
İlçe istatistiklerini almak için neler 
yapmak gerekir. 

 

2012-Nisan 
Mersin 

Mehmet Zahit KUTLU 
Mersin DynEd İl Koordinatörü 



Masa üstünde fare ile sağ tıklatın Yeni 
– Klasör oluşturun ve adına İlçenizin 

adını verin. 



Daha sonra İlçenizin adı ile EXCEL 
dosyası açın ve adlandırın. 



Şimdi de DynEd Records Manager açıyor ve 
İlçe şifrelerini giriyorsunuz. Tarsus-3 bölgesi 

içindeyiz şu anda.. 



Şimdiki adımda ise yukarıda bulunan Menü çubuğundan 
SEÇENEKLER ve alt Menü BAŞLANGIÇ/BİTİŞ tarihi SEÇME 

üzerine gelip tıklıyoruz(1). Ve Açılan ekranda tarih aralığını 
belirliyoruz(2). Tekrar Grup listesi ekranına döndüğümüzde ise 

tarihi seçmeyi unutmamalıyız(3).!! 
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İşleme başlamadan önce, Okulun ekranında sınıflara ve 
içerisinde öğrenci sayılarına dikkat etmeliyiz. Bunu not almayı 

unutmamalıyız. Bu ekranda okulun içindeki şube sayısı ve 
toplam öğrenci sayısını manüel olarak toplayarak alacağız. 



Daha sonrasında ise okulun üstüne 
gelip çift tıklayarak okulun içerisine 

giriyoruz. 



Bir sonraki adımda ise aşağıda gösterildiği gibi 
uygulama adımlarını seçip, ekrana raporun 

gelmesini bekliyoruz. 
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Gelen ekran bu şekilde olacaktır. 

Bu ekranda Dosya (1) tıklayıp açılan pencereden  Bu Ekranı Dışarı Aktarma (2) seçip  
Ardından da ilgili dosyayı seçip içine okulun adı ile kayıt ediyorsunuz. 
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Gelen ekranda daha önce Masa üstüne oluşturduğumuz(1) 
Dosyamızı seçiyor(2) Ardından da  Dosya adı(3) kısmına 

okulun adını yazınız ve AÇ (4) seçeneğini tıklayınız. 
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Ardından açılan ekranda Kaydet 
seçeneği ile kayıt ediniz. 



Kayıt artık İlçe dosyasında. Sırası ile tüm okullar için aynı uygulamayı yapalım. 
Ve daha sonra İlçe adını taşıyan bir EXCEL dosyası açalım(1). Ve sırası ile okul 
adlarını verdiğimiz bu TXT(2) dosyalarını önce açalım, sonrasında  CTRL + A 

kombine tuşu ile içlerini kopyalayalım(3). 
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Açtığımız EXCEL dosyasına alt alta aralarında 2 satır boşluk 
bırakarak CTRL + V kombine tuşları ile yapıştıralım(4). 
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Bu şekilde EXCEL dosyasına kayıt ettiğiniz okulları, daha sonra 
aşağıdaki adımlar ile AKTİF çalışanlarını tek tek her okul için 
toplayarak bulur, (1) uygun bir satıra ekler (2), ardından da 
hepsini toplayıp ilçemiz için çalışan AKTİF ÖĞRENCİ sayısına 

ulaşırız. 
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Ve sonucu aşağıdaki gibi bir tablo 
oluşturarak ilgili birime ulaştıracağız. 



İyi çalışmalar. 
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