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E-Okul Öğrencilerini Belirleme Kriterleri 
2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren tüm öğrencilerin verileri e-okul sistemine 

girilmeye başlanmıştır. Ancak bazı okullar teknik yetersizlik ve başka nedenlerden dolayı e-okul 

sistemine geçemediğinden dolayı e-okul sisteminde tasdikname kesememiş ve daha önce kullanmış 

oldukları yapı ile tasdikname kesmişlerdir. Her türlü durumda tasdikname ve öğrenim belgelerinin sol 

alt köşesinde e-okul amblemi (logo) var ise bu öğrencilerin tasdikname girişleri e-okul sistemine bağlı 

olan bağlantıdan(link) çekmemiz mümkündür.  

 

E-OKUL Tasdikname Girişi 

 

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 edilmelidir. Geldiği Öğrenim Sistemi alanı ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ, Geldiği Okul 

alanı ise  4 Yıllık olmak zorundadır.  
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Öğrencinin geldiği okul ve sistem bilgisinde hata var ise BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki 

Geldiği Okul Sistem ekranından bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.  

 

 

Tasdikname Girişi  
Öğrenci numarası tıklanarak öğrenci seçildikten sonra  BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki 

Tasdikname Girişi ( E-Okul ) seçeneği tıklanır. 
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Öğrencinin Kaç Dönem Okuduğu ve Kaç Sınıf Geçtiği alanlarına tasdiknamesi incelenerek giriş 

yapılarak Kaydet butonuna basılır. Bu işlem yapılmadan tasdikname notları sisteme aktarılamaz. 

 

 

Öğrencinin “Kaç Dönem Okuduğu” ve “Kaç Sınıfı Geçtiği” Alanlarına Girilecek 

Bilgiye İlişkin Açıklamalar  

 Öğrenci 1. sınıfı 1 kez okumuşsa ve sonuç sınıf tekrarı ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 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.  

 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 1. Sınıf geçti/not ortalaması ile geçti, 2. Sınıfta sonuç sınıf 

tekrarı ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 4, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 1 girilmelidir. 
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 Öğrenci 1. ve 2. Sınıfı okumuş ise 1. Sınıf geçti/not ortalaması ile 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 geçti/not ortalaması ile 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 geçti/not ortalaması ile 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 geçti/not ortalaması ile geçti 3. sınıfta sonuç 

devamsız ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 5, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 2 girilmelidir. 

 Öğrenci 1 dönem okumuş ve 1. dönem devamsızlıktan kalmış ve e okulda dönem notu 

oluşmuş ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 0, Kaç Sınıf Geçtiği alanına 0 girilmelidir. Ancak e 

okul sistemindeki dersler aktarılmayacak sadece beden eğitimi dersi başarısız olarak 

girilecektir. 

 Öğrencinin kaç dönem okuduğu ve kaç sınıf geçtiği girişleri yukarıdaki maddeler dikkate 

alınarak yapılmalıdır.  

 

Tasdikname Verilerinin (Öğrenciye Ait Notların) E-Okul’ dan Çekilmesi 

İlgili öğrenciye ait dersler, puanlar, sınıflar, başarılı ve başarısızlık durumları, kez 

durumları, sorumluluk durumları, kaç dönem durumları hepsi hazır bir şekilde gelmektedir. 

Kaydet butonuna basıldığında, ekranda görülen derslerin tamamı sisteme işlenmiş olur. 
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Lise 1 Notlarının 5’lik Sistem 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 yıl sonu puanları 100 lük 

sistemde oluşmuştur. Ancak bazı okulların bu sistemin uygulamasını özellikle 2005 - 2006 ve 2006 - 

2007 Eğitim Öğretim yılında öğrenci notlarını, 100’lük sisteme göre değil de 5’lik sisteme göre 

girdikleri tespit edilmiştir. Öğrenci bir üst sınıfa 5’lik sistemden geçmiş olabilir. Ancak e-okul 

tasdikname girişi ekranı, notları 100’lük sisteme göre değerlendirdiğinden,  5’lik sistemde gelen 2,3,4 

ve 5 gibi Başarılı olması gereken yılsonu notlarını “Başarısız” gibi görmektedir.  Bu durumda 

öğrencilerin verilerini değiştirmemiz gerekir.  

Aşağıdaki ekranda söz konusu durum görüntülenmektedir.  E-okul sistemine öğrencinin bazı 

notları 5’lik sistemde, bazıları 100’lük sistemde kaydedilmiş.   
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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 

derslerinin notları Başarılı alanı “H”, Sorumlu alanı ise “E” şeklindedir.  Oysa öğrenci bu dersleri 

başarmıştır, ancak sistem bu notları 100’lük sisteme göre değerlendirdiğinden “başarısız” sonucunu 

üretmiştir. O halde bu bilgilerde düzeltme yapılması gerekecek.  Bahsedilen durumla karşılaşıldığında, 

5’lik sistemde girilen tüm derslerin puanlarına dokunmadan,  “H” olan Başarılı alanları “E” ve “E” olan 

Sorumlu alanları “H” yapılır. Bu işlem bittikten sonra KAYDET butonuna basılması gerekmektedir. 

Şayet bu işlem yapılmazsa ilgili derslerin verileri hatalı kaydedilmiş olur. 

Tek Ders Girme 

Bir öğrencinin e-okul tasdiknamesi olduğu halde hem tasdiknamesinde hem de e-okul 

sisteminde hiç notu yok ise normal Tasdikname girişi ekranına dönülerek (9038 kodlu) Beden Eğitimi 

dersi başarısız yani 0 (sıfır) ya da 1 (bir) ve dönemi alanına 1 (bir) girilerek tasdikname girişi 

tamamlanır. 
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E-Okul İçin Özel Durumlar 

E-okul ekranında yapılan değişiklikler bir seferde yapılmalıdır. Aktarılan notlarda tasdiknameye göre 

yine hata görülmüş ise tüm notlar Tasdikname Giriş ekranından silinerek Tasdikname Giriş (e-okul) 

ekranında gerekli değişiklikler tekrar yapılarak Kaydet butonuna basılır. 

 

E-Okul Verilerinin Silinmesi 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) seçeneğinden 

değil, Tasdikname Girişi seçeneğinden yapılır. 
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Eğer dersin silinmesi gerekiyor ise,    butonuna basılarak bu dersin silinmesi sağlanabilir.  

Devamsızlık Durumları 

 Devamsızlıktan kalan bir öğrencinin dönem derslerinde düzeltme yapılması gerekmektedir. 

Örneğin; öğrenci lise 1. sınıfı okumuş ancak lise 2. Sınıfın yıl sonunda devamsızlıktan kalmışsa 2. 

Sınıfın 1. Dönem notları girilir. 1. Döneme ait notları tasdiknamede yok ise yıl sonu notu tek dönem 

olarak girilir. Sınıf alanında değişiklik yapılamamalı, 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. 

 2. sınıfın 1. Döneminde devamsızlıktan kalmış ve e-okulda dönem notu oluşmuş ise 

tasdikname giriş ekranına aktarılan 2. Sınıf 1. Dönem notları silinir. 

 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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Hatalı Derslerin Tespiti 

 Öğrencinin geldiği okul sistemi “Meslek Lisesi” olarak girilmiş ise e-Okul Tasdikname verileri 

çekilirken meslek dersleri ve bazı kültür dersleri farklı renkte olabilir. Farklı renkteki dersler 

“tasdikname giriş” ekranına aktarılamaz. 

Bu durumun önlenmesi için öğrenci hangi okul türünden gelmiş olursa olsun geldiği okul 

sistemi “genel lise” olarak düzeltilmelidir. 
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e- okul Örnek Tasdikname  
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e – okul Öğrenim Belgesi Örnekleri 
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