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MENÜ 
Bu kısımda iş ve işlemlerin yapılacağı ekranlara erişimi sağlayan ana ve alt menüler 

anlatılacaktır. İlgili işlemlere her sayfada sabit olarak bulunan menüler üzerinden erişim sağlanacaktır. 

Kullanıcı yetkilerine göre içeriğinin değişmesiyle birlikte Şekil 1’de görüldüğü gibi Okul İşlemleri, 

Öğrenci İşlemleri, Sınıf İşlemleri, Çalışan İşlemleri, Ders İşlemleri, Nakil İşlemleri, Sistem Ayarları ve 

Kullanıcı Hesabı olmak üzere 8 ana menü başlığı bulunmaktadır. 

 
Şekil 1 

Okul İşlemleri 
Okul ile alakalı bilgi görüntüleme, listeleme, yeni okul açma gibi kullanıcı yetkisine göre 

işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.  

Öğrenci İşlemleri 
Öğrenci ile alakalı yeni kayıt oluşturma, listeleme, silme, öğrenci belgesi, devamsızlık işlemleri 

gibi kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.  

Sınıf İşlemleri 
Sınıf ile alakalı yeni sınıf oluşturma, listeleme, sınıf kapatma, öğrencilerin sınıf değişiklikleri gibi 

kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt basamaklarından erişilmektedir.  

Çalışan İşlemleri 
Çalışan ile alakalı yeni kayıt oluşturma, görevine göre listeleme, silme, yeni çalışan kaydı 

onaylama, gönüllü eğitici teşvik ödemeleri gibi kullanıcı yetkisine göre işlemlere bu menünün alt 

basamaklarından erişilmektedir.  

Ders İşlemleri 
Ders ile alakalı işlemler bu menü altından yürütülecektir. Okulda verilecek ders seçimi, not 

girişi, karne oluşturma gibi kullanıcı yetkisine göre birçok işleme bu menünün alt basamaklarından 

erişilmektedir.  

Nakil İşlemleri 
Öğrenci ve çalışan nakil işlemleri bu menü altından yürütülecektir. Bu menüden yeni öğrenci 

veya çalışan nakli isteme, talep edilen ve sizin talep ettiğiniz nakilleri listeleme işlemlerine bu menü 

altından erişilebilmektedir.  

Sistem Ayarları 
Bu menü altından duyuru ve mesaj işlemleri yönetilecektir. Yeni duyuru oluşturma, yeni mesaj 

oluşturma, duyuru listesine ve mesaj listesine bu menünün alt basamaklarından erişilebilmektedir.  

Kullanıcı İşlemleri 
Kullanıcının kendi hesabıyla ilgili işlemler bu menü altında görüntülenecektir. Kullanıcı 

bilgilerini görüntüleyebilir ve şifre değiştirme işlemi ile ilgili sayfaya bu menü üzerinden erişebilir.  
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1. ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ 
Bu kısımda öğrenci kayıt, görüntüleme, listeleme ve nakil işlemleri anlatılacaktır. Gerçek sistem 

üzerinde yapılacak olan işlemlerde kılavuzda belirtilen yolun izlenmesi gerekmektedir.   

1.1. Kayıt 
Öğrenci kayıt işlemi için menüdeki ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan 

‘Yeni Öğrenci Oluştur’ seçeneğine tıklayarak Şekil 1.1’de görüldüğü gibi öğrenci sorgulama sayfasına 

erişilerek işleme başlanacaktır. 

 
Şekil 1.1 Öğrenci Kayıt Sorgulama Sayfası 

Açılan sayfa üzerinde yer alan ‘Kimlik Kartı Numarası’ alanına kaydını yapmak istediğiniz 

öğrenciye ait Yabancı Tanıtma Belgesi üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını girip Ara tuşuna 

basarak öğrenciyi sorgulayabilirsiniz. 

Öğrenci sorgulama işlemi sonucunda 4 farklı durum oluşabilir. Bu durumlar bu kimlik 

numarasına bağlı herhangi bir öğrencinin olmaması, mevcut sistem üzerinde kayıtlı silinmiş bir kaydın 

olması, mevcut sistem üzerinde kayıtlı farklı bir okul üzerinde kayıtlı olması veya e-Okul üzerinde 

kaydının olmasıdır. 

1.1.1. Yeni Kayıt 
Sorgulama sonucunda kimlik numarası sistemde kayıtlı değil ise öğrenciye ait gerekli bilgilerin 

girileceği sayfaya yönlendirilecektir. Eğer kimlik numarası geçerli ise temel bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ile otomatik olarak doldurulacaktır. Bu sayfa üzerindeki 

bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Ardında Şekil 1.2’de gösterilen kaydet tuşuna basılarak 

öğrenci kaydı tamamlanır. 
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Şekil 1.2. Öğrenci Kayıt Sayfası 

 

Öğrenci kayıt sayfasında girilecek bilgiler öğrenciye ait temel kimlik bilgilerinin bulunduğu 

‘Temel Bilgiler’, anne, baba adı, uyruk, aile durumu gibi kimlik kartından veya öğrenci beyanına 

istinaden doldurulacak demografik alanların bulunduğu ‘Diğer Bilgiler’, öğrencinin bildiğini beyan ettiği 

dillerin seçileceği ‘Bildiği Diller’, gerektiğinde öğrenciye ulaşılmasını sağlayacak iletişim bilgilerinin yer 

aldığı ‘İletişim Bilgileri’ ve öğrencinin öğrenciliğine ait okul numarası sınıf düzeyi şubesi gibi bilgilerin 

bulunduğu ‘Okul Bilgileri’ grupları altında toplanmıştır. 

   

 
Şekil 1.3 Diğer Bilgiler Grubu 
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Şekil 1.4 Bildiği Diller Grubu 

 

 
Şekil 1.5 İletişim Bilgileri Grubu 

 

 
Şekil 1.6 Okul Bilgileri Grubu 
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Okul bilgileri grubu içerisinde yer alan alanlar okulunuzdaki mevcut veriler içerisinden 

gelmektedir. ‘Öğrenci Numarası’ alanındaki veriler okuldaki öğrenciler tarafından kullanılmayan 

boştaki numaralardan getirilir. Sınıf, şube ve eğitim zamanı bilgileri de okulunuzda açık olan sınıflardan 

çekilmektedir. Öğrenciyi kaydetmek istediğiniz sınıf, şube ve eğitim zamanı bilgileri görünmüyorsa 

okulunuzda böyle bir sınıf mevcut değildir. Öncelikli olarak sınıf şube işlemlerinden sınıf tanımlaması 

yapılması gerekmektedir.  

 

1.1.2. Mevcut Kayıt 
Eğer sorguladığınız kimlik numarası sistem üzerinde kayıtlı ise öğrencinin aktiflik durumuna 

göre iki farklı yol izlenecektir. Öğrenci herhangi bir şekilde silinmiş ve şuan pasif durumda ise liste 

üzerinde görüntülenecektir. Bu liste üzerinden ilgili öğrenci için ‘Okula Getir’ tuşuna basılarak öğrencini 

kaydının getirilmesi sağlanır. Onay işlemlerinin ardından öğrenciye ait gerekli bilgiler girilerek kayıt 

işleminin tamamlanması sağlanır. 

Öğrenci farklı bir okulda aktif haldeyse nakil talebinde bulunacağınız sayfaya yönlendirilirsiniz. 

Nakil işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için nakil başlığı altındaki açıklamalara göz atılabilir.  

1.1.3. e-Okul Üzerinde Kayıt 
Öğrenci herhangi bir şekilde kaydını e-Okula yaptırmış ise sorgulama sonucunda e-Okula kaydı 

olduğuna dair uyarı kutucuğu açılır. Bu tip öğrencilerin sisteme kaydı gerçekleştirilemez.  

 

Uyarı !  e-Okulda kaydı olan bir öğrencinin devamsızlık, not, şartlı eğitim yardımı vs. hiçbir 

işlemi YOBİS üzerinden gerçekleştirilemez ve YOBİS üzerindeki hiçbir veri e-Okula aktarılamaz. Bu 

sebepten mağduriyetin yaşanmaması adına okula kayıt esnasında öğrencileri ve velileri bu duruma 

karşı uyarılması ve kaydının alınmaması gerekmektedir.  

1.1.4. Yabancı Tanıtma Belgesi Olmayan Öğrenciler 
Çeşitli nedenlerle yabancı tanıtma belgesi veya herhangi bir kimlik numarasına sahip olmayan 

öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve kayıt altına alınması adına Şekil 1.1’de yer alan ‘Otomatik 

Kimlik Numarasıyla Öğrenci Oluştur’ tuşuna basılarak sistem tarafından tanınmasını sağlayacak bir sıra 

numarası oluşturulur. 

Oluşan bu numaranın hiçbir kurum ve kuruluşça geçerliliği yoktur. Bu numaraların öğrencinin 

kimlik numarası alması ile beraber ivedilikle güncellenmesi gerekmektedir. Öğrenci kimlik numarası 

kayıtlı olması vb. oluşan sistemsel veya kısıtlamalar ile alakalı hatalar bahane edilerek bu işlem 

kesinlikle farklı amaçlarla kullanılmamalıdır. 
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1.2. Görüntüleme 
Sistem üzerinde kayıtlı olan tüm öğrencilerin temel bilgilerini özet halinde görebilmekteyiz. 

Herhangi bir öğrenci listeleme sayfasında ‘Görüntüle’ tuşuna basılarak veya öğrenci sayfasından ‘Özet’ 

sekmesine basılarak Şekil 1.7’de görüldüğü gibi özet sayfasına erişilecektir. 

 
Şekil 1.7 Öğrenci Özet Bilgileri Sayfası 

Bu sayfa üzerinden öğrencinin okul, sınıf, okul numarası gibi öğrenciliğine ait bilgilerine, temel 

kimlik bilgilerine ve adres bilgilerine ulaşılabilir. Bu sayfa üzerinde öğrenci hakkında incelenecek tüm 

bilgiler mevcuttur. Öğrenci nakil, sorgulama, silme gibi işlemlerden önce bu seçenek kullanılarak olası 

yanlışlıkların önüne geçilebilir. 

1.3. Listeleme 
Sistem üzerindeki mevcut öğrencileri görebileceğimiz ve erişebileceğimiz sayfa listeleme 

sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden yetkimiz dâhilindeki tüm öğrencileri listeleyebilmekteyiz. Şekil 1.8’de 

görülen listeleme sayfasına ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Listele’ 

seçeneğine tıklayarak erişebiliriz. 
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Şekil 1.8 Öğrenci Listeleme Sayfası 

Bu sayfa filtreler ve liste olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Verilen filtrelere göre listeleme 

kısmında uygun öğrenciler gelmektedir. Sayfa ilk açıldığı zaman varsayılan filtreler ile gelmektedir.  

1.3.1. Filtreler 
Filtreler kısmı listeleme sayfasında başta varsayılan olarak gelmektedir ve bu alan kapalıdır. 

Eğer bir arama yapılacaksa Filtreler yazan çubuğa tıklanarak filtreler Şekil 1.9’da görüldüğü gibi 

açılacaktır.   
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Şekil 1.9 Öğrenci Filtreler Kısmı 

Filtreler açıldığında öğrenciyi filtreleyebileceğimiz birçok alan görülecektir. Bu alanlar temel 

kimlik bilgilerini içerecek veya okuduğu il, ilçe, sınıf okul bilgilerini içerecek alanlardan meydana 

gelecektir.  

Öğrencileriniz arasında kimlik numarası ile arama yapmak için ‘Kimlik Kartı Numarası’ alanına 

aranacak kimlik numarası girilebilir veya 11. Sınıftaki öğrencileri listelemek için Şekil 1.10’da görüldüğü 

gibi ‘Sınıf’ alanından listelenen sınıflar arasından seçilerek filtreleme işlemi yapılabilir. Bu işlemler 

birleşik olarak da yapılabilmektedir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra ‘Ara’ tuşuna basılarak ilgili 

öğrencilerin listelenmesi sağlanabilir.  
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Şekil 1.10 Örnek Filtreleme İşlemi 

1.3.1.1. Havuzdaki Öğrenciler 

Havuz olarak tabir edeceğimiz herhangi bir sınıfa atanmamış boşta duran öğrencileri 

listeleyebilmemiz için Şekil 1.11’de görüldüğü gibi filtreler kısmında ‘Sadece Herhangi Bir Sınıfa 

Atanmamış Öğrenciler’ seçeneği seçilerek havuzdaki öğrencilerimizi listeleyebilir ve bu öğrenciler 

arasından filtreleme yapabiliriz. Varsayılan durumda bu seçenek pasif haldedir ve sadece sınıfa atanmış 

öğrenciler listelenmektedir. Eğer arama veya sınıfa atama gibi işlemlerde öğrencinin listelenmediğini 

düşünüyorsanız lütfen bu seçeneği işaretleyerek havuzdaki öğrenciler arasından kontrol işlemini 

yapınız. 
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Şekil 1.11 Havuz Öğrencilerini Listeleme 

1.3.2. Liste 
Listeleme kısmı 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım sayfa numarası ikinci kısım ise öğrenci 

listesidir. Her sayfada belirli sayıda kayıt gelmektedir ve ilgili kayıt sonraki sayfalarda ise bu sayfa 

numaralarını kullanarak ilerleyebilirsiniz. İkinci kısımda ise işleme göre uygun kayıtlar ve işlemler 

görülecektir. Şekil 1.12’de ilgili sayfa görülmektedir. 
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Şekil 1.12 Listeleme Sayfası 

Listeleme de gösterilen kayıtlar üzerinde ‘İşlemler’ altında o kayda ait uygulanabilecek işlemler 

listelenmektedir. Bu işlemler listeleme türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Liste içerisinde sıralama yapılabilmektedir. Sıralama yapabilmek için liste başlıklarına 

tıklamanız gerekmektedir. İlk tıklamada artan ikinci tıklamada ise azalan olarak listeleme 

yapılabilmektedir. Örneğin soyada göre sıralamak için ‘Soyadı’ başlığına tıklanarak listenin soyada göre 

sıralanması sağlanabilmektedir. 

1.4. Silme 
Öğrencilerinizden çeşitli sebeplerden dolayı okula gelmeyen ve öğrencinin durumundan 

haberdar olmadığınız öğrenciler bulunabilir. Bu tip durumlarda öğrenciyi okulunuzda görünmesi farklı 

sorunlara yol açabilmektedir. Farklı sorunlara yol açmaması için öğrencinin sistem üzerinden silinmesi 

gerekmektedir.  

Öğrenciyi silmek için ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Öğrenci Silme 

İşlemleri’ seçeneğine tıklayarak Şekil 1.13’de görünen silinebilecek öğrenciler listesi sayfasına 

ulaşılabilecektir. Bu sayfa üzerinden silme işlemi gerçekleştirilebilir. 
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Şekil 1.13 Öğrenci Silme İşlemleri Öğrenci Listesi 

Silinecek öğrenci için listede görülen ilgili kaydın işlemler başlığı altında yer alan ‘Sil’ tuşuna 

basılarak işleme başlanır. ‘Sil’ tuşuna basılmasının ardından kullanıcının karşısına Şekil 1.14’de görülen 

öğrenciye ait temel bilgileri içeren açılır onay penceresi gelecektir. Bu onay silme işlemine ‘Evet’ tuşuna 

basılarak onay verilir. Eğer silme işleminin hatalı olduğunu düşünüyorsanız veya herhangi bir sebep ile 

silme aşamasında vazgeçtiyseniz ‘Kapat’ tuşuna basarak onay penceresini kapatabilirsiniz. 

 
Şekil 1.14 Öğrenci Silme Onayı Açılır Pencere 

Uyarı !  Öğrenci silme aşamasında e-Okul veya Açıköğretim kaydının olduğunu bildiğiniz, 

okuldan ayrıldığını düşündüğünüz veya durumu hakkında bilginiz olmayan tüm öğrenciler için bu 

yöntem kullanılacaktır. Öğrencilerin durumları ile ilgili ayrı bir açıklama yapmaya gerek yoktur. 

1.5. Öğrenci Sayısı Raporu 
Yetki düzeyinize göre okulunuzda ilçenizde veya ilinizdeki öğrenci sayılarını istediğiniz 

paremetrelere göre alabilirsiniz. Bu sayıları alabilmek için ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt 

başmağında yer alan ‘Öğrenci Sayısı Raporu’ seçeneğine tıklayarak Şekil 1.15’de görülen öğrenci 

sayılarını gruplama ve listeleme sayfasına yönlendirilecektir.   
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Şekil 1.15 Öğrenci Sayısı Raporu Gruplama Parametreleri 

Öğrenci sayısı alınırken istenilen gruplamalara göre alınabilmektedir. Sadece cinsiyete, sınıfa 

göre sayı alına bildiği gibi birleşik sayıları da istediğiniz gruplama parametrelerini birlikte seçerek 

alabilirsiniz. Şekil 1.16 de görüldüğü gibi sınıf düzeyine ve cinsiyete göre öğrenci sayısı alabilmek için 

‘Sınıf Düzeyi Gruplaması’ grubunu ve ‘Cinsiyet Gruplaması’ grubunu birlikte seçerek ardından ‘Ara’ 

tuşuna basarak listelenebilmektedir. Bu gruplama seçeneklerini ihtiyacınıza göre kombinasyonunun 

yapılmasıyla farklı sayı raporları elde edilebilir. En çok kullanılacak raporlardan olan hangi sınıfta kaç 

öğrenci var sorgusu için ise ‘Sınıf Düzeyi Gruplaması’, ‘Şube Gruplaması’ ve ‘Eğitim Zamanı Gruplaması’ 

grupları birlikte seçilerek elde edilebilir. 
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Şekil 1.16 Örnek Öğrenci Sayısı Raporu 

1.6. Öğrenci Birleştirme 
98 ile başlayan kimlik numarasına sahip veya herhangi bir kimlik numarasına sahip değilken 

otomatik numara ile sisteme kaydedilen öğrencilerin 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası alması 

vb. kimlik numarası değişimi durumunda, farklı bir okula nakil işlemi durumunda aynı kişiye ait birden 

fazla kayıt açılması gibi sorunlu işlemler yapılmıştır. Bu durumlar mükerrer kayıtların oluşmasına yol 

açmaktadır. Mükerrer kayıtların oluşması not, devamsızlık gibi bilgilerin eksikliklerine veya bu bilgilerin 

parçalanmasına sebep olmaktadır. Mükerrer kaydı olan öğrenci kaydedilirken ‘Kimlik Numarası 

Kullanımda’ uyarısının alınması ve kaydın tamamlanamaması durumu ortaya çıkmaktadır. 
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Bu tür kayıtların temizlenmesi ve tek bir kayıt altında birleştirilmesi gerekmektedir. Birleştirme 

işlemi ise en son olarak açılan güncel bilgilerin yer aldığı kayıt olması önerilmektedir. Birleştirme 

işleminin ardından Öğrenci bilgileri sabit kalmakla birlikte öğrencinin diğer kayıtlarda yer alan, sınav 

notları, karne notları, devamsızlık bilgileri ve diğer sistem üzerinde ilişkileri sağlayan bilgileri 

birleştirilecek ve tek bir kayıt altında toplanacaktır. 

Öğrenci kaydını birleştirmek için ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste’ 

seçeneğine tıklayarak öğrenci listesine ulaşılır. Öğrenci listesinde ilgili öğrenci bulunarak ‘Düzenle’ 

tuşuna tıklanır ve öğrenci bilgileri düzenleme ekranına yönlendirilir. Bu sayfada Şekil 1.17’de görülen 

‘Mükerrer Öğrenci Kayıtlarını Birleştir’ tuşuna basılarak mükerrer öğrenci kaydı sorgulama ekranına 

yönlendirilir.  

 
Şekil 1.17 Mükerrer Kayıt Birleştirme Sayfasına Erişim 

Mükerrer öğrenci sorgulama ekranında diğer mükerrer kayıtların altında toplanacağı kayda ait 

bilgiler ve mükerrer olan kaydı sorgulayacağımız diğer kaydın oluşturulduğu kimlik numarası girilecek 

alan bulunmaktadır. Bu alanda eğer daha önceden 98 ile açılmış kaydı varsa 98’li kimlik numarasını, 

otomatik numara ile oluşturulmuş kaydı varsa otomatik numarasını veya aynı numara ile oluşturulmuş 

kayıtlar varsa mevcut kimlik numarasını yazarak sorgulayabilirsiniz. Sorgulama sonrasında Şekil 1.18’de 

görüldüğü gibi sorgulatılan kimlik numarasına ait açılmış varsa bir veya daha fazla kayıt grup halinde 

mükerrer kayıtlar altında listelenecektir. 
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Şekil 1.18 Mükerrer Kayıt Sorgulama Sayfası 

Bu aşamada Şekil 1.19’deki gibi listelenen güncel kayıt ve mükerrer kayıtlar dikkatlice 

incelenmeli ve bu kayıtların mükerrer açıldığına kanaat getiriliyorsa işlemlere devam edilmelidir. Not 

dökümü bilgileri için öğrenci belgeleri de bu sayfa üzerinden kontrol edilebilir. Eğer herhangi bir sorun 

görülmüyorsa ‘Mükerrer Öğrenci Kayıtlarını Birleştir’ tuşuna basılarak devam edilir. Şekil 1.20’de 

görüldüğü gibi güncel öğrencinin ve birleştirilecek öğrencilerin bilgilerin yer aldığı bir onay penceresi 

açılacaktır. Bilgileri ve açıklamayı kontrol ederek onay verebilir veya iptal edebilirsiniz. 
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Şekil 1.19 

 
Şekil 1.20 
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Uyarı !  Öğrenci birleştirme aşamasında birleştirilen mükerrer kayıtlardaki tüm bilgiler güncel 

kayda aktarılacak ve mükerrer olan kayıtlar silinecektir. Silme işlemi ve aktarma işleminden sonra geri 

dönüş olmayacaktır. Farklı kişilerin kontrolsüz bir biçimde birleştirilmesi bilgi kaybı ve bilgi kirliliği 

durumları oluşacaktır. Bu durumların geri dönüşü olmayacaktır. 

2. SINIF ŞUBE İŞLEMLERİ 
Bu kısımda sınıflar için ekleme, görüntüleme, listeleme ve silme işlemleri anlatılacaktır. Sınıf ile 

ilgili işlemlere ‘Sınıf İşlemleri’ menüsü altından ulaşılabilmektedir.  Gerçek sistem üzerinde yapılacak 

olan işlemlerde kılavuzda izlenen yola uyulması gerekmektedir.   

2.1. Ekleme 
Okulunuzda açık olan sınıfları sistem üzerinde tanımlamanız gerekmektedir. Bu tanımlama 

işlemi öğrencilerin sınıflara yerleştirilmesi ve kaydedilmesi için gereklidir. Ayrıca not giriş işlemlerinde 

de sınıf tanımlama işlemi gereklidir. 

Okulunuzda açık olan bir sınıfı Şekil 2.1’de görüldüğü gibi ‘Sınıf İşlemleri’ menüsünün alt 

basamağında yer alan ‘Yeni Sınıf Oluştur’ seçeneğine tıklayarak devam edilebilir. Bu seçeneğe 

tıklanmasının ardında sınıf ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfada sınıfın belirleyici olan 

özelliklerinden sınıf düzeyi, şube ve eğitim zamanı bulunmaktadır. Ayrıca buradan sınıf öğretmeni de 

belirlenecektir. Bahsi geçen bu üç özellik bir sınıf tanımlayan belirleyici özellikler olup öğrenciler bu 

değerlere göre hangi sınıfa mensup olacakları belirlenecektir. 

 
 Şekil 2.1 Sınıf Ekleme Sayfası 

Sınıf ekleme işleminde ‘Sınıf’ alanında ‘4. Sınıf, 11. Sınıf…’ gibi sınıfın düzeyini belirten ifade 

seçilecektir. Daha sonra ‘Şube’ alanında ise ‘A, B, C…’ gibi bir şube ifadesi seçilecektir. Ardından ‘Eğitim 

Zamanı’ alanında ‘Sabahçı, Öğlenci…’ gibi okutulan eğitim zamanı belirtilecektir. Bu kısımda 

atlanılmaması gereken önemli bir konu ise fiziksel olarak sınıf ve şube aynı olsa dahi ‘Sabahçı, 

Öğlenci…’ gibi eğitim zamanı farkı bunların farklı sınıflar olmasına yol açmaktadır. Bu sebepten ayrı ayrı 

tanımlamasının yapılması gerekmektedir. 
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2.2. Listeleme 
Okulda açık olan sınıflar görüntülenebilmektedir. Açık olan sınıfları listelemek için ‘Sınıf 

İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Listele’ seçeneğine tıklayarak Şekil 2.2’de görüldüğü 

gibi sınıfların listelendiği sayfaya erişebilirsiniz. Bu sayfa ‘Filtreler’ ve ‘Liste’ olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. 

 
 

2.2.1. Filtreler 
Filtreler kısmı listeleme sayfasında başta varsayılan olarak gelmektedir ve bu alan kapalıdır. 

Eğer bir arama yapılacaksa Filtreler yazan çubuğa tıklanarak filtreler Şekil 2.3’de görüldüğü gibi 

açılacaktır.   

 
Şekil 2.3 Öğrenci Filtreler Kısmı 

Filtreler açıldığında öğrenciyi filtreleyebileceğimiz birçok alan görülecektir. Bu alanlar temel 

kimlik bilgilerini içerecek veya okuduğu il, ilçe, sınıf okul bilgilerini içerecek alanlardan meydana 

gelecektir.  

Sınıflar içerisinden sınıf düzeyi ile arama yapmak için ‘Sınıf’ alanına Şekil 2.4’de görüldüğü gibi 

listelenen sınıflar arasından biri seçilerek filtreleme işlemi yapılabilir. Bu işlemler birleşik olarak da 

yapılabilmektedir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra ‘Ara’ tuşuna basılarak ilgili sınıfların listelenmesi 

sağlanabilir.  
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Şekil 2.4 Örnek Filtreleme İşlemi 

2.2.2. Listele 
Listeleme kısmı 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım sayfa numarası ikinci kısım ise sınıf listesidir. 

Her sayfada belirli sayıda kayıt gelmektedir ve ilgili kayıt sonraki sayfalarda ise bu sayfa numaralarını 

kullanarak ilerleyebilirsiniz. Eğer kayıt sayısı bir sayfada gösterilebilecek maksimum kayıttan az ise bu 

sayfa numaraları görünmeyecektir. İkinci kısımda ise işleme göre uygun kayıtlar ve işlemler 

görülecektir.  

Listeleme de gösterilen kayıtlar üzerinde ‘İşlemler’ altında o kayda ait uygulanabilecek işlemler 

listelenmektedir. Bu işlemler listeleme türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Liste içerisinde sıralama yapılabilmektedir. Sıralama yapabilmek için liste başlıklarına 

tıklamanız gerekmektedir. İlk tıklamada artan ikinci tıklamada ise azalan olarak listeleme 

yapılabilmektedir. Örneğin şubeye göre sıralamak için ‘Şube’ başlığına tıklanarak listenin şubeye göre 

sıralanması sağlanabilmektedir. 

2.3. Öğrenci Yerleştirme 
Okuldaki kayıtlı öğrencilerin herhangi bir sınıfa yerleştirilmesi gerekmektedir. Sınıfa 

yerleştirilmesi için öncelikle yerleşilecek sınıfın okulunuzda açılmış olması gerekmektedir. Aksi 

durumda sınıf görüntülenemeyecektir. Öğrenciyi herhangi bir sınıfa yerleştirmek için iki yol 

izlenmektedir. Bu yollardan kullanım durumunuza göre uygun olanını kullanabilirsiniz. 

2.3.1. Öğrenci Kayıt/Düzenleme Sayfası Üzerinden Sınıf Değişikliği 
Öğrencinin ilk kayıt esnasında bir sınıfa yerleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda nakil veya 

başka sebeplerle öğrenci bilgilerini düzenleme aşamasında da bir sınıfa yerleştirilmesi gerekir. Bu tür 

durumlarda bu yol izlenmesi önerilmektedir.  
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Öğrenciyi bu yolla bir sınıfa yerleştirmek için öğrencinin bilgilerinin düzenlendiği sayfaya 

ulaşmanız gerekmektedir. Konu hakkında kılavuzun öğrenci ekleme ve düzenleme ile ilgili olan 1. 

bölümüne göz atabilirsiniz. Öğrenci bilgilerinin düzenlendiği sayfada Şekil 2.5’de görülen ‘Okul Bilgileri’ 

grubundan düzenleyebilirsiniz.  

 
Şekil 2.5 Öğrenci Sınıf Değiştirme – Öğrenci Bilgileri Düzenleme Sayfası 

2.3.2. Öğrencileri Sınıflara Yerleştirme Sayfası 
Bir veya birden fazla öğrenciyi belirli sınıflara toplu olarak yerleştirme işlemi için ise bu 

yöntemin kullanılması önerilir. Bu yol ile sınıflar arasında toplu değişim gibi işlemleriniz çok daha hızlı 

bir şekilde gerçekleşecektir. Öğrencileri bu yöntemle sınıflara yerleştirebilmek için ‘Sınıf İşlemleri’ 

menüsünün alt basamağında yer alan ‘Sınıf Değişikliği İşlemleri’ seçeneğine tıklanarak Şekil 2.6’da 

görülen sayfaya erişebilirler. 
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Şekil 2.6 Sınıf Değişikliği İşlemleri Sayfası 

Bu sayfa ‘Filtreler’ ve ‘Liste’ olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Filtreler ve Liste kısımları 

öğrenci listeleme işlemleriyle birebir aynıdır. Filtreler kısmı üzerinden ilgili gruptaki öğrenciler ‘Liste’ 

kısmında listelenir. Bu kısımda standart öğrenci listelerine göre bir farklılık bulunmaktadır. İlgili 

kayıtlarda değiştirileceği yeni sınıfları da yer almaktadır. Filtrelediğimiz bu grup için yerleştirilmesini 

istediğimiz yeni sınıflarını seçerek ilgili öğrencilerin hangi sınıfa yerleşeceğini belirtmiş oluruz. Yeni sınıf 

belirleme işlemlerini tamamladıktan sonra bu değişikliklerin kaydedilmesi için sayfanın en üstünde yer 

alan ‘Kaydet’ tuşuna basılması gerekmektedir.  Gerekli onaydan sonra öğrenciler yeni sınıflarına 

yerleşeceklerdir. 

Başlangıçta varsayılan filtreleme ile açılacağından tüm öğrencilerin listelendiği görülecektir. 

Öğrenci filtreleme işlemleri referans alınarak benzer filtrelemeler yapılması ile üzerinde çalışacağımız 

öğrenci kümesine erişebiliriz. Örnek olması açısından havuzda bulunan 11. Sınıf öğrencilerinin 

bulunduğu listeye Şekil 2.7’de de görüldüğü gibi erişebilirsiniz. 
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Şekil 2.7 Havuzdaki 11. Sınıf Öğrencilerini Yeni Sınıfa Yerleştirme 

2.4. Silme 
Tanımlanmış açık olan sınıfları kapanması veya yanlış açılması gibi çeşitli sebeplerle kapatmak 

istenebilir. Bu durum için sınıfın sistem üzerinde silinmesi gerekmektedir. Açık olan bir sınıfı silmek için 

‘Sınıf İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Sınıf Silme İşlemleri’ seçeneğine tıklayarak Şekil 

2.8’de görülen silinecek sınıfların listelendiği sayfaya ulaşabilirsiniz. 
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Şekil 2.8 Silinecek Sınıfların Listesi 

Bu sayfa ‘Filtreler’ ve ‘Liste’ olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kullanımı sınıf listeleme 

sayfası ile birebir aynı olan bu sayfada silmek istediğiniz sınıfları gerekli filtreleme işlemlerine tabi 

tutarak kolayca erişebilir ve ilgili kaydı silebilirsiniz. Sınıfı silmek için ilgili kaydın işlemler başlığı altında 

yer alan ‘Sil’ tuşuna basılarak işleme başlanabilir. Bu tuşa basılmasının ardından görünen açılır onay 

penceresinde silmek istediğiniz sınıfla ilgili bilgiler belirtilmektedir. Bu bilgilere istinaden silmek 

istiyorsanız bu pencerede yer alan ‘Evet’ tuşuna basarak işlemi sonlandırabilirsiniz. Eğer silmekten 

vazgeçerseniz ‘Kapat’ tuşuna basarak onay işlemini sonlandırabilirsiniz. 

 
Şekil 2.9 Sınıf Silme Açılır Onay Penceresi 

Bir sınıfı silebilmek için bu sınıf içerisinde herhangi bir öğrencinin bulunmaması gerekmektedir. 

Eğer sınıfa yerleştirilmiş öğrenci bulunmakta ise öncelikle 2.3. bölümde yer alan işlemleri takip ederek 

bu öğrencileri farklı bir sınıfa yerleştirmelisiniz veya bu öğrencilerin okulda değil ise 1.5. bölümde yer 

alan silme işlemlerini referans alarak işlem sürdürülebilir. Sınıfta öğrenci varken silmeye çalıştığınızda 

Şekil 2.10’da görüldüğü gibi bir hata mesajı alınacaktır. 
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Şekil 2.10 Sınıf Silme İşlemi Hata Mesajı – Öğrenci Mevcut 

3. ÇALIŞAN İŞLEMLERİ 
Bu kısımda okul ve idari çalışanların kayıt, kayıt onay, görüntüleme, listeleme, silme, nakil ve 

ödeme işlemleri anlatılacaktır. Çalışan ile ilgi işlemlere ‘Çalışan İşlemleri’ menüsü altından 

gerçekleştirilebilmektedir.  Gerçek sistem üzerinde yapılacak olan işlemlerde kılavuzda izlenen yola 

uyulması gerekmektedir.   

3.1. Kayıt 
Yetki durumunuza göre farklı görevdeki personeller sisteme eklenebilmektedir. Bu personeller 

il, ilçe, okul üzerinde yetki sahibi olan personeller ile okullarda görev alan gönüllü eğitici, ücretli 

öğretmen ve yardımcı personellerden oluşmaktadır. 

Yeni personelin kayıt işlemi için Şekil 3.1’de görülen ‘Çalışan İşlemleri‘ menüsünün alt 

basamağında yer alan ‘Yeni Çalışan Oluştur’ seçeneğine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşılmaktadır.  

 
Şekil 3.1 Çalışan Kayıt Sorgulama 

Açılan sayfa üzerinden ‘Kimlik Kartı Numarası’ alanına kayıt işlemini gerçekleştirmek istediğiniz 

çalışanın kimlik numarasını girip ‘Ara’ tuşuna basılarak personelin sistem üzerinde kaydının aranması 

sağlanmış olur. Arama sonucunda üç farklı durum söz konusu olabilmektedir. Bunlar sorgulanan kimlik 

numarasına ait herhangi bir kaydın olmadığı yani yeni kayıt yapılacağı, sistem üzerinde bir kaydının 

olduğu fakat kaydının çeşitli sebeplerden dolayı silinmiş olduğu veya sistem üzerinde farklı bir kurum 

üzerinde kaydının olduğu durumlardır. 
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3.1.1. Yeni Kayıt 
Sorgulama sonucunda kimlik numarası sistemde kayıtlı değil ise çalışana ait gerekli bilgilerin 

girileceği sayfaya yönlendirilecektir. Bu sayfa üzerindeki bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması 

gerekmektedir. Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesinin ardından Şekil 3.2’de gösterilen 

ve sayfanın en üst kısmında yer alan ‘Kaydet’ tuşuna basılarak çalışan kaydı tamamlanır. Okul 

tarafından yeni eklenen personel il veya ilçe onayına sunulacaktır.  

 

Şekil 3.2 Personel Kayıt Sayfası 

Çalışan kayıt sayfasında girilecek bilgiler çalışana ait hangi görevi yapacağına dair bilginin 

bulunduğu ‘Görev Bilgisi’, temel kimlik bilgilerinin bulunduğu ‘Temel Bilgiler’, anne, baba adı, uyruk, 

aile durumu gibi kimlik kartından veya öğrenci beyanına istinaden doldurulacak demografik alanların 

bulunduğu ‘Diğer Bilgiler’,  çalışanın belgelediği veya beyan ettiğine göre mezuniyet durumu okuduğu 

bölüm gibi bilgilerin bulunduğu ‘Eğitim Bilgileri’, çalışanın bildiğini beyan ettiği dillerin seçileceği ‘Bildiği 

Diller’ ve gerektiğinde çalışana ulaşılmasını sağlayacak ve ayrıca gönüllü eğiticilere yapılacak ödemde 

de kullanılacak iletişim bilgilerinin yer aldığı ‘İletişim Bilgileri’ grupları altında toplanmıştır. 

 
Şekil 3.3 Görev Bilgisi Grubu 
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Şekil 3.4 Temel Bilgiler Grubu 

 
Şekil 3.5 Diğer Bilgiler Grubu 
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Şekil 3.6 Eğitim Bilgileri Grubu 

 
Şekil 3.6 Bildiği Diller Grubu 
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Şekil 3.7 İletişim Bilgileri Grubu 

3.1.2. Silinmiş Çalışanın Kayıt 
YOBİS üzerinde kaydı gerçekleşen çalışanlar çeşitli sebeplerden dolayı silinmiş olabilirler. Bu 

silinmiş kayıt Şekil 3.1’de görülen sorgulama ekranında sorgulandıktan sonra eğer silindiği tespit 

edilirse Şekil 3.8’de görüldüğü gibi ‘Okula Getir’ tuşuna basılarak çalışan kaydının işlemi gerçekleştiren 

kuruma getirilmesi sağlanmış olur.  

 
Şekil 3.8 Silinmiş Kaydın Sorgulanması ve Okula Kaydı  

 İlgili kayıt için ‘Okula Getir’ tuşuna basılmasının ardından Şekil 3.9’da görülen çalışanın temel 

bilgilerinin yer aldığı açılır onay penceresi görüntülenecektir. Bu pencere üzerindeki ‘Açıklama’ alanına 

gerekli açıklama girilerek ve ‘Evet’ tuşuna basılarak çalışanın kaydının sağlanması gerçekleştirilir. Bu ve 

benzeri kayıt işlemlerinden sonra personelin bilgilerinin doğruluğunun muhakkak kontrol edilmesi ve 

güncellenmesi gerekmektedir. Bu aşamada onay işleminden vazgeçmek için ‘Kapat’ tuşuna basılabilir. 
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Şekil 3.9 Silinmiş Çalışanın Okula Tekrar Kaydının Yapılması Onay Penceresi 

3.1.3. Aktif Çalışanın Kayıt İşlemi 
Yeni personel kaydı gerçekleştirirken çalışacak personelin farklı bir kurumda görev yaptığı 

durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca gönüllü eğiticilerin kurumunuzda geçici olarak görev yapması 

istenebilir.  Bu tarz durumlarda nakil işleminin yapılması gerekmektedir. Kılavuzun ilgili kısmından nakil 

işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

3.2. Yeni Eklenmiş Personel Onayı 
Yeni personel eklenmesinde veya silinmiş personelin yeniden kaydedilmesinin ardından kaydın 

onayı il veya ilçe yetkilisinin onayına sunulacaktır. Yetkili kişinin personelin uygunluğuna onay vermesi 

durumunda onaylayarak okul listenizde görünmesini sağlayabilir veya uygun görülmediği durumda 

iptal edilerek personel kaydının silinmesi sağlanacaktır. 

Onayda bekleyen çalışanları Şekil 3.10’da görüldüğü gibi ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt 

başmağında yer alan ‘Bilgileri Düzenlenmiş veya Yeni Eklenmiş Çalışan Listesi’ seçeneğine tıklayarak 

erişebilirsiniz. 

 
Şekil 3.10 Onayda Bekleyen Çalışanlar Listesi – Okul 

Onayda bekleyen çalışanlara il veya ilçe onayı Şekil 3.11’de görüldüğü gibi onayda bekleyen 

çalışanların görüldüğü liste üzerinde ilgili kaydın işlemler başlığı altıdaki ‘Onayla’ tuşuna basılarak onay 

işlemi başlatılır. Ardından görünen kaydı onaylanacak çalışana ait temel bilgilerin bulunduğu açılır onay 

penceresi üzerinden ‘Evet’ tuşuna basılarak onay verme işlemi tamamlanır. Aynı zamanda eğer kaydın 

hatalı veya yanlış olduğu düşünülüyorsa ‘Geri Çevir’ tuşuna basılıp ardından görüntülenen açılır onay 

penceresinde onay verilerek kaydın silinmesi sağlanır.  
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Şekil 3.11 Onayda Bekleyen Çalışanın Onaylanması 

3.3. Görüntüleme 
Sistem üzerinde kayıtlı olan tüm çalışanların temel bilgilerini özet halinde görebilmekteyiz. 

Herhangi bir çalışanın listeleme sayfasında ‘Görüntüle’ tuşuna basılarak veya çalışan düzenleme 

sayfasından ‘Özet’ sekmesine basılarak Şekil 3.12’de görüldüğü gibi özet sayfasına erişilecektir. 

 
Şekil 3.12 Çalışan Özet Bilgileri Sayfası 

Bu sayfa üzerinden çalışanın görev yaptığı il ilçe, görev yaptığı okullar, temel kimlik bilgilerine 

ve adres bilgilerine ulaşılabilir. Bu sayfa üzerinde çalışan  hakkında incelenecek tüm bilgiler mevcuttur. 

Çalışan onaylama, nakil, sorgulama, silme gibi işlemlerden önce bu seçenek kullanılarak olası 

yanlışlıkların önüne geçilebilir. 

3.4. Listeleme 
Sistem üzerindeki mevcut aktif durumdaki çalışanları görebileceğimiz ve erişebileceğimiz sayfa 

listeleme sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden yetkimiz dâhilindeki tüm çalışanları listeleyebilmekteyiz. Şekil 
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3.12’de görülen listeleme sayfasına ‘Görevli- Gönüllü İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan 

‘Listele’ seçeneğine tıklayarak erişebiliriz. 

  

 
Şekil 3.12 Görevli Listeleme Sayfası 

Bu sayfa filtreler ve liste olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Verilen filtrelere göre listeleme 

kısmında uygun çalışanlar gelmektedir. Sayfa ilk açıldığı zaman varsayılan filtreler ile gelmektedir.  

1.3.1. Filtreler 
Filtreler kısmı listeleme sayfasında başta varsayılan olarak gelmektedir ve bu alan kapalıdır. 

Eğer bir arama yapılacaksa Filtreler yazan çubuğa tıklanarak filtreler Şekil 3.13’de görüldüğü gibi 

açılacaktır.   

 
Şekil 3.13 Görevli Filtreler Kısmı 
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Filtreler açıldığında çalışanları filtreleyebileceğimiz birçok alan görülecektir. Bu alanlar temel 

kimlik bilgilerini içerecek veya görevini belirten alanlardan meydana gelecektir. Yetki durumuna göre 

il, ilçe veya okul filtrelemesi de yapılabilmektedir. 

Çalışanlar arasında kimlik numarası ile arama yapmak için ‘Kimlik Kartı Numarası’ alanına 

aranacak kimlik numarası girilebilir veya sadece gönüllü eğiticileri listelemek için Şekil 3.14’de 

görüldüğü gibi ‘Görevi’ alanından listelenen görevler arasından ‘Gönüllü Eğitici’ seçilerek filtreleme 

işlemi yapılabilir. Bu işlemler birleşik olarak da yapılabilmektedir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra 

‘Ara’ tuşuna basılarak ilgili çalışanların listelenmesi sağlanabilir.  

 
Şekil 3.14 Örnek Filtreleme İşlemi 

1.3.2. Liste 
Listeleme kısmı 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım sayfa numarası ikinci kısım ise çalışan 

kayıtlarının listesidir. Her sayfada belirli sayıda kayıt gelmektedir ve ilgili kayıt sonraki sayfalarda ise bu 
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sayfa numaralarını kullanarak ilerleyebilirsiniz. Eğer gelen kayıt sayısı gösterilebilecek maksimum kayıt 

sayısından az ise sayfa numaraları kısmı gösterilmeyecektir. İkinci kısımda ise işleme göre uygun kayıtlar 

ve işlemler görülecektir.   

Listeleme de gösterilen kayıtlar üzerinde ‘İşlemler’ altında o kayda ait uygulanabilecek işlemler 

listelenmektedir. Bu işlemler listeleme türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Liste içerisinde sıralama yapılabilmektedir. Sıralama yapabilmek için liste başlıklarına 

tıklamanız gerekmektedir. İlk tıklamada artan ikinci tıklamada ise azalan olarak listeleme 

yapılabilmektedir. Örneğin soyada göre sıralamak için ‘Soyadı’ başlığına tıklanarak listenin soyada göre 

sıralanması veya ‘Cinsiyet’ başlığına tıklanarak cinsiyet sıralaması sağlanabilmektedir. 

3.5. Silme 
Çalışanlar arasında çeşitli sebeplerden dolayı okuldan ayrılan ve farklı okula gitmeyen kişiler 

bulunabilir. Bu tip durumlarda çalışanın okulunuzda görünmesi farklı sorunlara yol açabilmektedir. 

Farklı sorunlara yol açmaması için çalışanın sistem üzerinden silinmesi gerekmektedir.  

Çalışanı silmek için ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Çalışan Silme’ 

seçeneğine tıklanarak Şekil 3.15’de görünen silinebilecek çalışanlar listesi sayfasına ulaşılabilecektir. Bu 

sayfa üzerinden silme işlemi gerçekleştirilebilir. 

 
Şekil 1.18 Çalışan Silme İşlemleri Görevli Listesi 

Silinecek çalışan için listede görülen ilgili kaydın işlemler başlığı altında yer alan ‘Sil’ tuşuna 

basılarak işleme başlanır. ‘Sil’ tuşuna basılmasının ardından kullanıcının karşısına Şekil 3.16’da görülen 

çalışana ait temel bilgileri içeren açılır onay penceresi gelecektir. Bu onay silme işlemine ‘Evet’ tuşuna 

basılarak onay verilir. Eğer silme işleminin hatalı olduğunu düşünüyorsanız veya herhangi bir sebeple 

silme aşamasında vazgeçtiyseniz ‘Kapat’ tuşuna basarak onay penceresini kapatabilirsiniz. 
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Şekil 3.16 Çalışan Silme Onayı Açılır Onay Penceresi 

3.6. Çalışan Birleştirme 
98 ile başlayan kimlik numarasına sahipken 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası alması vb. 

kimlik numarası değişimi durumunda, farklı bir okula nakil işlemi durumunda veya birden fazla okulda 

derse girdiği için farklı okullara aynı kişiye ait birden fazla kayıt açılması gibi sorunlu işlemler yapılmıştır. 

Bu durumlar mükerrer kayıtların oluşmasına yol açmaktadır. Mükerrer kayıtların oluşması ödeme, 

nakil, yeni kayıt gibi işlemlerde sorunlara yol açmaktadır.  

Bu tür kayıtların temizlenmesi ve tek bir kayıt altında birleştirilmesi gerekmektedir. Birleştirme 

işlemi ise en son olarak açılan güncel bilgilerin yer aldığı kayıt olması önerilmektedir. Birleştirme 

işleminin ardından çalışana ait güncel bilgileri sabit kalmakla birlikte diğer kayıtlarda yer alan, ödeme, 

girdiği dersler ve diğer sistem üzerinde ilişkileri sağlayan bilgileri birleştirilecek ve tek bir kayıt altında 

toplanacaktır. 

Çalışan kaydını birleştirmek için ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste’ 

seçeneğine tıklayarak çalışan listesine ulaşılır. Çalışan listesinde ilgili çalışan bulunarak ‘Düzenle’ tuşuna 

tıklanır ve çalışan bilgileri düzenleme ekranına yönlendirilir. Bu sayfada Şekil 3.17’de görülen ‘Mükerrer 

Çalışan Kayıtlarını Birleştir’ tuşuna basılarak mükerrer çalışan kaydı sorgulama ekranına yönlendirilir.  
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Şekil 3.17 Mükerrer Kayıt Birleştirme Sayfasına Erişim 

Mükerrer çalışan sorgulama ekranında diğer mükerrer kayıtların altında toplanacağı kayda ait 

bilgiler ve mükerrer olan kaydı sorgulayacağımız diğer kaydın oluşturulduğu kimlik numarası girilecek 

alan bulunmaktadır. Bu alanda eğer daha önceden 98 ile açılmış kaydı varsa 98’li kimlik numarasını, 

T.C. Kimlik numarası almışsa 99 ile başlayan kimlik numarasını veya aynı numara ile oluşturulmuş 

kayıtlar varsa mevcut kimlik numarasını yazarak sorgulayabilirsiniz. Sorgulama sonrasında Şekil 3.18’de 

görüldüğü gibi sorgulatılan kimlik numarasına ait açılmış varsa bir veya daha fazla kayıt grup halinde 

mükerrer kayıtlar altında listelenecektir. 
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Şekil 3.18 Mükerrer Kayıt Sorgulama Sayfası 

Bu aşamada Şekil 3.19’deki gibi listelenen güncel kayıt ve mükerrer kayıtlar dikkatlice 

incelenmeli ve bu kayıtların mükerrer açıldığına kanaat getiriliyorsa işlemlere devam edilmelidir. Eğer 

herhangi bir sorun görülmüyorsa ‘Mükerrer Çalışan Kayıtlarını Birleştir’ tuşuna basılarak devam edilir. 

Şekil 3.26’de görüldüğü gibi güncel çalışanın ve birleştirilecek çalışan bilgilerin yer aldığı bir onay 

penceresi açılacaktır. Bilgileri ve açıklamayı kontrol ederek onay verebilir veya iptal edebilirsiniz. 
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Şekil 3.19 

 
Şekil 3.20 

Uyarı !  Çalışan birleştirme aşamasında birleştirilen mükerrer kayıtlardaki tüm bilgiler güncel 

kayda aktarılacak ve mükerrer olan kayıtlar silinecektir. Silme işlemi ve aktarma işleminden sonra geri 

dönüş olmayacaktır. Farklı kişilerin kontrolsüz bir biçimde birleştirilmesi bilgi kaybı ve bilgi kirliliği 

durumları oluşacaktır. Bu durumların geri dönüşü olmayacaktır. 

3.7. Çalışanın Okula Atanması 
Eğitim koordinatörü,  gönüllü eğitici, ücretli öğretmen, yardımcı personel gibi doğrudan okulla 

ilişkili olan kullanıcıların bir okula atanması gerekmektedir. Bir çalışanın okula atama işlemi il 



 

44 
 

koordinatörü kullanıcısı tarafından yapılacaktır. Okula atama işlemini yapabilmek için ‘Çalışan İşlemleri’ 

menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste’ seçeneğine tıklayarak çalışan listesine erişilmesi 

gerekmektedir. Gelen listede ilgili çalışanın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Düzenle’ tuşuna basılarak 

çalışan bilgilerine erişilebilir. Gelen düzenleme sayfasında ‘Görev Yaptığı Okullar’ sekmesine tıklanarak 

görev yaptığı okullar listelenebilir ve yeni bir okula yerleştirmesi yapılabilir. Ayrıca başka bir okulda aynı 

anda geçici görev yapıyorsa geçici görevi iptal edilebilir. 

Yeni bir okula atamasının yapılabilmesi için Şekil 3.21’de görülen ilgili sayfada yer alan ‘Okula 

Yerleştir’ tuşuna basılarak işleme devam edilmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra Şekil 3.22’de 

görüldüğü gibi yetkisi dâhilinde bulunan okullar listesi gelecektir. Okullar listesinde ilgili filtreleme 

işlemleri yapılarak çalışanın atanacağı okul kaydına ulaşılır ve ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Okula 

Yerleştir’ tuşuna tıklanır. Ardından açılan onay penceresinde onaylama yapılarak çalışanın okula 

yerleştirilmesi sağlanır.  

 
Şekil 3.21 Atanacak Okullar Listesine Erişim 

 
Şekil 3.22 Okullar Listesi ve Atanacak Okul Seçimi 
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3.8. Kullanıcı Hesabı ve Şifre 
YOBİS üzerinde okul veya il adına kullanıcı adı ve şifre verme işlemi kaldırılmıştır. Bunun yerine 

doğrudan kişiye hesap oluşturulacak ve şifre verilecektir. Kişi kendisine tanımlanan ( il, ilçe, okul, 

öğretmen) yetki türüne göre iş ve işlemleri yürütecektir. Geçiş süresince mevcut kullanıcı adı ve şifre 

ile işlemler yapılabilecektir. Fakat kuruma tanımlı mevcut kullanıcı adı ve şifresinin unutulması veya 

yeni bir kullanıcı adı şifre verilmesi sürecinde kişiye hesap açma işlemi yapılacaktır. 

Kişiye açılacak olan hesapta öncelikle çalışan tanımlamasının yapılması gerekmektedir. 

Çalışanın tanımlanması işlemleri için 3.1.  ve 3.8. bölüm incelenebilir. 

Kaydı yapılmış ve okula ataması yapılmış kullanıcı için kullanıcı hesabı oluşturulabilir ve yetkisi 

dahilindeki iş ve işlemleri yapması sağlanabilir. 

3.8.1. Yeni Hesap Oluşturma 
Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için öncelikle ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt 

basamağında yer alan ‘Liste’ seçeneğine tıklanarak çalışanların listelenmesi sağlanır. Listelenen 

çalışanlardan kullanıcı hesabı oluşturmak istediğimiz ilgili kaydın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan 

‘Düzenle’ tuşuna tıklayarak çalışanın bilgilerine erişilir. Bu sayfada ‘Kullanıcı Hesabı’ sekmesine 

tıklanarak Şekil 3.23’da görüldüğü gibi kullanıcı hesabı işlemlerine erişilecektir.  

 
Şekil 3.23 Kullanıcı Hesabı İşlemleri – Yeni Hesap Oluşturma 

Kullanıcı hesabı işlemlerinde eğer kullanıcının daha önce oluşturulmuş bir hesabı 

bulunmuyorsa sayfada ‘Yeni Hesap Oluştur’ tuşu görülecektir. İlgili çalışana kullanıcı hesabını 

oluşturmak için bu tuşa tıklayıp ardından açılan onay penceresinde onay vererek kullanıcı hesabı 

oluşturabilirsiniz. Onay işleminden sonra hesap oluşacak ve adı, soyadı, görevi, kullanıcı adı ve şifrenin 

yer aldığı bir belge otomatik olarak inecektir. Bu belgenin çıktısı alınarak imza karşılığında ilgili kişiye 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

3.8.2. Şifre Sıfırlama 
Şifre sıfırlama işlemi kullanıcının şifresini unuttuğu durumlarda yapılmaktadır. Eğer kullanıcı 

kendine verilmiş bir şifreyi unutmuş ve hatırlamıyorsa kendinden bir üst yetkiliden şifre sıfırlamayı ve 

yeni şifre almayı talep edebilir. 

Şifreyi sıfırlamak için öncelikle ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste’ 

seçeneğine tıklanarak çalışanların listelenmesi sağlanır. Listelenen çalışanlardan kullanıcı hesabı 

şifresinin sıfırlanmasını istediğimiz ilgili kaydın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Düzenle’ tuşuna 

tıklayarak çalışanın bilgilerine erişilir. Bu sayfada ‘Kullanıcı Hesabı’ sekmesine tıklanarak Şekil 3.24’da 

görüldüğü gibi kullanıcı hesabı işlemlerine erişilecektir.  

 
Şekil 3.24 Kullanıcı Hesabı İşlemleri – Şifre Sıfırlama 
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Kullanıcı hesabı işlemlerinde eğer kullanıcının daha önce oluşturulmuş bir hesabı 

bulunmuyorsa sayfada ‘Yeni Hesap Oluştur’ tuşu görülecektir. Aksi durumda ‘Şifre Sıfırla’ ve ‘Hesabı Sil’ 

tuşları görülecektir. İlgili çalışanın kullanıcı hesabını sıfırlamak için ‘Şifre Sıfırla’ tuşuna tıklayıp ardından 

açılan onay penceresinde onay vererek şifreyi sıfırlayabilirsiniz. Onay işleminden sonra yeni bilgilerin 

olduğu belge otomatik olarak indirilecektir. Bu belgenin çıktısı alınarak imza karşılığında ilgili kişiye 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

3.8.3. Hesabı Silme 
Kullanıcının okuldan ayrılması veya yetkisinin alınması gibi durumlarda kullanıcının hesabının 

silinmesi işlemi yapabilir. Hesap silinmesinden sonra kullanıcı sisteme giriş yapamayacaktır. Kullanıcı 

hesabının silinmesinden sonra istenildiği zaman yeniden 3.9.1. bölüm incelenerek hesap 

oluşturulabilir. 

Hesabı silmek için öncelikle ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste’ 

seçeneğine tıklanarak çalışanların listelenmesi sağlanır. Listelenen çalışanlardan kullanıcı hesabının 

silinmesini istediğimiz ilgili kaydın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Düzenle’ tuşuna tıklayarak çalışanın 

bilgilerine erişilir. Bu sayfada ‘Kullanıcı Hesabı’ sekmesine tıklanarak Şekil 3.25’da görüldüğü gibi 

kullanıcı hesabı işlemlerine erişilecektir.  

 
Şekil 3.25 Kullanıcı Hesabı İşlemleri – Hesabı Sil 

Kullanıcı hesabı işlemlerinde eğer kullanıcının daha önce oluşturulmuş bir hesabı 

bulunmuyorsa sayfada ‘Yeni Hesap Oluştur’ tuşu görülecektir. Aksi durumda ‘Şifre Sıfırla’ ve ‘Hesabı Sil’ 

tuşları görülecektir. İlgili çalışanın kullanıcı hesabını silmek için ‘Hesabı Sil’ tuşuna tıklayıp ardından 

açılan onay penceresinde onay vererek hesabı silebilirsiniz. Onay işleminden sonra hesap silinecektir 

ve kullanıcının sisteme girişi engellenecektir. 

3.8.4. Kullanıcı Şifresinin Değiştirilmesi 
Kullanıcı hesabı oluşturulan kişi istediği zaman şifresini değiştirebilir. Kullanıcı hesabını 

değiştirmek için menüde yer alan şifre değiştir menüsüne tıklaması gerekmektedir. Bu menüye 

tıkladıktan sonra şifresini değiştireceği Şekil 3.26’de görülen sayfaya yönlendirilecektir.  
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Şekil 3.26 Şifre Değiştirme 

Bu sayfa üzerinden mevcut şifresi girerek ve yeni şifresi ve doğrulama amaçlı yeni şifreyi tekrar 

girerek ‘Şifreyi Değiştir’ tuşuna basılır. Açılan onay penceresi üzerinden onay verilerek şifrenin 

değiştirilmesi sağlanır. 

Yeni hesap oluşturulduktan sonra veya şifre sıfırlandıktan sonra şifrenizi kimsenin bilmediği 

kendinize ait bir şifre ile değiştirmeniz tavsiye edilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizi kimseyle 

paylaşmayınız. Hesabınız üzerinde yapılan her türlü işlemden hesap sahibi sorumlu olacaktır. 

Uyarı !  Hesap oluşturma ve şifre sıfırlama işleminden sonra indirilecek dosya yeni sekmede 

açılacaktır. Eğer tarayıcınız pop-upları engelliyorsa dosya indirme işlemi tamamlanamayacaktır. Bu 

sebepten tarayıcınızın içerik ayarlarından yobis.meb.gov.tr adresi için pop-uplara izin vermeniz 

gerekmektedir. 

3.9. Ödeme İşlemleri 
Okullarda görev yapmakta olan gönüllü eğiticiler için ilgili protokole her ay teşvik ödemeleri 

yapılmaktadır. Bu ödemeler için oluşturulacak listeler YOBİS üzerinden yürütülmektedir. Her ay açılan 

ödeme periyodları için okullar tarafından kendi gönüllü eğiticilerine onay vererek listeye eklenmesi 

sağlanmaktadır. İl koordinatörleri tarafından hatalı işlemin olmaması adına kontroller sağlanarak nihai 

listenin oluşturulması ve ödemenin sağlanması için ilgili paydaşa gönderilmesi sağlanmaktadır. 

Ödeme işlemleri üç onay aşamasından geçmektedir. İlk onay okul koordinatörlerinin listeleri 

oluşturması ile verilir. İkinci onay ise okulların listelerinin kontrol edilmesinin varsa yanlış kayıt 

düzeltilmesinin ardından verilir. Üçüncü onay ise okul ve il kullanıcısının kontrolünden geçen listelerin 

bakanlık tarafından incelenmesi ile verilir. Tüm bu onaylarda birinci derecede sorumluluk gönüllü 

eğiticinin çalıştığını ve bilgilerinin doğruluğunu beyan eden okuldadır. Süreç sonuna kadar işlemleri 

takip etme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ödeme işlemlerine ulaşmak için ‘Çalışan İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan 

‘Ödeme İşlemleri’ seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Ödeme işlemleri sayfasında Şekil 3.27’de 

görüldüğü gibi her ay için açılan ödeme listesi kayıtları bulunmaktadır. Her ödeme dönemi için 

yapılabilecek ilgili işlemler ‘İşlemler’ başlığı altında yer almaktadır. Bu işlemlerden genel olarak ödeme 

onayı verebilir, ödeme verilecek gönüllü eğitici listesine erişilebilir, ödeme listesi tamamen iptal 

edilebilir, verilen ödeme listesinin PDF ve Excel olarak çıktısı alınabilir. Ödeme kaydının durumuna göre 
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bu seçenekler görüntülenecektir. Ödeme işlemlerinde onay süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde 

listelerin eksiksiz ve hatasız oluşturulup onay verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde okulunuzdaki 

gönüllü eğiticilere o ödeme dönemi için teşvik ödemesi yapılmayacaktır. 

 
Şekil 3.27 Ödeme İşlemleri Sayfası 

Ödeme işlemleri okul ve il olarak yapacakları işlemler ve sorumluluklarına iki ayrı başlık altında 

incelenecektir. 

3.9.1. Okul İşlemleri 
Gönüllü eğiticilere yapılacak ödeme listesinin oluşturulması aşamasında okul eğitim 

koordinatörünün yapması gereken iki temel işlem vardır. Bu işlemlerin birincisi ödeme işlemlerinde 

ilgili gönüllü eğiticilere tek tek ön onay vermek ikincisi ise ön onay verilerek oluşturulmuş ödeme 

listesini onaylayarak il onayına sunmaktır. 

3.9.1.1. Ön Onay 

Ön onay işleminin amacı tüm gönüllü eğiticilerin bilgilerini tek tek inceleyerek onay verilmesini 

sağlamaktır. Bu sayede incelenen ve her eğitici için tek tek verilen onay ile hata ihtimalini en aza 

indirgemektir. 

Ön onay verebilmek için ödeme işlemleri sayfasından ödemenin yapılacağı döneme ait kayda 

erişilmesi gerekmektedir.  İlgili kaydın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Görevli Listesi’ tuşuna basılarak 

ön onay verilecek Şekil 3.28’de görülen listeye ulaşılabilir.  
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Şekil 3.28 Gönüllü Eğitici Ön Onay Listesi 

Ön onay vermek için o ödeme dönemi için teşvik ödemesi verilecek her gönüllü eğitici için tek 

tek ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Ön Onay’ tuşuna basılması gerekmektedir. İşlemin devamında 

ilgili gönüllü eğiticiye ait temel bilgilerin olduğu Şekil 3.29’de görüldüğü gibi bir onay penceresi 

açılacaktır. Bu pencerede verilen bilgiler ve açıklama kontrol edilerek ilgili eğitici için onay işlemi 

tamamlanır. Ön onay verilen gönüllü eğitici Şekil 3.30’da görüldüğü gibi olacak ‘İşlemler’ başlığı altında 

‘Ön Onay’ tuşu kalkacak yerine teşvik ödemesi listesine eklenen bilgilerinin gösterileceği ‘Ödeme Bilgisi’ 

tuşu gelecektir. Bu işlem her ödeme döneminde teşvik ödemesi alacak her gönüllü eğitici için 

tekrarlanacaktır. 
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Şekil 3.29 Ödeme Ön Onayı Onay Penceresi 

 
Şekil 3.30 Ödeme Ön Onayı Verilen ve Onay Verilmeyen Liste 

Verilen ödeme ön onayında yanlışlık yapılmışsa veya bilgilerinde güncelleme olmuşsa ödeme 

listesine güncel bilgilerinin aktarılması için ön onay ilgili gönüllü eğitici kaydının ‘İşlemler’ başlığı altında 

yer alan ‘İptal’ tuşuna basılarak iptal edilebilir ve tekrardan ilgili kayıt için ‘Ön Onay’ tuşuna basılarak 

yeniden ödeme listesine dâhil edilir. Ön onay verilmeyen eğiticiler ödeme alamayacaktır. 

3.9.1.2. Ödeme Onayı 
Ödeme onayı teşvik ödemesi alacak tüm gönüllü eğiticilerin ön onaylarının verilmiş olması 

gerekmektedir. Tüm ön onayların verildiğinden emin olunmasından sonra ödeme onaylanarak il 

onayına sunulmalıdır.  
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Ödeme onayı verilmesi için ödeme işlemleri sayfasında ilgili ödeme dönemine ait olan ‘İşlemler’ 

başlığı altında yer alan ‘Onayla’ tuşuna basılması gerekmektedir. Tuşa basılmasının ardından gelen onay 

penceresinde onay vererek ödeme listesini onaylayabilirsiniz. Ödemenin onaylanmasının ardından 

ödeme işlemleri listesinden onaylanan ödeme dönemine ait ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Yazdır’ 

tuşuna basılarak ödeme onayı verilen gönüllü eğiticilerin listesinin bulunduğu dosya indirilmelidir. 

İndirilen bu dosyanın çıktısı alınarak bilgilerinin doğruluğu için listede yer alan gönüllü eğiticiler ve okul 

koordinatörü tarafından imzalanarak belge saklanmalıdır. 

3.9.1.3. Ödeme Onayı İptali 
Ödeme onayından sonra liste il onayına sunulacaktır. Liste onaylandıktan sonra ön onay 

verilmesi unutulması durumu varsa ödeme onayı iptal işlemi yapılmalıdır. Ödeme onayını iptal 

edebilmek için onay tarihi aralığında olması gerekmektedir.  

Ödeme onayı iptal edildiği zaman onay kaldırılacak ve verilen tüm ön onaylar silinecektir. 

Ödeme iptali yapıldıktan sonra ön onay ve onay işlemleri baştan yapılmalıdır. Aksi takdirde ödeme 

listesinden kayıtlar silindiği için ödeme döneminde teşvik ödemesi alamayacaklardır. 

Ödeme onayını iptal etmek için ödeme işlemleri sayfasında ilgili ödeme dönemi için ‘İşlemler’ 

başlığı altında yer alan ‘İptal’ tuşuna basılması ve ardından açılan onay penceresinde onay verilmesi 

gerekmektedir. 

3.9.1.4. Geri Çevrilen Ödeme Onayı 
Ödeme onay süreleri içerisinde ödeme listesinde olmaması gereken bir kişi gönderilmişse veya 

gönderilen listedeki bir kişinin bilgileri güncellenmişse il koordinatöründen talep edilerek ilgili kaydın  

Uyarı !  Ödemeler sadece Suriye uyruklu gönüllü eğiticilik yapan eğiticilere yapılacaktır. Aksi 

durumdaki kişilere yapılacak ödemeler suç arz etmektedir. Verilen onaylarda onay verilen kişinin Suriye 

uyruklu gönüllü eğitici olduğu belirtilmekte ve sorumluluğu alınmaktadır. 

3.10. Kimlik Bilgilerini Otomatik Getirme 
99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 

geçerek bir kimlik numarası alan kişilerin bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 

çekilebilmektedir. 

Kimlik kaydı bulunan kişiler sisteme ilk kaydedilirken NVI’den sorgulanarak temel bilgileriyle 

birlikte getirilecektir. Daha önceden kaydı olan kişilerin ise kişi bilgilerinin düzenlendiği ekran üzerinden 

kimlik numarasının yanında bulunan ‘Bilgileri Otomatik Getir’ tuşuna basarak kimlik bilgileri getirilebilir. 

Böyle bir kimlik doldurma işleminden sonra ‘Kaydet’ tuşuna basılarak sisteme kaydedilmesi 

gerekmektedir. 

Gelen bilgiler ile kimlik bilgileri arasında fark varsa sistem üzerinde gerekli kontrollerin 

yapılması ve kimlik bilgilerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl/İlçe Müdürlüklerine başvurması ve bilgilerin 

doğruluğunu kontrol ettirmesi gerekmektedir.  

 Uyarı !  Kimlik bilgileri getirme işleminde bilgileri sorgulayan kişiler ve sorguladıkları kimlik 

numaraları kayıt altına alınmaktadır. Gereksiz ve kötüye kullanımdan kaçınılması gerekmektedir. 

Yapılan işlemlerle ilgili sorgulama yapan kişi getirilen bilgilerin sorumluluğunu kabul etmiş olur. 
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4. OKUL İŞLEMLERİ 
Bu kısımda okul tanımlamaları, listeleme, düzenleme, kapatma ve birleştirme işlemleri 

anlatılacaktır. Yapılacak işlemlerin kılavuzda belirtilen sıraya göre takip edilmesi gerekmektedir. Okul 

ile ilgili işlemler il koordinatörü yetkisinde yapılmaktadır. 

Uyarı !  Yeni okul tanımlama, isim değişikliği, okul kapatma ve okul birleştirme işlemlerinin 

resmi yazıya istinaden yapılması gerekmektedir. 

4.1. Yeni Okul Tanımlama 
Yeni açılan veya mevcut olarak var olan ve YOBİS üzerinde öğrenci kaydı yapılması gereken bir 

okulun öncelikli olarak sisteme tanımlanması gerekmektedir. Yeni okul tanımlamak için ‘Okul İşlemleri’ 

menüsünün alt basamağında yer alan ‘Yeni Okul Oluştur’ seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Açılan 

sayfada temel bilgiler, okul bilgileri, diğer bilgiler ve iletişim bilgileri adları altında 4 adet grup 

bulunmaktadır. Bu gruplarda yer alan ilgili bilgiler doldurulduktan sonra ‘Kaydet’ tuşuna basılarak 

kaydın tamamlanması ve okulun tanımlanması sağlanır. 

Temel bilgiler grubu altında Şekil 4.1’de görüldüğü gibi okulu tanımlayıcı bilgiler olan okul kodu, 

okul adı, okul tipi ve okul grubu alanları bulunmaktadır. Okul kodu bilgisi okulu ayırt edecek ve tekil 

hale getirecek bilgidir. Benzer kodla oluşturulmuş farklı bir okul olmamalıdır. Resmi okullar için 

tanımlanmış olan okul kodları kullanılmalıdır.  GEM için ise tanımlanacak kodun ise anlaşılır ve ayırt 

edici olması için ilk iki hanesi il kodu sonraki iki hanesi ilçe sırası ve sonraki 3 hanesi ise okul harf sırası 

şeklinde 7 haneden ve sadece sayıdan oluşan kodlarla oluşturulması önerilir. Örneğin Hatay (31) ili 

Kırıkhan(07) ilçesi harf sırasında 5. Sırada olan okulu (005) için ‘3107005’ kodu oluşturulabilir. Okul adı 

bilgisi ise okulun açılırken belirtilen adı ile aynı olmalıdır ve açık bir şekilde belirtilmelidir. Açık 

yazılmayan ‘X İHL GEM’ gibi bir okul adı yanlış tanımlama şekli olacaktır. Bunun yerine ‘X İMAM HATİP 

LİSESİ GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ’ şeklinde açıkça belirtilmelidir. Yazım yanlışlarına dikkat edilmelidir. Okul 

tipi alanında ise okulun Resmi Okul veya Geçici Eğitim Merkezi olduğunun belirtildiği alandır. Bu konuda 

dikkat edilmesi gereken şey binanın resmi okula ait olup olmaması değil okulun türünün ne olduğudur. 

Yani GEM olan bir okul resmi okul binasında da eğitime devam etse bu okulun tipi Geçici Eğitim Merkezi 

olacaktır. Okul grubu alanında ise türü belirlenir. Resmi okullar için ilkokul, lise, imam hatip lisesi vb. 

iken GEMler için geçici eğitim merkezi veya imam hatip uygulamalı geçici eğitim merkezidir. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta ise İHUGEM bir pilot uygulama olup imam hatip okullarında eğitim veren 

geçici eğitim merkezi değildir. Bu pilot uygulamaya dâhil olmayan tüm GEMlerin okul grubu ‘Geçici 

Eğitim Merkezi’ olarak belirlenmelidir. 
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Şekil 4.1 Temel Bilgiler Grubu 

Okul bilgileri grubu altında Şekil 4.2’de görüldüğü gibi okulun fiziki durumu ile ilgili bilgi alanları 

bulunmaktadır. Sahiplik bilgisi okulun bulunduğu binanın veya alanın kime ait olduğunun belirtildiği 

alandır. Bu alanda binayı ve alanı kim tahsis ettiyse o seçilecektir. Örneğin bir devlet okulunda açılan 

GEM için ‘Kamu Binası’ seçilebilir. Yapısı bilgi alanında ise okulun fiziki olarak yapısını ifade edecek 

tanımlama yapılmalıdır. Okul binasında açılan GEM için ‘Okul Amaçlı Yapılmış Betonarme’, farklı bir 

yapıda açılan GEM için ‘Okula Çevrilmiş’ veya durumuna göre ‘Prefabrik’, ‘Konteyner’ vb. seçenekler 

seçilebilir. Konum olarak ise okulun kamp içinde faaliyet gösteren veya kamp dışında faaliyet gösteren 

olarak iki farklı seçenek bulunmaktadır. Durumunda göre bu bilgi seçilmelidir. Resmi okullar için farklı 

bir durum söz konusu değilse sahiplik bilgisi ‘Kamu Binası’, yapısı ‘Okul Amaçlı Yapılmış Betonarme’ ve 

konumu ‘Kamp Dışı’ olarak belirtilmelidir. 

 
Şekil 4.2 Okul Bilgileri Grubu 

Diğer bilgiler kısmında ise okula ait açılma ve kapanma tarihleri bulunmaktadır. Bu tarihlerin 

doğru bir şekilde doldurulması önemlidir. Açık olan okullar için kapanış tarihi belirtilmemelidir. 

Kapatılan okullar için ise bu tarih kapatılma anında otomatik verilecektir. 

 
Şekil 4.3 Diğer Bilgiler Grubu 

İletişim bilgileri grubu altında okula ait adres ve iletişim bilgileri alanları bulunmaktadır. Bu 

alanlardan il ve ilçe bilgileri hassasiyetle girilmelidir. Okul ile iletişime geçilebilmesi için bu alanların 

eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. 
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Şekil 4.4 İletişim Bilgileri Grubu 

4.2. Görüntüleme 
Okula ait bilgilerin Şekil 4.5’deki gibi görüntülendiği sayfadır. Okul koordinatörleri bu sayfaya 

erişebilir ve okula ait girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilir. Okul bilgilerini görüntülemek için 

‘Okul İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Okul Bilgisi’ seçeneğine tıklanabilir. 
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Şekil 4.5 Okul Bilgileri 

Okul bilgileriniz ile ilgili sorunlarınızda il koordinatörü ile iletişime geçerek düzeltilmesi 

sağlanabilir. 

4.3. Listeleme 
İlinizde veya ilçenizde bulunan tüm okulların listesini görebilirsiniz. Okul listesine ulaşmak için 

‘Okul İşlemleri’ menüsü altında yer alan ‘Okul Listesi’ seçeneğine tıklanmalıdır. Bu işlemin ardından 

yetkiniz dahilinde olan okulların listesinin olduğu Şekil 4.6’da görülen sayfa karşınıza gelecektir. Bu 

sayfa ‘Filtreler’ ve ‘Liste’ olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.  
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Şekil 4.6 Okul Listesi 

4.3.1. Filtreler 
Filtreler kısmı okul listesi sayfasının üst tarafında yer almaktadır ve varsayılan olarak okul tipi 

geçici eğitim merkezi ve durumunun açık olduğu değerlerle gelmektedir. Bu kısımda yetkiniz olan 

okulları bulunduğu ilçe, okul kodu, okul adı, okul tipi, okul grubu ve açıklık kapalılık durumuna göre 

filtreleyerek listelemeyi sağlayabilirsiniz. Örneğin kapalı GEMleri listelemek için okul tipini ‘Geçici 

Eğitim Merkezi’ ve durumunu ‘Kapalı’ seçerek ara tuşuna basabilirsiniz veya resmi okul olan ilkokulları 

listelemek için okul tipini resmi okul grubunu ise ‘İlkokul’ seçerek ara tuşuna basabilirsiniz. 

Bir veya birkaç filtreyi bir arada seçerek filtreleme yapabilirsiniz. 

4.3.2. Liste 
Liste kısmı okul listesi sayfasının alt tarafında yer almaktadır. Filtreler kısmında seçilen 

durumlara uygun yetkiniz dahilindeki okulların listesinin gösterildiği alandır. Liste kısmında listelenen 

kayıtlardan ilgili okul için ‘İşlemler’ menüsü altında ‘Görüntüle’ ve ‘Düzenle’ olarak iki seçenek 

sunulmaktadır. Görüntüle seçeneğinde okul bilgisi görüntülenebilir ve düzenle seçeneğinden okul 

bilgilerinin düzenlendiği düzenleme sayfasına ulaşabilir ve bilgileri düzenleyebilirsiniz. 

4.4. Okul Kapatma 
Resmi yazıyla birlikte alınan karar sonucu okul kapatama işlemi yapılabilir. Okulu kapatmak için 

‘Okul İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Okul Kapatma İşlemleri’ seçeneğine 
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tıklanmalıdır. Bu işlemin ardından okul listesi sayfası karşınıza gelecektir. Bu sayfa kullanım olarak okul 

listesi sayfasıyla aynıdır.  

 
Şekil 4.7 Okul Kapatma Listesi 

Liste kısmında yer alan kayıtların ‘İşlemler’ başlığı altında ilgili kayıtlara ait ‘Kapat tuşu 

bulunmaktadır. Bu tuşa basıp açılan onay penceresinde onay vererek okul kapatma işlemini 

tamamlayabilirsiniz. 

 
Şekil 4.8 Okul Kapatma Onay Penceresi 

Okul kapatma işlemini yapmadan önce okulda yer alan öğrencilerin ve çalışanların naklinin 

yapıldığından emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde okula ait olan öğrenci, çalışan, sınıf gibi tüm 

bilgiler otomatik olarak silinecektir. Ödeme bilgilerinin de kaldırılma durumu olmasından dolayı ödeme 

döneminde ise tüm ödeme onaylarının verilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaparken kapatılacak 

okuldan kesinlikle emin olunması gerekmektedir. 



 

58 
 

4.5. Okul Birleştirme 
Çeşitli sebeplerden dolayı iki veya daha fazla okulun mevcut bir okul üzerinde veya yeni açılacak 

bir okulda birleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu aşamada öğrenci, çalışan nakilleri, sınıf şube, ders 

aktarımı gibi durumları otomatik olarak gerçekleştirebileceğiniz okul birleştirme sayfası kullanılabilir. 

İlgili sayfaya ulaşmak için öncelikle ‘Okul İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Listele’ 

seçeneğine tıklayarak okul listesine ulaşmanız gerekmektedir. Listelenen okullar içerisinde 

birleştirilecek okulların aktarılacağı okulun kaydı bulunmalı ve ‘Düzenle’ tuşuna tıklanmalıdır. Şekil 

4.9’da da görülen düzenle sayfasında yer alan ‘Okul Birleştir’ tuşuna basılarak birleştirilecek okulun 

sorgulanacağı sayfaya erişilecektir.  

 
Şekil 4.9 Okul Birleştirme Sorgulama Sayfasına Erişim 

Açılan sayfada Şekil 4.10’daki gibi aktarımın yapılacağı okulun bilgilerinin yer aldığı bir alan ve 

birleştirilmek istenen okulu sorgulayacağımız okul kodu alanı bulunmaktadır. Bu okul kodu alanına 

birleştirilecek okula ait okul kodunun yazılarak ‘Ara’ tuşuna basılması gerekmektedir. Bu işlem ile 

eşleşen okul bulunacak ve Şekil 4.11’de görülen birleştirme sayfasına yönlendirilecektir. 

 
Şekil 4.10 Okul Birleştirme Sorgulama Sayfası 
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Şekil 4.11 Okul Birleştirme Sayfası 

Birleştirme sayfasında aktarımın yapılacağı okula ait bilgiler ve birleşecek okula ait bilgiler 

görülecektir. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra ‘Okul Birleştir’ tuşuna basılarak ve 

ardından açılan Şekil 4.12’de görülen onay penceresinde onay vererek birleştirme işlemi sağlanmış 

olur. 
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Şekil 4.12 Okul Birleştirme Onay Penceresi 

Birleştirme işleminde birleşecek okuldaki ders, sınıf, öğrenci, çalışan ve diğer ilişkisel bilgiler 

diğer okula aktarılacaktır.  

Uyarı !  Birleştirme işlemi birçok bilginin taşınmasından dolayı öğrenci ve çalışan sayısına 

bağlı olarak oldukça uzun sürebilmektedir. Bu sebepten sayfa yenileme yapmayın ve birleştirme 

işlemini yeniden başlatmayın. Ayrıca öğrenciler yeni okula nakil yoluyla gelmesinden dolayı aktarılan 

tüm öğrencilerin nakil işlemlerinden okula kaydedilmesi gerekmektedir. 

 

5. DERS VE NOT İŞLEMLERİ 
Bu kısımda okulda verilecek derslerin, öğretmenlerin girdiği derslerin tanımlanması, not 

girişleri ve karnelerin basılması anlatılacaktır. 

5.1. Okulda Verilecek Derslerin Tanımlanması 
Dönem içerisinde okulda hangi sınıf düzeyinde hangi derslerin verileceğini belirleyeceğimiz 

Şekil 5.1’de görülen sayfaya ‘Ders İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Okulda Verilen 

Dersler’ seçeneğine tıklayarak ulaşılabilir. 
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Şekil 5.1. Okulda Verilen Dersler Sınıf Belirleme Sayfası 

Sınıf düzeyinde verilen dersleri görmek için açılan sayfada ‘Filtreler’ kısmından ilgili sınıf 

seçilerek ‘Ara’ tuşuna basılması gerekmektedir. İlgi sınıf düzeyi için yapılan sorgulamadan sonra okul 

grubunuza göre ilgili sınıf için verebileceğiniz dersler ve bu dersler için yazılı, ödev ve performans sınav 

sayıları listelenmektedir.  

Listelemede bir ders için farklı haftalık ders saatleri yer almaktadır. Bu ders saatlerinden 

okulunuzda verilecek olanı veya olanları seçmeniz gerekmektedir. Ayrıca her bir ders için yazılı sözlü ve 

performans olarak kaç not girişi yapılacaksa bu sayıların girilmesi de gerekmektedir. Varsayılan olarak 

2 yazılı ve 1 ödev notu olarak listelenecektir. 

Dersi okulunuzda açmak için öncelikle Şekil 5.2’de görüldüğü gibi ilgili dersin başında yer alan 

kutucuğun işaretlemesi ve not sayılarının girilmesi gerekmektedir. Verilecek tüm dersler 

işaretlendikten sonra sayfanın üst kısmında yer alan ‘Kaydet’ tuşuna basarak ders açma işlemi 

tamamlanacaktır. Daha sonra benzer yolla sınıfta verilen dersler sorgulandığı zaman açık olan derslerin 

kutucukları seçili durumda olacaktır. İstenilen ders benzer yöntemle daha sonra eklenebilir ve 

çıkartılabilir. 

Okulda verilecek derslerin açılması okulunuzda olan her sınıf düzeyi için tek tek yapılması 

gerekmektedir. 
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Şekil 5.2 Sınıf Düzeyinde Açılan Dersler Örnek Gösterimi 

5.2. Öğretmenlerin Girdiği Derslerin Tanımlanması 
Ders programının oluşturulması ve not girişlerinin sağlanabilmesi için her öğretmenin hangi 

sınıf düzeyinde hangi derse girdiğinin tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlama her öğretmen için 

ayrı ayrı her sınıf düzeyinde yapılacaktır. 

Öğretmenin girdiği dersi tanımlamak için ‘Görevli – Gönüllü İşlemleri’ menüsünün alt 

basamağında yer alan ‘Liste’ seçeneğine tıklayarak çalışan listesine erişilebilir. Bu listede gönüllü eğitici 

veya ücretli öğretmen olarak tanımlanan ilgili çalışana ait satırda ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan 

‘Girdiği Dersler’ tuşuna tıklayarak Şekil 5.3’de görülen ders atama sayfasına erişilecektir. 
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Şekil 5.3 Öğretmen Ders Atama Sayfası 

Ders atama işlemini yapabilmek için ‘Filtreler’ kısmından girdiği sınıf düzeyi seçilerek ‘Ara’ 

tuşuna basılması gerekmektedir. Bu işlemden sonra Şekil 5.4’de görüldüğü gibi ilgili sınıf düzeyi için 

okulda verilen dersler kısmında açılan dersler listelenecektir. Bu derslerden gireceği ders satırında yer 

alan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. İşaretlemenin ardından sayfanın üst kısmında yer alan 

‘Kaydet’ tuşuna basılarak tanımlama işlemi tamamlanacaktır. 
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Şekil 5.4 Öğretmenin Sınıf Düzeyinde Girdiği Derslerin Tanımlanması 

Öğretmenin girdiği her sınıf düzeyi için bu işlemlerin tekrarlanması gerekmektedir. Çünkü her 

sınıfta verilen dersler ismi aynı olsa dahi birbirinden farklıdır. Örneğin 7. Sınıf Türkçe dersi ile 8. Sınıf 

Türkçe dersi. Bu iki derse de giren öğretmen için iki farklı sınıf düzeyinde belirtilen yol izlenerek 

seçilmesi gerekmektedir. 

Öğretmenin gireceği dersler belirlendikten sonra ilgili sınıf düzeyindeki şubeler için 

oluşturulacak ders programında ismi görüntülenecektir. 

5.3. Sınıf-Şube Ders Programlarının Belirlenmesi 
Okulda verilen derslerin ve öğretmenlerin girdiği derslerin tanımlanması işleminden sonra sınıf 

şube ders programları oluşturulabilmektedir. Ders programı her şube için farklılıklar 

gösterebilmesinden dolayı her şube için tek tek belirlenecektir. 

Ders programını belirlemek için ‘Sınıf İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste‘ 

seçeneğine tıklanarak sınıf listesine ulaşılabilir. Açılan sınıf listelerinden ilgili sınıf kaydında ‘İşlemler’ 

başlığı altında yer alan ‘Düzenle’ tuşuna tıklayarak sınıf düzenleme sayfasına erişilecektir. Bu sayfa 

üzerinde yer alan ‘Ders Programı’ sekmesine tıklanarak Şekil 5.5’de görüldüğü gibi ilgili sınıfa ait ders 

programı sayfasına erişilir. Bu sayfa üzerinden yeni ders programı oluşturulabilir veya mevcut ders 

programı düzenlenebilir. 
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Şekil 5.5 Sınıf-Şube Ders Programı 

Açılan ders programı sayfasında ilgili sınıf düzeyi için okulda açılan derslerin ve bu derslere 

tanımlama yapılan öğretmenlerin listesi yer almaktadır. Listede sınıfta verilecek derslerin kutucuğu 

işaretlenir ve dersi verecek öğretmen açılır listeden seçilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra sayfanın üst 

kısmında yer alan ‘Kaydet’ tuşuna basarak ders programı oluşturulacaktır. 

Seçilen derslerin haftalık ders saati liste başlığının sağında yer alacaktır. Okul grubunuza göre 

olması gereken ders saati ve seçtiğiniz ders saati oran olarak gösterilmektedir. 

Uyarı !  Ders programı oluşturulurken haftalık ders saatine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Okul grubunuza göre sınıf düzeyinde verilecek ders saatleri ile seçtiğiniz ders saatleri eşit olmalıdır. 

5.4. Not Girişi 
Okulunuzda her ders için yapılan sınava ait notların sisteme girilmesi gerekmektedir. Not giriş 

işlemi her şube için açılan her ders için tek tek yapılacaktır. Not giriş işlemini okul koordinatörü kendi 

hesabından tüm dersler için yapabilmekte derse giren öğretmenler ise girdiği dersler için 

yapabilmektedir. Öğretmenler kendilerine açılacak kullanıcı hesabı üzerinden not girişlerini yapabilir. 

Not girişi ve girilen notların düzenlenmesi için ‘Not İşlemleri’ menüsü altında yer alan ‘Not 

Girişi’ seçeneğine tıklanarak Şekil 5.6’da görülen sınıf şube ve derse göre listelenen ders sayfasına 
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erişilecektir. Açılan sayfada not girişi yapılmak istenen derse ait kaydın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan 

‘Not Girişi’ seçeneğine tıklanarak ilgili sınıf şube ve derse ait not giriş sayfasına erişilecektir. 

 
Şekil 5.6 Sınıf Şube Ders Not Giriş Sayfası 

Şekil 5.7’de görüldüğü gibi açılan not giriş sayfasında ilgili şubedeki öğrenciler ve derse ait 

okulda verilen dersler kısmında tanımlanan sınav notu giriş alanları yer alacaktır. Bu alanlar üzerinde 

her öğrenci için ilgili sınav notları tek tek girilmesi gerekmektedir. Karne yazdırılacağı zaman girilen 

notların ortalaması karneye yansıyacaktır. 
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Şekil 5.7 Not Girişi 

Not girişleri 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf için ‘Çok İyi’, ‘İyi’, ‘Geliştirilmeli’ olarak, diğer sınıflar için 

ise 0 – 100 puan olarak girilmelidir. Tüm öğrencilerin tüm notları girildikten sonra sayfanın üst kısmında 

yer alan ‘Kaydet’ tuşuna basılarak notların sisteme kaydedilmesi sağlanabilir. Girilen notlar benzer yolla 

düzenlenebilir. 

Tüm sınıf düzeylerindeki tüm şubelerin ders programlarında yer alan tüm dersler için bu 

işlemlerin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde karne oluşturulmayacak veya hesaplamalar yanlış 

yapılacaktır.  

5.5. Karne Yazdırma 
Dönem sonunda öğrencilere verilecek karnelerin yazdırılma işlemi iki aşamadan oluşmaktadır. 

Bu aşamalar ‘Karne Kontrol ve Onay’ ve ‘Karne Yazdırma’ aşamasıdır. Bu aşamalardan öncelikle ‘Karne 

Kontrol ve Onay’ aşaması yapılmalıdır. 

5.5.1. Karne Kontrol ve Onay 
Bu aşamada öğrencilerin karne not ortalamaları ve bilgileri kontrol edilerek onaylanması ile 

karnelerin oluşturulması ve sisteme kaydedilmesi sağlanacaktır. 

Karne kontrol sayfasına ‘Not İşlemleri’ menüsü altında yer alan ‘Karne Önizleme ve Onaylama 

İşlemleri’ seçeneğine tıklayarak Şekil 5.8’de görülen karneleri yazdırılacak sınıf ve şube listesine 

erişilecektir. Açılan listede ilgili sınıf ve şube kaydının ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Karne 

Detaylarını İncele’ tuşuna basılarak ilgili şubede yer alan öğrencilerin karneye yansıyacak temel bilgileri, 

devam devamsızlık bilgileri, öğretmen görüşü ve not ortalamaları görüntülenecektir. Bu sayfa 
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üzerinden her öğrencinin bilgileri ve not ortalamaları tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Tüm 

bilgilerin doğruluğuna emin olduktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan ‘Onayla’ tuşuna basılıp açılan 

onay penceresindeki uyarı dikkate alınarak onay verilerek karnelerin oluşturulması ve sisteme 

kaydedilmesi sağlanır. 

 
Şekil 5.8 Karne Onayı Sınıf Şube Listesi 

Bu aşamada mevcut bilgileri ve not ortalamalarıyla sisteme kaydedilecektir. Onay işleminden 

sonra yapılacak not girişi ve bilgi düzenlemeleri karneye yansımayacaktır. Eğer onaylama işleminden 

sonra bir değişiklik yapılmış ise ‘Karne Detaylarını İncele’ sayfasında yer alan ‘Karne Onayını Kaldır’ 

tuşuna basılarak karne onayının kaldırılması gerekmektedir. Karne onayı kaldırıldığında oluşturulan 

tüm karne bilgileri silinecektir. Bu aşamadan sonra gerekli bilgi ve not değişiklikleri yapılarak yeniden 

onay verilmesi gerekmektedir. 

 
Şekil 5.9 Karne Onayı ve Onay Kaldırma 
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Şekil 5.10 Karne Detayı 

5.5.2. Karne Yazdırma 
Karne yazdırma işlemi sadece karnelerine onay verilen sınıflar için yapılabilmektedir. Eğer 

karnesine onay verilmemiş ve karne sistem üzerinde oluşturulmamış ise karne yazdırılmayacaktır. 

Karne kontrol sayfasına ‘Not İşlemleri’ menüsü altında yer alan ‘Karne Önizleme ve Onaylama 

İşlemleri’ seçeneğine tıklayarak Şekil 5.8’de görüldüğü karneleri yazdırılacak sınıf ve şube listesine 

erişilecektir. Açılan listede ilgili sınıf ve şube kaydının ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Karneleri Yazdır’ 

tuşuna basılarak sınıfa ait tüm karnelerin yazdırılması sağlanacaktır. Yazdırılacak karneler pdf 

formatında indirilecektir. 

Karne yazdırma işleminde indirilen pdf dosyasında öğrencinin not ve bilgilerinin yer aldığı iç 

sayfaları yer almaktadır. Her sınıf düzeyi için ortak olan karne ön sayfasını ise ‘Not İşlemleri’ menüsü 

altında yer alan ‘Karne Ön Sayfası’ seçeneğine tıklanarak indirilebilir. İndirilen bu ön sayfa ise tüm 

karneler için ortak olarak ön yüzüne yazdırılacaktır. 

Karnede yer alan öğrenciye, sınıf öğretmenine ve okul koordinatörüne ait bilgiler karne kontrol 

ve onay aşamasında verilen bilgilerdir. 
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6. DEVAM-DEVAMSIZLIK İŞLEMLERİ 
Öğrencilerin okula gelip gelmediğinin günlük olarak takibinin yapılması gerekmektedir. Bu 

kısımda devamsızlık giriş işlemleri anlatılacaktır. 

6.1. Devamsızlık Girişi 
Devam devamsızlık girişleri sınıf bazında günlük olarak yapılmaktadır. Devamsızlık girişlerini 

yapabilmek için ‘Sınıf İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan ‘Liste’ seçeneğine tıkanılarak 

devamsızlık girişi yapılacak sınıfların listesine erişilir. Açılan sınıf listesinde devamsızlığını girmek 

istenilen sınıfa ait kaydın ‘İşlemler’ başlığı altında yer alan ‘Devamsızlık Girişi’ tuşuna tıklanır. Bu 

işlemden sonra ilgili sınıfa ait devamsızlık bilgilerinin girileceği tarih ‘Filtreler’ kısmından seçilerek ‘Ara’ 

tuşuna basılır. Şekil 6.1’de görüldüğü gibi ilgili sınıfa ait öğrencilerin listesi devamsızlık durumuyla 

birlikte listelenecektir. 

 
 Şekil 6.1 Öğrenci Devamsızlık Giriş Listesi 

Seçilen tarihte daha önceden giriş yapılmamışsa varsayılan olarak ‘Geldi’ durumu mavi renkle 

işaretli olacaktır. Devamsız öğrenciler için belirtilen devamsızlık durumlarından ilgili olan durum 

seçilerek devamsızlık girişleri yapılabilmektedir. Belirtilen tarihte tüm öğrenciler için devamsızlık 

durumları seçildikten sonra sayfanın üst kısmında bulunan ‘Kaydet’ tuşuna basarak devamsızlık 

girişlerinin sisteme kaydedilmesi sağlanır. 
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Geçmişe yönelik devamsızlık girişleri yapılabilmektedir ve girilen devamsızlık bilgileri 

değiştirilebilmektedir. 

6.2. Öğrenci Devamsızlık Listesi 
Öğrencilerin dönem içerisindeki toplam devamsızlıkları listelenebilmektedir. Öğrencilerin 

toplam devamsızlıklarını listelemek için ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt basamağında yer alan 

‘Devamsızlık Listesi’ seçeneğine tıkanılmalıdır. Şekil 6.2’de görüldüğü gibi devamsızlık yapan 

öğrencilerin devamsız olduğu gün sayısı ve izinli gün sayısı görülmektedir. 

 
Şekil 6.3 Devamsızlık Listesi 

6.3. Şartlı Eğitim Yardımı 
Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) programı, 2003 yılından bu yana Türkiye Bütçesi ile yürütülmekte 

olan ulusal bir sosyal yardım programıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından bütün 

Türkiye çapında uygulanmakta olan ŞEY programı ülkemizde resmi olarak ikamet etmekte olan tüm 

yabancılara açıktır. ŞEY programının Suriyelilere ve diğer mültecilere yaygınlaştırılması ise 2017 yılının 

başında Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) ana koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı  ve UNICEF ortaklığı çerçevesinde AB Sivil ve İnsani Yardım 

Başkanlığı (ECHO) Genel Müdürlüğü, Nüfus, Mülteciler ve ABD Dışişleri Bakanlığı (BPRM) Göç Bürosu 

ve Norveç Hükümeti'nin mali destekleri ile başlatılan bir programdır. ŞEY programının Suriyeliler ve 

diğer mültecilere yaygınlaştırılması ulusal ŞEY programının sahip olduğu sistem üzerinden aynı şartlarla 

yürütülmekte olup, ulusal programı tamamlayıcı bir role sahiptir.   

ŞEY programının Suriyelilere ve diğer mültecilere yaygınlaştırılması kapsamındaki nakit 

desteği ülkemizde resmi olarak ikamet etmekte olan ve “99” ile başlayan TC kimlik numarasına sahip 

Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) ya da Devlet Okullarına (DO) devam eden Suriyeli ve diğer mülteci 

öğrencileri kapsamaktadır (ana sınıfından 12. sınıfa kadar). Fayda sahibi öğrencilerin bu yardımdan 
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düzenli olarak ödeme alabilmeleri için program şartlarını sağlamaları ve okulun açık olduğu ay 

içerisinde 4 günden daha fazla devamsızlık yapmamaları gerekmektedir. ŞEY fayda sahibi öğrencilere 

ait sınıf, okul ve devam bilgisi gibi eğitim ile ilgili bütün bilgiler ASPB sosyal yardım veritabanı ile MEB 

veri tabanları (e-okul ve YÖBİS) arasındaki entegrasyon kapsamında sağlanmaktadır.  GEM’lere 

devam eden öğrencilerin bilgileri YÖBİS, DO’lara giden öğrencilerin bilgileri ise e-okul üzerinden 

alınmaktadır. ŞEY ödemeleri her iki ayda bir öğrencilerin geçmiş aylara ait devam takip bilgilerine 

istinaden yapılmakta olup, ödemelerin doğru ve düzenli yapılabilmesi öğrencilere ait devam takip 

bilgilerinin e-okul ve YÖBİS veritabanlarına doğru ve zamanında girilmiş olmasına bağlıdır. 
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7. NAKİL İŞLEMLERİ 
Öğrencilerin veya çalışanların gerekli durumlarda bir okuldan farklı bir okula kaydının taşınması 

gerçekleştirilebilir. İki okul arasında nakil işlemini başlatmak için nakil isteyen okul ‘Nakil İşlemleri’ 

menüsü alt başmağında yer alan talepte bulunacağı öğrenci veya çalışana göre ‘Öğrenci Nakil İşlemi’ 

veya ‘Çalışan Nakil İşlemi’ seçeneğine tıklayarak başlanır. Süreç öğrenci veya çalışan için yeni kayıt 

oluşturma aşamasında yer alan işlemlerle benzer ilerlemektedir. Nakil istenilecek kişiye ait kimlik 

numarası ile sorgulama yapılır. Eğer kişi farklı bir okulda aktif olarak kayıtlı ise sorgulama sonucunda 

Şekil 1.13’de görüldüğü gibi gerekli bilgilerin yer aldığı kayıt gelecektir. 

 
Şekil 1.13 Nakil Talebi Oluşturma 

Bu kayıt için belirtilen işlemler arasından ‘Nakil İste’ tuşuna basılarak Şekil 1.14’de görüldüğü 

gibi nakil talebinde bulunulacak sayfaya yönlendirilecektir. Bu sayfa üzerinde öğrenci veya çalışan 

olmasına göre ilgili kişi bilgileri görülmekte ve talep sebebini belirteceğimiz bir alan bulunmaktadır. Bu 

açıklama alanına ilgili talep girilerek sayfanın üst kısmında yer alan ‘Nakil İste’ tuşuna basılır ve ardından 

gelen onay penceresinde onay verilerek işlem tamamlanacaktır. 

 
Şekil 1.14 Nakil Talebi Sayfası 

7.1.1. Nakil Taleplerim 
Bir veya daha fazla kişi için okulunuza nakil talebinde bulunabilirsiniz ve bu nakillerin son 

durumunu takip edebilirsiniz. Nakil taleplerinizi takip etmek için ‘Nakil İşlemleri’ menüsünün alt 
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başmağında yer alan öğrenci veya çalışan olması durumuna göre ‘Öğrenci Nakil Taleplerim’ veya 

‘Çalışan Nakil Taleplerim’ seçeneğine tıklayarak Şekil 1.15’de görüldüğü gibi talep ettiğiniz nakillerin 

listelerinin olduğu sayfaya erişilebilmektedir.  

 
Şekil 1.15 Nakil Taleplerim 

Talep ettiğiniz nakiller tarih sırasına göre sıralanmakta ve naklin son durumu 

görüntülenmektedir. İşlemler kısmında nâkilin durumuna göre çeşitli seçenekler çıkmaktadır. 

Öğrenci nakillerinde nakil talebi karşı okul tarafından onaylandıktan sonra öğrenciyi bu sayfa 

üzerinden ‘İşlemler’ menüsünde yer alan ‘Kaydet’ seçeneğine tıklayarak sisteme kaydedilmesi 

gerekmektedir. 

7.1.1.1. Talep Edilen Nakli İptal Etme 

Yanlışlıkla yapılmış bir nakil olması veya farklı sebeplerden dolayı nakil talebinden 

vazgeçilebilir. Bunun için talep edilen naklin iptal edilmesi söz konusudur. İlgili nakil kaydı için 

görüntülenen seçenekler içerisinden ‘Görüntüle’ tuşuna basılarak nakil talebine ait bilgileri görebilir ve 

sayfanın üst tarafında yer alan ‘İptal’ seçeneğine basarak nakil talebini iptal edebilirsiniz. Nakli iptal 

işleminden sonra yeniden nakil talebinde bulunabilirsiniz. Nakil işlemleri listenizde kayıt olarak 

görüntülenecektir.  

7.1.1.2. Nakli Onaylanan Öğrenciyi Kaydetme 

Nakil talebinizin karşı okul tarafından onaylanmasının ardından listede işlemler başlığı altında 

ilgili kayıt için ‘Kaydet’ seçeneği görülecektir. Onaylanan bu öğrenciyi okulunuza kaydetmek için 

‘Kaydet’ tuşuna basabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda öğrenciye ait bilgileri düzenleme sayfasına 

yönlendirileceksiniz. Bu sayfa üzerinde öğrenciye ait bilgilerin doğruluğunu kontrol edip eksik bilgileri 

tamamlayıp okul bilgileri bölümünde okulunuzda açık olan bir sınıfı seçerek sayfanın en üstünde 

bulunan ‘Kaydet’ tuşuna basarak öğrencinin kaydını tamamlamış olursunuz. Bu işlemden sonra öğrenci 

listeleme sayfasında görüntülenecektir. Eğer nakil onayı sonrası öğrencilerin kaydını tamamlamazsanız 

öğrenci listenizde görünmeyecek ve bu öğrenci için hiçbir işlem yapamayacaksınız. 

7.1.2. Talep Edilen Nakiller 
Okulunuzda kaydı olan öğrenciler veya çalışanlar çeşitli sebepler nedeniyle farklı okullara 

gidebilmektedir. Bu kişiler gittiği herhangi bir il ve ilçedeki herhangi bir okula kayıt yaptırabilirler. O 

okul tarafından nakil talebi oluşturulacaktır. Bu nakil talebi Şekil 1.16’de görüldüğü gibi ‘Nakil İşlemleri’ 

menünün alt basamağında yer alan öğrenci veya çalışan olması durumuna göre ‘Talep Edilen Öğrenci 

Nakilleri’ veya ‘Talep Edilen Çalışan Nakilleri’ seçeneğine tıklayarak talep edilen nakillerin yer aldığı 

listeye erişilebilir.  
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Şekil 1.16 Nakil Talepleri Listesi – Talep Edilen Nakiller 

 
Şekil 1.17 Nakil Detayları Sayfası 

Bu listede hangi kişi için hangi okuldan hangi tarihte nakil talebi geldiğini ve nakil talep 

açıklaması varsa açıklama görüntülenmektedir. Bir veya birden fazla nakil talebi kaydı bu listede 

görüntülenmektedir. 

Talep onaylanırken kişinin durumunun okul tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Kişinin 

gerçekten okuldan ayrıldığını düşünüyorsanız bu nakil talebini onaylayınız. 

7.1.2.1. Talep Edilen Nakli Reddetme 

Okulunuzdaki kişiler için gelen taleplerin doğruluğunu kontrol etmelisiniz. Eğer gelen talebin 

hatalı olduğunu düşünüyorsanız bu talebi reddedebilirsiniz. Talebi reddetmek için ilgili nakil talebi kaydı 

işlemlerinden Şekil 1.16’de görülen ‘Görüntüle’ tuşuna basılarak nakil bilgilerinin yer aldığı sayfaya 

erişilebilir. Açılan sayfa üzerinden gerekli açıklama metni girilerek onay vermeniz durumunda ilgili kişi 

için gelen nakil talebini reddetmiş olursunuz. Talepte bulunan okulun ilgili kaydında açıklamanız ile 

beraber talebin reddedildiğine dair durum görüntülenir.  

7.1.2.2. Talep Edilen Nakli Onaylama  

Öncelikli olarak nakil talebinin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer 

doğruluğuna inandığınız bir nakil talebi ise kişinin okulunuzdan talep edilen okula geçmesini nakil 
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talebini onaylayarak gerçekleştirebilirsiniz.  Nakli onaylamak için Şekil 1.16’de görüldüğü gibi ilgili nakil 

talebi kaydına ait işlemlerden ‘Görüntüle’ tuşuna basılarak nakil talebine ait bilgilerin görüntülendiği 

sayfaya erişebilirsiniz. Açılan sayfada eğer varsa ilgili açıklama ile birlikte onay vererek işlemi 

tamamlayabilirsiniz. Onay işleminin ardından kişi kaydı okulunuzdan karşı okula aktarılacaktır. 

Düzenli olarak öğrenci ve çalışan için talep edilen nakiller kısmını kontrol ederek okulunuzdan 

talep edilen nakilleri gerçekleştirebilirsiniz. 

 

8. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI 
YÖBİS te kayıtlı öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine kayıtlarında dikkat edilecek hususlar. 

Öğrenciler kayıt için gönderilmeden önce aşağıda yer alan maddelerin eksiksiz tamamlanması 

gerekmektedir. 

 

1- Denklik yapmaya yetkili kurum tarafından öğrencinin denklik belgesi düzenlenmelidir. 

2- Denklik belgesi kişiye özel olacak. İlgili makama hitaben yazılmamalıdır. 

3- Düzenlenen belgede “DENKLİK BELGESİ” ibaresi mutlaka yazmalıdır. 

4- Denklik belgesinde kişinin kimlik bilgileri tam ve doğru olmalıdır. (Kimlik numarası, ad ve soyadı, 

baba adı, doğum tarihi vb.) 

5- Öğrencin Açık Öğretim Lisesine kaydını yaptırmadan YÖBİS’deki notu eksiksiz girilmiş olmalıdır. 

Açık Öğretim Lisesine kayıt olduktan sonra YÖBİS deki notlarında değişiklik yapılmayacaktır. 

6- Geçici Eğitim merkezlerin de eğitim görerek öğrencilerin getirdiği belgelerine göre 12. Sınıfı 

bitirenlerin denklik belgesinde “Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırarak en az iki dersten başarılı olmanız 

gerekmektedir” veya “Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırarak bir dönem sınava katılmanız 

gerekmektedir” ibaresinin mutlaka yer alması gerekmektedir. Bu ibareler sadece YÖBİS te kaydı 

bulunan öğrenciler için kullanılmaktadır. 

7- YÖBİS de kaydı olup da 9, 10 ve 11. Sınıflardan ayrılan öğrencilerin denklikleri Denklik 

Yönetmeliğinde belirtildiği gibi sınıf düzeyine göre yapılmalıdır. 

8- Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt olacak öğrenciler; yeni kayıt tarihlerinde yeni kayıt kılavuzu 

doğrultusunda belirtilen bankalara yeni kayıt ücretini yatırarak, Halk Eğitim Merkezine denklik belgesi 

ile başvurmaları gerekmektedir. 

9- Açık Öğretim Lisesine kaydı alınmış öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için dönem sınavına 

girmeleri gerekmektedir.  

10- Mezun olan öğrenciler öğrencilik durumlarını bildiren yazıları e-devlet üzerinden veya Halk 

Eğitim Merkezlerinden temin edebilirler. 

11- Diploması numarası almış olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. 

12- Diploması basılmış olan öğrencilerin diplomaları toplu olarak ilgili Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğüne gönderilmektedir.  
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13- Öğrencilerimizin diplomaları bir defaya mahsus basılmaktadır. Kimlik bilgileri, diploma notu 

gibi değişiklikler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde yapıldıktan sonra diplomanın arkasına 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri gerekli düzeltmeleri yapacaklardır. 

9. ÖĞRENCİ TAKİP MODÜLÜ 
 

Geçici Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin kademeli olarak resmi okullara geçişi 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla 4, 8 ve 12. sınıfta okuyan ve sınıf tekrarına uğramayan öğrencilerin 

resmi okulların 5, 9. sınıf düzeylerine ve Açık Öğretim Lisesine yönlendirilmesinin yapılması 

gerekmektedir. Aynı şekilde resmi okullara geçişi sağlanmış öğrencilerin 4 ve 8. sınıflardaki kademe 

geçişlerinin takibinin yapılması gerekmektir. 

Bu amaçla YOBİS üzerinde öğrenci takip modülü açılmıştır. Bu modül üzerinden hangi 

öğrencilerin resmi okullara kaydını gerçekleştirmediği izlenebilmektedir. Yapılan saha çalışmalarına 

dair öğrencinin durumunu belirten bilgiler girilebilir. Bu sayede okullaştırılamayan öğrencilerin takibi 

yapılabilecektir. 

9.1. Öğrenci Takip Listesi 
Öğrenci takip listesini görüntülemek için ‘Öğrenci İşlemleri’ menüsünün alt başmağında yer 

alan ‘eOkul Kademe Geçişi Öğrenci Takip’ seçeneğine tıklayarak Şekil 9.1.1’de görülen ilgili sayfaya 

erişilebilir.  Erişilen sayfada yetkili olduğunuz İl ve ilçe göre öğrenci listeleri gelmektedir.  

 
Şekil 9.1.1 Öğrenci Takip Listesi Sayfası  

Gelen sayfa üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Şekil 9.1.2’de görülen sayfanın en üstünde 

görüntüleyebileceğiniz öğrencilerin durumlarını eOkul servisi üzerinden güncelleyeceğiniz bir alan 

bulunmaktadır.  Bu alan üzerinde yer alan ‘Listeyi Güncelle’ tuşuna belirli aralıklarla tıklayarak mevcut 

öğrencilerden e-Okula geçen varsa otomatik olarak tespit edilmesi ve listenin güncellenmesi 

sağlanmaktadır. 
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Şekil 9.1.2 Liste Güncelleme 

İkinci bölüm ise Şekil 9.1.3’de görüldüğü gibi listelenecek öğrencilerin çeşitli parametrelere 

göre listelenmesinin sağlanacağı ‘Filtreler’ alanıdır. Bu alanda öğrencileri temel bilgilerine göre 

filtreleyebileceğimiz gibi öğrencinin hangi kaynaktan geldiği (YOBİS, e-Okul), eOkula geçme durumu ve 

öğrenci için yapılan işlem durumlarına göre de filtrelenebilmektedir. 

 
Şekil 9.1.3 Filtreler 
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Şekil 9.1.4 Durumlar 

Üçüncü bölüm ise Şekil 9.1.5 de görüldüğü gibi ilgili filtrelere göre gelen öğrenci kayıtlarının 

listelendiği alandır. Bu bölümde öğrenci kayıtları alt alta listelenmektedir. Her bir kayıtta öğrenciye ait 

bilgiler yer almaktadır. Ayrıca işlemler sekmesi altında yer alan ‘Görüntüle’ tuşuna basarak öğrenci 

kaydı hakkında detaylı bilgilere erişilebilmekte ve takip girdileri yapılabilmektedir. 

 
Şekil 9.1.5 Liste 

9.2. Öğrenci Takip Bilgisi 
Takip listesinde yer alan öğrenciler için gerekli saha çalışmasının yapılmasının ardından gerekli 

bilgilerin girileceği ve görüntüleneceği sayfadır. Bu sayfaya öğrenci takip listesinde yer alan öğrenci 

kaydındaki ‘İşlemler’ sekmesi altında yer alan ‘Görüntüle’ tuşuna basarak erişilebilmektedir. 

Bu sayfa temel bilgiler ve detay bilgiler olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. Temel bilgiler 

alanında Şekil 9.2.1’de görüldüğü gibi öğrenciye ait kimlik kartı numarası, adı, soyadı, cinsiyeti gibi 

temel kimlik bilgileri yer almaktadır.  
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Şekil 9.2.1 Öğrenci Takip Temel Bilgiler 

Detay bilgiler kısmında ise Şekil 9.2.2’de görüldüğü gibi öğrenci takibine ait bilgiler yer 

almaktadır. Öğrencinin e-Okula geçip geçmediği, işlemin hangi tarihte yapıldığı, hangi işlemin yapıldığı 

ve varsa konuyla ilgili ek açıklama bu alanda yer almaktadır.  

 
Şekil 9.2.2 Öğrenci Takip Detay Bilgiler 

Bu alanda saha çalışmasında herhangi bir işlem yapıldıysa işlem belirtilecektir. Bu işlemler 

sırasıyla İşlem Yapılmadı, Öğrenci Bulundu ve Yönlendirmesi Yapıldı, Öğrenci Bulunamadı, Öğrenci 

Okula Devam Etmek İstemiyor, Öğrencinin Sağlık Problemleri Var ve Devam Edemiyor, Öğrencinin 

Ailevi Sorunları Var ve Devam Edemiyor ve Diğer olmak üzere 7 tanedir. Öğrencinin durumuna uygun 

bir işlem durumu seçilerek varsa ek açıklamanın girilmesi gerekmektedir. 

Öğrenciye yapılan işlem durumu seçildikten sonra sayfanın üst tarafında Şekil 9.2.3’de 

görüldüğü gibi ‘e-Okula Geçişi Yapıldı’ ve ‘e-Okula Geçişi Yapılamadı’ olarak iki seçenekten biri seçilerek 

takip durumunun kaydedilmesi sağlanacaktır. 

 
Şekil 9.2.3 Takip Bilgisi Kapatma 
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İLETİŞİM 
Sistemin güncellenmesi, kullanıcı hataları veya farklı sebeplerden dolayı yaşanan sorunların 

varsa görüş veya önerilerin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu sorunların tarafımıza iletilmesinde 

belirtilen durumun çözülmesi için konunun açık bir dille ve sade bir şekilde anlatılması sorunun daha 

hızlı anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca herhangi bir konu üzerinde talepte bulunurken talepte 

bulunduğunuz ilinizi, ilçenizi, okulunuzun adını ve okula ait kurum kodunuzu bildirmeniz 

gerekmektedir. Ayrıca sorun yaşadığınız kişi veya kişilere ait örnek olacak kimlik numarası, adı soyadı 

bilgilerinin bulunması doğrudan yaşanan soruna yönelmek için gereklidir. Aksi durumda sorununuzun 

tespiti sağlanamayabilir.  

İletişim sadece mail yoluyla olmaktadır. İletişim kurulacak mail adresi ‘yobis@meb.gov.tr’ dir. 

Yazılı olmayan telefon vb. iletişim kanalları üzerinden iletilecek talepler dikkate alınmayacaktır. Mail 

yoluyla kurulan iletişimde varsa ‘meb.gov.tr’ uzantılı resmi mail adresini kullanmak göndermiş 

olduğunuz maile olan güvenilirliği artıracaktır. Bahsi geçen alanların haricinde ihtiyaç duyulduğunda 

size ulaşmayı sağlayacak bir telefon numarası ve ad, soyadı ve unvanı içeren bilgininde bulunması 

gerekmektedir. 


