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Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Ancak Yeniden Açık Öğretim 

Lisesine Kayıt Olmak İsteyen Öğrencilerin AKTİF Hale Getirilme İşlemi 

 

 Öğrencilik durumu TASDİKNAME ALMIŞ ÖĞRENCİ olan öğrencilerin kayıtlarını alabilmek için 

Tasdiknameli Form C işlemi yapmak gerekir.  Bu işlem sonucunda öğrenciye dönem açılmış ve 

öğrencilik durumu önkayıt hale getirilmiş olur. Tasdikname almış öğrencileri önkayıt hale getirme işi 

öğrenci numarasına göre yapılmalıdır.  

 

 Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrenciye dönem açabilmek için, YENİ KAYIT 

İŞLEMLERİ altındaki Tasdiknameli Öğrenci Form C seçeneğine tıklanır.  

 

Öğrenci numarası girildikten sonra Öğrenci Ara butonuna basılır. 
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Öğrenci yeni kayıt ücretini ödemiş ise; 

 

ekranı gelir ve Devam Et butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. 

Öğrenci yeni kayıt ücretini ilgili bankalara ödememiş ise; 

 

Yeni kayıt yönergesinde belirlenen durumlarda; 

a)1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve 
çocukları, 
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocukları, 
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar, 
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler, 
yeni kayıt ücretini yatırmadan aktif hale getirilebilir. Ancak bu durumların mutlaka belgelendirilmesi 

gerekmektedir. 
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Devam Et butonuna basıldıktan sonra bu ekran alınır. 

 

Bu ekranda öncelikle Kimlik Sorgula kısmına basılarak, kimlik bilgileri güncellenmelidir. Daha 

sonra öğrencinin  adres ve sınav yeri bilgileri bölümündeki Adres, Semt, Adres İli, Adres İlçesi, Sınav 

Merkezi, Telefon Numarası, Gsm No, E-posta Adresi alanlarında bir değişiklik varsa bilgileri 

güncellenmelidir. 
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 Güncellemeler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basıldığında, tasdikname almış öğrencinin 

öğrencilik durumunu Ön Kayıt haline getirmeden önce Öğrencinin sınav ili ile adres ili farklı devam 

etmek istiyor musunuz? şeklinde bir uyarı alınabilir. Bu uyarı öğrencinin güncel olmayan bilgilerini 

yeniden düzenleme amaçlı yapılmıştır. Bu nedenle bir sorun yoksa Tamam butonuna basılır.  

Aşağıdaki mesaj kutusu işlemin tamamlandığı ve rapor alma aşamasına gelindiğini ifade eder. 

Burada Tamam butonuna basıldığında öğrenciye dönem açılmış ve öğrenci Ön Kayıt hale getirilmiş 

olur. 

 

Ön Kayıt durumu oluşmuş öğrenciye işlemin tamamlandığına dair rapor Yazdır butonuna 

basılarak alınır. 
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Özel Durumu Tutukluyum/Hükümlüyüm durumu olan öğrencilerin seçilmesi durumunda 

cezaevi ili, ilçesi ve cezaevi adı aktif hale gelmekte ve bu bölümler doldurulmadığı takdirde öğrencinin 

öğrencilik durumunu Ön Kayıt haline getirme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle cezaevindeki 

öğrencilerin cezaevi bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.  
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Özel Durum 

1. Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılan öğrenci, yeniden kayıt olmak için geldiğinde, 

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ menüsünden, Tasdiknameli Öğrenci Form C seçeneği ile Ön Kayıt yapılır. Bu 

öğrencilerin Aktif hale getirme işlemi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

2. Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp başka bir lisede öğrenimine devam etmiş daha 

sonra tekrar Açık Öğretim Lisesine devam etmek istediğinde, YENİ KAYIT İŞLEMLERİ menüsünden, 

Tasdiknameli Öğrenci Form C seçeneği ile Ön Kayıt yapılır. 

Bu durumda, öğrencinin son ayrıldığı okuldan almış olduğu tasdikname ve öğrenim 

belgesinin Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne fakslanması ya da e-posta ile ulaştırılması 

gerekmektedir. Bu tür öğrencilerin Aktif hale getirme işlemi yine Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü 

tarafından yapılacaktır. 

 


