YENİ KAYIT VE TASDİKNAME GİRİŞLERİNDE TEREDDÜTE DÜŞÜLEN HUSUSLAR
Sorumlu veya not ortalaması ile geçenlerin başarısız derslerinin veri girişi nasıl
yapılacak?
Öğrenci başarısız dersi veya dersleri olduğu halde sınıfını not ortalaması ile (2,50 ve üzeri)
geçmişse öğrencinin başarısız derslerinin kredisi verilmeyecektir (Başarılı mı alanına hayır
(H), sorumlu mu alanına hayır (H) girilecektir). Öğrenci başarısız dersi veya dersleri olduğu
halde sınıfını sorumlu geçmişse (tasdikname ve not detayına da bakılarak ortalama
yükseltme sınavına girip girmediği vb.) öğrenciye kredi verilmeyecek, Sorumlu alanına evet
(E) , başarılı mı alanına hayır (H) girilecektir.
(Ekleme tarihi: 05 Mart 2013)
_______________________________________________________________________
Tasdikname girişleri yapılırken devamsızlıklar nasıl değerlendirilecektir?
Tasdikname not girişleri yapılırken öğrencilerin notlarının yanında devamsızlık durumuna
da mutlaka dikkat edilmelidir. Öğrenci devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmamışsa dönem ve
notları normal olarak girilmelidir. Öğrenci tasdiknameyi yılsonunda almış ve devamsızlıktan
kaldığı belirtilmişse 2. Dönemin notları ve dönemi işlenmez (dönemden sayılmaz) 1. Dönem
sonunda veya içinde almışsa o dönem notları ve dönemi geçersiz sayılır.
(Ekleme tarihi: 05 Mart 2013)
_______________________________________________________________________
Hangi öğrenciler "Alansız (Alan Yok)", hangileri "Alanlı" kaydedilecek?
Tasdikname ve Denklik Belgesi ile kayıt yaptıran öğrenciler; getirdiği belgede(tasdikname
veya denklik belgesi) belirtilen dönem sayısı 9 ve altında ise Alansız (Alan Yok), 10 ve üstü
ise Alanlı kaydedilecektir. Bu sayılar 2012-2013 II. Dönem yeni kayıtları için geçerlidir, bir
sonraki dönemde bu sayılar değişecektir.
(Ekleme tarihi: 25 Ocak 2013)
_______________________________________________________________________
Silik durumdaki öğrencilerin kaydı nasıl alınacak?
Silik konumdaki öğrencilerin kayıt işlemi, Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki Silik
Öğrenci Aktifleştirme seçeneğinden yapılmalıdır.
_______________________________________________________________________

Silik durumdaki öğrencilerin kayıt ücreti ödeme / ödeyememe sorunu!
Silik konumda olup, bankaya kayıt yenileme ücreti ödeyemeyen ya da ödediği halde Açık
Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde ödediği görülemeyen öğrencilerin, T.C. Kimlik
Numaraları sistemimizde kayıtlı olmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikle kimlik
bilgilerinin (özellikle T.C. Kimlik No) sistemden güncellenmesi halinde yukarıda bahsedilen
sorunlar ortadan kalkacaktır. Öğrencilerimiz, T.C. Kimlik No güncellemesi için, kimlik
fotokopisi ve bir dilekçe ile 0 312 213 01 75 'e faks çekmeleri gerekmektedir.
_______________________________________________________________________
Öğrenci fotoğrafını sisteme aktarma ile ilgili problemleri nasıl çözeceğim?
I. Web kamerası ile öğrencinin fotoğrafını çekiniz.
II. Paint, photoshop, Picture Sizer vb. programlarla fotoğrafın boyutunu, genişlik 105
yükseklik 135 piksel' e indirgeyiniz. Fotoğraf boyutları, bu değerlere indirgendiğinde
kapladığı alanın 2-10 KB aralığında bir değer olduğu görülecektir.
III. Yukarıdaki işlemler yapıldığında, fotoğraf artık sisteme aktarılmaya hazırdır.
IV. Fotoğrafın sisteme nasıl ekleneceği hakkındaki belgemiz için buraya tıklayınız.
Not: Eğer başvuru yoğunluğu resim düzenleme işlemini yapmanıza engel ise, öğrencinin fotoğrafını
çekiniz, ad soyad ya da TCkimlik numarası ile fotoğrafı bilgisayarınızın bir klasörüne kaydediniz.
Öğrencinin kayıt yenileme işlemini yapıp gönderiniz. Yoğunluk azaldığında, ilgili öğrencilere ait
fotoğrafları yukarıda açıklanan işlemleri yaptıktan sonra sisteme aktarabilirsiniz.

_______________________________________________________________________
Devamsızlıktan kalan öğrencilerin tasdikname girişleri yapılırken aldığı notlar
nasıl girilecek, devamsızlık yaptığı dönem, dönemden sayılacak mı?
Öğrenci eğitim öğretim yılı sonunda tasdikname almış ve devamsızlıktan kalmış ise sadece
1. Dönem notları girilecek ve 1. Dönemi toplam dönem hesabına katılacaktır. (2.dönem
notları ve dönemi işleme alınmayacaktır).
Tasdikname 1.dönem içerisinde veya sonunda alınmış ve devamsızlık süresi 20 ve 20’nin
üzerinde ise 1. Dönem notları girilmeyecek ve 1. Dönem toplam dönemine dâhil
edilmeyecektir.
(Ekleme tarihi: 09 Ekim 2012)
_______________________________________________________________________

Bir öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alıp bir örgün eğitim kurumuna
kayıt olmuş, bir süre de orada öğrenimine devam ettikten sonra oradan da
tasdikname ile ayrılarak tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak istiyor. Bu
ve buna benzer öğrencilerin kaydını nasıl alacağız?
Bu tür öğrencilerin kayıt işlemleri, sistemde "Yeni Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan
"Tasdiknameli Öğrenci Form C" seçeneğinden yapılır. Öğrenci daha önce Açık Öğretim
Lisesinde öğrenim gördüğünden bilgileri sistemimizde mevcuttur ancak adres, telefon vb.
bilgilerinde değişiklik varsa o bilgiler güncellenir. Kayıt alındıktan sonra öğrencinin
evrakları,(evrak üzerine öğrenci no, TC kimlik no yazılıp Tasdiknameli Form C olduğu
belirtilerek) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir.
Bu tür öğrencilerin tasdikname notu girişleri irtibat büroları tarafından yapılmaz.
(Ekleme tarihi: 04 Ekim 2012)
_______________________________________________________________________
İrtibat büroları olarak oluşturduğumuz öğrenci dosyalarını ne yapacağız?
İrtibat büroları oluşturdukları öğrenci dosyalarını kurumlarında arşivleyeceklerdir. (Öğrenci
dosyalarını Açık Öğretim Lisesine göndermeyiniz.)
Tasdikname giriş işlemleri hangi tarihe kadar yapılabilecek?
İrtibat büroları ....... kadar tasdikname not girişi yapabilecekler.
_______________________________________________________________________
E-Okuldan çekilen notlar ile tasdiknamedeki notların kontrolü
e-Okuldan gelen öğrencilerin e-okul sisteminden çekilen notlarıyla tasdiknamedeki notlarını
karşılaştırınız. Öğrencinin başarılı olduğu dersler bazen başarısız olarak görülebilmektedir.
Aşağıdaki özel durumlara dikkat ediniz.
I.DÖNEM
25

II. DÖNEM
45

YILSONU BAŞARILI MI?
35

E

AÇIKLAMA
(II. dönem notu 45 ve üzeri olduğundan
Başarılıdır.)
(II. dönem notu 45'in atında olduğundan

50

40

45

H

yılsonu notu 45 ve üzeri olmasına
rağmen Başarısızdır.)

_______________________________________________________________________

Anadolu Lisesinden tasdikname ile gelen bir öğrencinin kaydını girerken "Geldiği
Okul" alanında "Anadolu Lisesi" seçeneği yok. Bu durumda hangi seçeneği
işaretlememiz gerekiyor?
Anadolu Liseleri,
Sağlık Meslek Liseleri,
Turizm ve Otelcilik Liseleri,
Tarım Meslek Liseleri,
Anadolu Öğretmen Liseleri
Yukarıdaki listede adı geçen okullardan gelen öğrencilerin 3 yıllık ya da 4 yıllık olduğunun
tespitinden sonra, "Geldiği Okul" alanında, öğrenci 3 yıllık sistemden geliyorsa "Genel Lise3 Yıllık", öğrenci 4 yıllık sistemden geliyorsa "Genel Lise-4 Yıllık" seçimi yapılmalıdır.
(Ekleme tarihi: 04 Mart 2011)
_______________________________________________________________________
Öğrencinin getirdiği tasdikname, diploma vb. belgelerin fotokopisi kabul edilebilir
mi?
Yeni kayıt başvuru kılavuzunda da belirtildiği gibi belgelerin aslı istenir.
(Ekleme tarihi: 04 Ekim 2012)
_______________________________________________________________________

