminde devamsızlık 10 gün, 

OYS ( Ortalama Yükseltme Sınavı ) 

Öğrencinin başarı durum belgesi ya da öğrenim belgesinde OYS bölümünde notlar var ise; (eski 

sistemlerde basılan tasdikname belgelerinde OYS notlarının bulunmama durumu söz konusu 

olduğundan) OYS notu yılsonu notu olarak girilmesi gerekmektedir.  

Örneğin; lise 1. Sınıftaki bir öğrencinin 1. dönem notu 1 , 2. Dönem notu 1 olsun. Yıl sonu notu 

ortalaması da 1 olduğundan başarısız olmuş sayılır. Ancak öğrenci Ortalama Yükseltme Sınavına girdi 

ve 2 alarak bu dersi başardı. Notu alanına 2 ( OYS’ dan aldığı not) girilir. 

OYS notu başarısız olan öğrencinin ilgili dersinin Notu alanına yılsonu notu girilir. 
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Bir dersten sorumluluk sınavına 3 kez girmiş öğrencinin o ders için Kaç Kez alanına 3 girilir. 

 

Genel Liselerden Gelen Öğrencilerin Ders Girişlerindeki 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 gelenlerin Trafik ve İlk Yardım dersleri girilecektir. 

 İmam Hatip Lisesinden gelen öğrencilerin islam tarihi ve Açık Öğretim Lisesinin ders dağılım 

çizelgesinde yer alan meslek dersleri de girilecektir.  

 Öğretmen liselerinden gelen öğrencilerin Eğitim Psikolojisi gibi eğitim dersleri girilmeyecektir. 

Meslek Liselerinden Gelen Öğrencilerin Ders Girişlerindeki Özel Durumlar 

 Ticaret Meslek Liselerinde, 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 Liselerinde Bilgisayar dersleri sadece 1 kez girilecektir. Yani hem lise 1 hem 

de lise 2 de bu ders görülmüş ise sadece lise 1 de aldığı not girilecektir. 

 Kız Meslek Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde meslek dersi olmasına rağmen Açık Öğretim 

Lisesinin ders dağılım çizelgesinde yer alan meslek dersleri de girilecektir. 

 Meslek Liselerinin tamamında okutulan Proje Hazırlama dersi sisteme girilmeyecektir.  

 

Bazı Ders Kodları 

1.SINIF DERS KODLARINDAN BAZILARI 

1005  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

4401   DİL VE ANLATIM 

4411  TÜRK EDEBİYATI 

1105  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

1301  TARİH 

1501  COĞRAFYA 

1601  MATEMATİK 

4421  FİZİK 

4431  KİMYA 

4441  BİYOLOJİ 
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2601  SAĞLIK BİLGİSİ 

1801  YABANCI DİL 

5500  TANITIM VE YÖNLENDİRME 

9038  BEDEN EĞİTİMİ 

4453  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 

9040  RESİM 

9039  MÜZİK 

9023  GEOMETRİ 

 

2. VE 3. SINIF DERS KODLARINDAN BAZILARI 

 

1903  MİLLİ GÜVENLİK 

1402  TC İNKİLAP TARİHİ VE ATAÜTRKÇÜLÜK 

1201  FELSEFE 

2101  PSİKOLOJİ 

9023  GEOMETRİ 

2301  GENEL TÜRK TARİHİ 

9013  TÜRK EDEBİYAT TARİHİ 

9077  TÜRKİYE COĞRAFYASI FİZİKİ 

9018  ÜLKELER COĞRAFYASI 

9040  RESİM 

9015  İSLAM TARİHİ 

9053  İNSAN İLİŞKİLERİ 

9003  EDEBİ METİNLER 

9014  OSMANLI TARİHİ 

2201  SOSYOLOJİ 

9019  TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI 

9045  MANTIK 

9058  SANAT TARİHİ 

9070  DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 

9004  DİLBİLİM 

3401  TURİZM 

 

Ders Havuzu 

Ders havuzunda bütün derslerin kodu bulunmakta olup yukarıdakiler örnek olarak 

verilmiştir.   

Hiçbir zaman 5 karakterli ders kodları girilmeyecektir. 
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Örnek Tasdikname
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Örnek Öğrenim Belgesi
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