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Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yayın sadece yazarının görüşlerini yansıtır. 

Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

 

1. TLM ve INGOTS yeterlilik ailesi hakkında 

 

1.1 Learning Machine Ltd 

 

TLM, Ofqual (The Office for Qualifications and Examinations Regulation-Yeterlilik ve Sınav 

Düzenleme Kurumu) tarafından akredite edilen bir belgelendirme kuruluşudur. TLM'nin 

kurucuları Ian Lynch ve Rosemary Lynch önceleri okullara teknik altyapı konusunda destek 



verirken daha sonra yeterlilikleri ve web tabanlı yönetim sistemlerini desteklemeye 

yönelmişlerdir. TLM'nin temel hedefleri şunlardır: 

● Düzenlenmiş yeterliliklerden faydalanarak öğrenme çıktılarının kalitesini arttırmak. 

● Ölçek ekonomileri aracılığıyla yeterliliklerle ilgili doğrudan maliyetleri azaltmak. 

● Teknolojiden yararlanarak ve yeterlilikleri daha iyi tasarlayarak dolaylı maliyetleri 

azaltmak. 

● Öğrenmeyi kullanışlı ve etkili bir yöntemle değerlendirerek daha büyük başarılara 

ulaşılmasını desteklemek. 

● Öğretmenlerle işbirliği yaparak mesleki statülerini ve yeterliliklerini güçlendirmek. 

 

TLM, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Avrupa Komisyonu’nun da desteğiyle 

finanse edilen bu Avrupa projesinin odak noktası olan yeterlilikleri yönetmekte ve projeye 

teknolojik destek sağlamaktadır. 

 

1.2 INGOTS yeterlilik ailesi 

 

INGOTS yeterlilik ailesi TLM’nin en çok üzerinde durduğu husustur. INGOTS, International 

Grades - Open Technologies kelimelerinin kısaltılmasıyla meydana getirilmiş ve Birleşik 

Krallık’ta yaşayan BT (Bilgisayar Teknolojileri) kullanıcılarının öğrenme sürecini ve onlar için 

gerekli resmi yeterlilikleri desteklemek üzere oluşturulmuştur. Ancak çok başarılı olan model, 

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ülkeleri ve pek çok ülkede benzer yeterlilik ve değerlendirme 

modelinin temelini oluşturmuş ve onlar için esin kaynağı olmuştur. INGOTS, Giriş 1 ve 

Seviye 3 arasında yer alan çok sayıda üniteyi kapsamaktadır (yeterlilik çerçeveleri ve 

seviyelerine ilişkin bilgi için hemen aşağıda yer alan bölüm 1.3’e bakınız). 

 

1.3 Yeterlilik çerçeveleri 

 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) bir meta çerçevedir. AB’de geçerli ulusal yeterliliklerin 

çapraz referansı için tasarlanmıştır. INGOTS, EQF temelli ilk ulusal çerçevelerden olan 

Birleşik Krallık Yeterlilik ve Kredi Çerçevesi (QCF) doğrultusunda hareket etmektedir: 

● QCF Giriş 1 ve 2 seviyelerinin EQF sisteminde karşılığı olmamakla birlikte, EQF 

Seviye 1’in altındadır 

● QCF Giriş 3, EQF Seviye 1’e karşılık gelmektedir 

● QCF Seviye 1, EQF Seviye 2’ye karşılık gelmektedir 

● QCF Seviye 2, EQF Seviye 3’e karşılık gelmektedir 

● QCF Seviye 3, EQF Seviye 4’e karşılık gelmektedir 

 

Birleşik Krallık Ulusal Müfredatı ayrı bir çerçevedir. Maalesef farklı şekillerde 

seviyelendirilmiş sistemler mevcuttur, ancak bu projenin dayanağını Birleşik Krallık’ta 

akredite edilen yeterlilikler oluşturduğundan bizim de bu yeterlilikleri baz alarak çalışmamız 

gerekiyor; aksi takdirde farklı ortamlarda söz konusu bir yeterliliğin değeri yeterince 

anlaşılmayabilir. 

● QCF Giriş Seviyesi 1, genel olarak İngiltere Ulusal Müfredatında Seviye 1’e denktir 

● QCF Giriş Seviyesi 2, genel olarak İngiltere Ulusal Müfredatında Seviye 2’ye denktir 

● QCF Giriş Seviyesi 3, genel olarak İngiltere Ulusal Müfredatında Seviye 3’e denktir 

● QCF Seviye 1, genel olarak İngiltere Ulusal Müfredatında Seviye 4-5’e denktir 

● QCF Seviye 2, genel olarak İngiltere Ulusal Müfredatında Seviye 6-10’a ve 

Ortaöğretim Genel Sertifika (GCSE) sisteminde Sınıf B’ye denktir 



 

2. Değerlendirme ve belgelendirme süreci 

 

Aşağıda çevrim içi Not Defteri'nde gerçekleştirilecek değerlendirme ve belgelendirme 

sürecine ilişkin bilgi verilmektedir. 

 

● Öğrenciler sisteme kaydedilir, gruplara ayrılır ve her gruptan sorumlu olacak bir 

denetçi atanır. 

● TLM tarafından akredite edilen bir merkezde görevli, eğitimli ve belge sahibi 

denetçiler seçtikleri yapılandırılmış ders planlarından ve çeşitli ödevlerden 

yararlanarak öğrencileriyle birlikte çalışırlar. 

● Öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan ve sunulan çıktıyı inceleyen denetçiler uygun 

gördükleri notları Not Defteri'ne girerler. 

● Denetçi öğretmen, belirli bir üniteye ait tüm değerlendirme kriterleri üzerinden olumlu 

not alan öğrenciler adına belge talebinde bulunur. 

● Talebi, çıktıyı incelemek isteyebilecek bir TLM moderatörü gözden geçirir ve talebin 

onaylanmasına veya reddedilmesine karar verir. 

● Belgelendirme talebinin onaylanması belgenin yazdırılmasına izin verildiği anlamına 

gelir. Talepleri onaylanan öğrenciler için sistemdeki yazdırma işlevi etkin hale getirilir. 

Denetçiler ve Okul Yöneticileri (bu rolle ilgili olarak bölüm 5.1’e bakınız) hesapları 

aracılığıyla bu işleme erişim sağlayabilirler. 

● İncelenen çıktının değerlendirme kriterine uygun bulunmaması durumunda, denetçi 

bilgilendirilir ve yeni kanıt oluşturulduğunda tekrar talepte bulunabilir. Bu süreci 

öğrenciler göremez, böylece moderatörün yardımcı olduğu yeni denetçiler 

üzerlerinde baskı hissetmeden değerlendirme yöntemleri ve kriterleri için tutarlı bir 

yaklaşım geliştirebilirler. 

 

Bu süreci anlamanıza yardımcı olmak amacıyla, bu El Kitabında sürekli kullanılan ve 

sistemin düzgün bir şekilde anlaşılması ve işlemesi açısından önemli olan bazı anahtar 

terimler aşağıda açıklanmaktadır: 

 

● INGOTS Merkezi nedir? 

Söz konusu Merkez TLM tarafından akredite edilen, denetçileri TLM tarafından eğitilmiş ve 

belgelendirilmiş bir kuruluş, örgüt veya departman/birimdir. Sadece akredite merkezler 

değerlendirme ve belgelendirme platformuna erişim sağlayabilirken, yine sadece geçerli 

akreditasyonu olan merkezler öğrencileri için belge talebinde bulunabilirler. 

 

● Hesap Yöneticisinin rolü nedir? 

TLM’deki Hesap Yöneticilerinin her biri çok sayıda Merkezden sorumludur. Hesap 

Yöneticilerinin görevi Merkezle ve Merkezdeki denetçilerle iletişim kurmaktır. İlk hedefleri 

kalite ilkelerine ve değerlendirme standartlarına uygun hareket edilmesini, denetçilerin 

verdiği hükümlerin tüm TLM INGOTS sistemiyle tutarlı olmasını sağlamaktır. Hesap 

Yöneticileri denetçiler tarafından toplanan kanıtı kontrol etmekle, değerlendirmelere destek 

sağlamakla yükümlüdür. Moderasyon olarak bilinen bu süreç ayrıntılı olarak bölüm 4.2’de 

açıklanmaktadır. 

 

3. Not Defteri'nin kullanılması ve değerlendirmenin kaydedilmesi 

 



Çevrimiçi Not Defteri'ne http://awards.theingots.org adresinden geçerli bir kullanıcı adı ve 

parolayla ulaşılabilir. 

 

 
 

3.1 Denetçi profili ve hesabı 

 

Denetçilerin Not Defteri’ndeki profilleri TLM’nin Denetçi Eğitmenleri tarafından oluşturulur. 

TLM belgelendirme yönetim sisteminde sadece bu konuda eğitim almış bir denetçiye hesap 

oluşturulabilir. Hesap için ad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi denetçiyle ilgili temel 

bilgiler gereklidir. My Account (Hesabım) menüsü altında, TLM sisteminde eşi olmayan 

denetçi kimliğini, denetçinin bağlı bulunduğu akademinin kimliğini ve adını, ad ve iletişim 

bilgilerini ve dil seçim alanını gösteren bir özet sekmesi mevcuttur.  

 

Söz konusu denetçinin üstlendiği rolleri açıklayan bir de sütun bulunur. Bu projeyle ilgili yeni 

eğitim almış denetçilerin tümüne varsayılan olarak en yüksek denetçi seviyesine (Altın 

Denetçi gibi) ait haklar tanınacaktır. Daha düşük seviyeleri değerlendirme yetkisine sahip 

olacakları için, rolleriyle ilgili listede Bronz Denetçi ve Gümüş Denetçi seçenekleri de 

görünecektir. Akredite edilmiş merkezlerdeki denetçilerden biri Baş Denetçi rolünü üstlenir. 

Bu kişi söz konusu merkezde iletişim kurulacak ilk kişi olmakla birlikte TLM standartlarının ve 

değerlendirme standartlarının merkezde uygulanmasından sorumludur. Bir kişinin de yeni 

öğrencilerin platforma kaydedilmesinden, grupların yönetilmesinden ve belgelerin 

yazdırılmasından sorumlu Okul Yöneticisi (daha fazla bilgi için bölüm 5.1’e bakınız) rolünü 

üstlenmesi gerekir. Erişim haklarını yönetmek amacıyla sistemde mevcut olan ama 

denetçilerin erişim sağlayamadığı başka roller de vardır; ancak bu aşamada onlarla ilgili ek 

bilgiye gerek yoktur. 

 

 
 

http://awards.theingots.org/


Denetçiler Not Defteri arayüzünün dilini diledikleri zaman değiştirebilir ve kişisel bilgilerinde 

değişiklik yapabilirler. Aşağıdaki ekran görüntüsünde kişisel bilgiler gizlenmiş olup normal 

şartlarda tümü görünmektedir. 

 

 
Denetçi kullanıcı adını ve parolasını kimseyle paylaşmamalıdır, aksi bir durumda hesabı 

aracılığıyla yapılan tüm eylemlerden veya süreçlerden denetçinin kendisi sorumlu 

tutulacaktır. Denetçilere Not Defteri'ne ilk girişlerinde parolalarını değiştirmeleri 

önerilmektedir. 

 

 
 

3.2 Değerlendirmenin kaydedilmesi 

 

Değerlendirme kriterlerinin ünitelere göre düzenlenmesi değerlendirme esnasında kolaylık 

sağlamaktadır. Bu, ünitelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Bir proje 

veya ders birden fazla ünite için çıktı sağlayabilir. Önemli olan değerlendirme kriterlerinden 

faydalanarak öğrenme çıktılarını değerlendirmeye yönelik ikna edici bir sonuç sunulmasıdır. 

Adayların yeterliliği, yapılan çalışmanın ünite kriterleriyle karşılaştırılması sonucu onaylanır. 

Ünitelerle ilgili çalışma planlarının veya bireysel ders planlarının düzenlenmesi konusunda 

esneklik gösterilebilir . Belgelendirme açısından bakıldığında, biz sadece çıktıyla ilgileniriz. 

Aday kriterin gerektirdiği yeterliliği tam olarak gösterebiliyor mu? Ünite ekleyerek çalışma 



genişletilebilir. Ayrıca her seviyede farklı önem derecesine sahip yeterlilikler sunarız. Daha 

önemli olan bir yeterliliğe, daha önemsiz bir yeterliliğe yeni üniteler ekleyerek ulaşılabilir ve 

ilerleme konusundaki esneklik en üst düzeye çıkarılır. 

 

Denetçi öğrencilerin notlarını girmeye karar verdiğinde, notların girileceği ilgili grubu (1) 

seçmesi, değerlendirme kategorisini (2) seçmesi (sistem geliştikçe ve yeni yeterlilikler 

eklendikçe ilave kategoriler görünecektir), öğrencilerin değerlendirildiği seviyeyi (3) (seviyeler 

ve yeterlilik çerçeveleri hakkında bölüm 1.3'e bakınız) ve değerlendirilen üniteyi (4) seçmesi 

gerekir. 

 

 
 

Not Defteri'ne notları girmeden önce bilmeniz gereken önemli hususlar: 

● Her üniteye yönelik değerlendirme kriteri mevcuttur. Denetçi, gerçekçi ortamlarda 

oluşturulmuş öğrenci çalışmalarını kanıt olarak kullanarak kriterler doğrultusunda 

öğrencinin performansıyla ilgili bir karara varmalıdır.  

● Tüm değerlendirme kriterleri, değerlendirme kanıtı yok anlamına gelen "N" ile başlar.  

● Öğrenci kanıt sunduğu takdirde, denetçinin kararı değerlendirme kriterleri 

doğrultusunda "L" (düşük), "S" (standart) veya "H" (yüksek) olarak kaydedilir.  

● Öğrenci kanıta dayanarak belirli bir kriterle ilgili gelişme gösteriyorsa ancak söz 

konusu kanıt yetersizse veya güvenilir değilse, denetçi öğrencinin gösterdiği gelişimi 

düşük anlamına gelen "L" olarak kaydeder.  

● Öğrencinin belirli bir kriterin gerektirdiklerini yeterince karşıladığına dair yeterli kanıt 

olduğunda, denetçi öğrencinin gösterdiği gelişimi güvenilir anlamına gelen "S" olarak 

kaydeder.  

● Öğrencinin belirtilen seviyenin üzerinde performans gösterdiğini belgeleyen kanıt 

bulunuyorsa da, denetçi "Yüksek" anlamına gelen "H" harfini girer. 

● Bireysel öğrenci notları, söz konusu öğrenciler için belgelendirme talebinde 

bulunulmadığı müddetçe değiştirilebilir. 

● Belirli bir ünitedeki tüm kriterler "S" veya "H" olduğunda, öğrenci üniteyi başarıyla 

tamamlamış demektir. Bu üniteyle ilgili belge Not Defteri aracılığıyla TLM'den 

istenebilir (bu süreç hakkında bilgi için bölüm 4.1'e bakınız). 

 



 
 

L, S ve H harflerinin kullanılması, öğrencinin ilerleme durumunun izlenmesini ve ileriye 

dönük planlama yapılmasını kolaylaştırır. Öğrencilerin öğrenme sürecinin 

değerlendirilmesinde yer almasını sağlamak amacıyla bu konuyla ilgili öğrenciye bilgi 

verilmesi gerekir. Gönüllü olmaları durumunda ilerleme durumlarının diğer öğrencilerle 

paylaşılması da öğrenmenin desteklenmesi açısından etkili bir yöntem olabilir. Yöntemlerin 

birebir uygulanması zorunlu değildir. Tek şart öğrencinin kritere uygun hareket ettiğini açıkça 

gösteren kanıt sunulmasıdır. 

 

4. Belgelerin talep edilmesi ve yönetilmesi 

 

4.1 Belge talebinde bulunulması 

 

Denetçinin grubunda tüm kriterlerde olumlu not (S veya H) alan en az bir öğrenci olduğunda 

belge talep edilebilir. Notlar girildikten ve kaydedildikten sonra, öğrenci listesindeki Request 

Certificate (Belge İste) düğmesi etkinleşir ve moderatöre talep iletilir. Bu işlemin ardından 

belge istenilen öğrencilere ait not satırı dondurulur ve notlarda hiçbir değişiklik yapılamaz. 

Söz konusu adayın belge isteği reddedildiği takdirde notlarda düzenleme yapılabilir. Böyle 

bir durumda moderatör denetçiye geri bildirimde bulunur ve not satırı değişiklik yapılabilmesi 

için etkin hale gelir. 

 

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 

 

Belge istemeden önce, denetçi sunduğu kanıtın verdiği kararı destekleyecek nitelikte 

olduğundan ve kanıtın görevli moderatörün kolayca erişim sağlayabileceği bir formatta 

olduğundan emin olmalıdır.  

 

 

4.2. Moderasyon ve onay 

 



Denetçi her bir adayın değerlendirmesiyle ilgili kararını kayıt altına almalı ve adaylarla ilgili 

önemli konuları not etmelidir. TLM'deki Hesap Yöneticilerine bilgi vermek üzere hazırlık 

yapmalı ve Not Defteri aracılığıyla değerlendirme kayıtlarını Hesap Yöneticisine sunmalıdır. 

Kararlarına dayanak oluşturan kanıt, aday e-portföyleri ve çevrimiçi not defterindeki notlarla 

eşleşen kriterlerle ilgili imzalı tanık ifadeleri aracılığıyla sunulmak üzere hazır olmalıdır. 

 

Belge için onay vermeden önce, TLM Hesap Yöneticisi denetçinin verdiği kararın güvenilir 

olduğundan emin olmalıdır. Belgelerin onaylanmasının ardından, denetçiler Not Defteri'ndeki 

Award Jobs (Belge Çalışmaları) sekmesinde onayla ilgili ayrıntıları görebilecektir. 

 

Genellikle, moderatörler yeni denetçilerin belgeyle ilgili gönderdikleri taleplerin %100'ünü 

kontrol ederler. Denetçiler INGOT değerlendirme modeli konusunda deneyim kazandıkça, 

moderatör tarafından kontrol edilen örnek sayısı azalır. 

 

4.3. Belgelerin yazdırılması 

 

Belgeler denetçiler ve okul yöneticileri tarafından indirilip yazdırılabilir. Belgelere, 

moderasyon süreci sonunda TLM Hesap Yöneticisinin olumlu bir sonuç girmesinin ardından 

erişilebilir. Okul Yöneticileri akredite merkezdeki tüm belgelere tam erişim sağlayabiliyorken, 

denetçiler kendilerine bağlı öğrenciler ve gruplara yönelik belgelere erişim sağlayabilirler. 

Kullanıcı tarafından sunulan arama kriterlerinden yararlanarak Print Awards (Belgeleri 

Yazdır) sekmesinde belirli bir merkeze yönelik belge veri tabanında ayrıntılı bir arama 

yapılabilir. 

 

 
 

Yazdırma işlevi sayesinde, yazdırma isteğini gönderen bilgisayara gerçek zamanlı bir PDF 

dosyası indirilir. Yazdırmak üzere birden çok belge seçilirse de bunlar tek bir PDF 

dosyasında her bir belge bir sayfaya denk gelecek şekilde görüntülenir. 

 



 
 

Belgelerin TLM tarafından gönderilen özel kağıtlara basılması zorunludur. Her belgede 

benzersiz bir alfanümerik kod, bir QR kodu, QCF (İngiltere ve Galler) ve EQF (Avrupa Birliği) 

sistemlerindeki yeterlilik seviyesini belirten bir referans bulunmaktadır. 

 

Belgeler istenildiği zaman, ihtiyaç duyulan sayıda basılabilir. Belgelerin geçerli ve orijinal 

olup olmadığı çevrim içi olarak  http://awards.theingots.orgadresinden alfanümerik kodu 

girerek veya akıllı telefon ya da tablet gibi internet bağlantılı bir cihazla QR kodu taranarak 

kontrol edilebilir. 

 

4.4. Belgelerin orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi 

 

Belgelerin geçerli ve orijinal olup olmadığı çevrim içi olarak  

http://awards.theingots.orgadresinden alfanümerik kodu girerek veya akıllı telefon ya da 

tablet gibi internet bağlantılı bir cihazla QR kodu tarayarak kontrol edilebilir. Öğrencilere bu 

çevrim içi araç hakkında bilgi verilip, bu aracı bir iş başvurusunda bulunurken veya yeterlilik 

belgelerini sunarken nasıl kullanacakları öğretilmelidir. 

 

 
 

5. Not Defterinde öğrencilerin ve grupların yönetilmesi 

 

5.1 Okul Yöneticisinin rolü ve profili 

http://awards.theingots.org/
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Okul yöneticisi (School Admin), çevrim içi Not Defteri platformundaki bazı kişisel hesaplara 

verilen bir roldür. Bir Okul Yöneticisinin denetçi olup olamayacağına genellikle akredite 

edilmiş Merkez karar verir. İyi uygulama örneklerine göre bir Merkezde yalnızca bir Okul 

Yöneticisi olması daha mantıklı olsa da bu zorunlu bir durum değildir. Okul Yöneticisinin rolü 

kesin çizgilerle belirlenmiş olduğundan, bir Merkezde bu role sahip sadece bir hesap 

bulunması öğrenciler için mükerrer giriş yapılmasını önlemeye yardımcı olurken grup ve 

denetçi yönetim sürecini de iyileştirir. 

 

Okul Yöneticisinin grup oluşturmak, grupları kayıtlı denetçilerle ilişkilendirmek, öğrenci 

kaydetmek, öğrencileri gruplara ayırmak ve Merkezdeki onaylanmış tüm belgeleri görmek 

gibi denetçilerin hesaplarında göremedikleri özelliklere erişimi vardır. 

 

5.2 Grup oluşturulması ve gruplara denetçi atanması 

 

Okul Yöneticisi Groups (Gruplar) sekmesini kullanarak merkezde mevcut tüm grupların 

listesine, her gruptan sorumlu denetçinin adına ve grupların yönetilmesinde yararlanılan hızlı 

bağlantılara (Düzenle, Belge Yazdır, Sil) ulaşabilir. 

 

 
 

Öğrenci eklemek için Okul Yöneticisi ilk olarak grupları oluşturmalı ve bu gruplardan sorumlu 

denetçileri belirlemelidir. Öğrenciler platformda kayıtlı olsalar ve bir kimlik numarasına sahip 

olsalar dahi sadece bir gruba atandığında görüntülenebilirler. Bu grupla sorumlu denetçi 

kimliği arasında bağlantı kurulur. Grupları ve bu gruplardaki öğrencileri Okul Yöneticileri ve o 

anda gruptan sorumlu denetçi görebilir. Gruplar ve barındırdığı tüm öğrenciler bir denetçiden 

alınıp başka bir denetçiye verilebilir. 

 



 
5.3 Öğrencilerin kaydedilmesi 

 

Öğrenciler platforma kolaylıkla kaydedilebilir. Bu işlem Okul Yöneticileri tarafından 

gerçekleştirilebilirken, öğrenci verileri Add Learners (Öğrenci Ekle) sekmesindeki bir formla 

manuel olarak da bir CSV dosyası yardımıyla veritabanına aktarılarak da girilebilir. 

Doldurulması gereken alanlar Ad, Soyad, Cinsiyet ve Doğum tarihi alanlarıdır. ULN alanının 

doldurulması zorunlu değildir ve Birleşik Krallık dışındaki merkezlerde bu alan boş 

bırakılmalıdır. Bir öğrencinin Jose Maria Dias Ribeiro gibi birden çok ismi bulunuyorsa, tüm 

isimleri girilmelidir. İsimler iki alana (bir ad alanı birden fazla ad alabilir - iki alanda da boşluk 

ve tire kullanılabilir) istenildiği şekilde girilebilir. 

 

 
 

CSV seçeneğinin tercih edilmesi durumunda, CSV dosyasının veri tabanında kolayca 

okunabilmesi için içermesi gereken yapıyı gösteren örnek bir tablo verilmiştir. CSV (virgülle 

ayrılan değerler) dosyası, tüm büyük elektronik çizelge programları tarafından kullanılan 

ortak bir dosya biçimidir (farklı dosya formatlarını açmak için Save As (Farklı Kaydet) iletişim 



kutusunu açınız). ULN ve UPN sütunlarının yalnızca Birleşik Krallık'ta kullanıldığını ve 

Birleşik Krallık dışındaki tüm merkezlerde bu alanların boş bırakılması gerektiğini 

unutmayınız. CSV dosyasının eşleştiği bir yapı olmaması durumunda, sistem uyumsuzluk 

nedenini gösteren bir hata mesajı verir. 

 

 
 

5.4 Öğrencilerin gruplara atanması 

 

Öğrenciler platforma kaydedildiklerinde ve kendilerine benzersiz bir kimlik numarası 

verildiğinde, öğrencilerle ilgili hiçbir işlem yapılamaz ve öğrencileri sadece Okul Yöneticileri 

görebilir. Denetçilerin Not Defteri'ne not girebilmesi için, öğrencilerin gruplara dağıtılması 

gerekir. 

 



 
5.5 Grupların ve öğrencilerin düzenlenmesi 

 

Grup Düzenleme işlevleri, Groups (Gruplar) sekmesindeki ilgili grubun yanında bulunan Edit 

(Düzenle) bağlantısının seçilmesiyle etkinleştirilir (ekran görüntüsü için bölüm 5.2'ye 

bakınız). Yeni bir Edit (Düzenle) sekmesi açılır. 

 

 
 

Kullanıcıların gruptan çıkarılması (öğrenciler dağıtımı yapılmamış öğrenciler havuzuna 

gönderilir), öğrencilerin kopyalanması, taşınması ve eklenmesi listeden en az bir öğrencinin 

ve istenilen eylemin seçilmesiyle gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin kopyalanma veya taşınma 

işlemi söz konusuysa, hedef grubu seçmeniz için açılır liste görüntülenir. 

 



 
 

Edit Group (Grubu Düzenle) sekmesindeki 'Bu gruptaki öğrencileri düzenle' seçeneği 

tıklanarak, tüm öğrencilerin alanlarına tam erişim sağlanabilir. Böylece yazım hataları veya 

öğrencilerin kayıt işlemi sırasında verilen bilgilerle ilgili diğer hatalar düzeltilebilir. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

➿ 

 

Sistemi kullanırken aklınıza bir şey takıldığı veya zorluk çektiğiniz takdirde, lütfen 

kurumunuzdaki Baş Denetçiye veya TLM Hesap Yöneticinize danışınız. Sistemin test edilen 

ve eklenen yeni özelliklerle sürekli olarak geliştiğini unutmayınız.  

 

TLM değerlendirme ve belgelendirme sistemi toplum odaklı bir sistem olduğundan, 

iyileştirme ve yeni özelliklerle ilgili önerileriniz daima memnuniyetle karşılanır. 

 

➿ 


