
ÖĞRETİM ÜYESİ 
NOT GİRİŞ 
İŞLEMLERİ

 Vermiş olduğunuz ders ile ilgili not girişi ve sonuçlandırma işleminizi yapabilmeniz için o derse ait

sınav tanımlanmış olması gerekmektedir. Sınav tanımlanmayan bir derse not giriş işlemi yapılamaz. Not girişi
işlemi için o derse ait sınavın mutlaka tanımlı olması gerekmektedir.

Sınav İşlemleri

 Bu bölümde seçtiğiniz derse ait birden fazla sınav tanımlama işlemi yapabilirsiniz. Bu bölüme

girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Sınav İşlemleri >Sınav Tanımla



Daha önceden tanımlamış olduğunuz sınav mevcut ise listede yer alacaktır. Mavi renk ile işaretlenmiş olan
sınavlar “İlan Edilmiş” Pembe renk ile işaretlenmiş olan “Sonuçlandırılmış” sınavlardır. 
İlan edilmiş veya Sonuçlandırılmış sınav üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Sınavı tanımladıktan sonra
İlan Edinceye veya Sonuçlandırılıncaya kadar sınav üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz fakat bu işlemlerden
sonra sınav üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. 
Bu işlemlerden sonra sınav üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilmek için öğrenci işlerine müracaat etmeniz
gerekecektir.

Ana menüden sınav tanımlama linkini tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan yeni sınav tanımlayacağınız dersi seçiniz
ve butonuna basınız. Bu işlemden sonra aşağıdaki ekran gelecektir.

Not girişi yapabilmek için lütfen aşağıdaki işlem sırasını takip ediniz.

Sınav Adı/Kısa Adı: Yapılacak olan sınava bir ad verin. Girdiğiniz sınav adı bu dersi alan
öğrenciler tarafından yazdığınız şekilde görülecektir. Öğrenciye yapılan sınavın içeriği ve türü
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Tarihi: Yapılacak olan sınavın tarihi.

Saati: Yapılacak olan sınavın saati.

Etki Oranı: Yapılacak olan sınavın değerlendirmeye katılacak olan yüzdesini belirlemektedir. Bir ders için birden
fazla vize sınavı tanımlayabilirsiniz. Sınav yönetmeliğinde belirlenen alt üst limitler sistem tarafından kontrol 
edilmektedir. 



Sistemde tanımlı olan  etki oranları ve sınav sayılarına uygun olmayan bir sınav tanımı
yapmanıza sistem izin vermeyecektir.

Örneğin : Vize Sınavı için Tanımlanan Toplam Etki Oranı %40

1. Vize Sınavı: Etki Oranı %10

2. Vize Sınavı: Etki Oranı %15

3. Vize Sınavı: Etki Oranı %15
(vize sınavları oranı toplamı 40 olmalı)

Bu bilgileri girdikten sonra butonuna basarak sınavı kaydedebilirsiniz. Kayıt işleminde sonra öğrenci
kendi otomasyonu üzerinden tanımlamış olduğunuz sınavı görebilecektir.

Sınav tanımlandıktan sonra sınavlar listesine gelecektir. Bu listede ;

Butonuna basarak sınav bilgilerini değiştirebilir.

Butonu ile sınava girecek öğrenci listesini alabilir.

Not Girişi
Not girişi yapabilmek için Ana menüden Not Girişi linkini tıklayın.
Uyarı: Not girişi yapabilmeniz için “Derse ait Sınavın tanımlı olması gerekmektedir.

Tanımlamış olduğunuz sınavlar listeye gelecektir. Bu listede not girişi yapmak istediğiniz sınavın solunda
bulunan butonuna basarak not giriş işlemlerine başlayabilirsiniz. Bu butona bastığınızda karşınıza aşağıdaki gibi
bir ekran gelecektir.

Sınav Değerlendirme Tipi «Otomatik Hesapla Harflendir» Seçilmiş ise aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

Otomatik Hesapla ve Harflendir



-İlan Et Butonu ile girdiğiniz notları yayınlarsınız. Böylece akademik takvime göre notları öğrencilerin

görmesine izin verirsiniz.

Final notlarını ilan ediyorsanız çıkan ekran mesajı sonuçlandırma işlemini soracaktır. Evet derseniz 

harf notları da oluşur. Veya;

-Sonuçlandır Butonu ile final not girişleride tamamlnadıktan sonra harf notlarını oluşturunuz.

-Yazdır butonu ile listenin çıktısını alabilirsiniz.

-Foto Göster butonu ile öğrencilerin fotoğraflarını görebilir ve gizleyebilirsiniz.

-Yoklama Göster ile öğrencilerin devamsızlık durumunu görebilir ve gizleyebilirsiniz. Buna
göre Girme Durumunu Girmedi/Girdi olarak işaretleyebilirsiniz.

-Excel’e Çıkar Sınav yoklama listesine dâhil öğrencilerin notları girildikten sonra isteğe bağlı olarak
excel’e dökmek için kullanılır.

-Kaydet Butonu ile notları girdikten sonra kaydedebilirsiniz ancak öğrenciler göremez. Böylece notların
hepsini bir defada girmek zorunda kalmazsınız. İstediğiniz zaman istediğinizi girebilirsiniz.

Uyarı: Sınav ilan edildikten sonra notlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Değişiklik 

yapmak için öğrenci işlerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Manuel Sonuç Değeri Girilmesine İzin Ver

Sınav Değerlendirme Tipi «Manuel Değerlendir» Seçilmiş ise aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

Vermiş olduğunuz dersler için yapılan sınavları detayları ile buradan görebilmektesiniz.

Sınav Takvimi



Excel Listesi ile Toplu Not Girişi  
 

Excel listesi ile toplu not girişi yapabilmek için Toplu Not Aktar butonuna tıklayınız. 

 

Aşağıda da belirtilen formatta sadece öğrenci numarası ve notlar olacak şekilde excel listesi oluştunuz 

ve listeyi kopyalayınız. 

Kopyaladığınız listeyi ekran görüntüsünde işaretlenen alana yapıştırınız ve Aktarıma Başla butonuna

tıklayınız. Listedeki notlar toplu olarak aktarılacaktır. Kaydet butonu ile notları kaydediniz.

 



Verilen Dersler > Sınıf Başarı İstatistiği

AGNO aralıklarına Göre Sınıf Başarı İstatistiği alabilirsiniz. Bu istatistiği alabilmeniz için harflendirme
işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Verilen Dersler > Not Başarı İstatistiği

Harf notlarına göre seçilen dersin Not Başarı İstatistiğini grafiği ile birlikte alabilirsiniz.



Verilen Dersler > Sınav İstatistikleri

Yapmış olduğunuz sınavların detaylarına ve istatistiklerine ulaşabilirsiniz.

Verilen Dersler > Ders Yoklama Listesi

Seçilen derse ait yoklama girişini yapabilir ve yazdırabilirsiniz. Form üzerindeki bilgiler seçilen dersin Teorik
ve Uygulama saatlerine göre otomatik olarak doldurulacaktır. Sistem toplam hafta üzerinden Teorik ve
Uygulama saatleri için her ders haftası için ayrı ayrı giriş seçenekleri sunacaktır. Öğrencinin devamsız
duruma düştüğü haftadan itibaren Devamsızlıktan Kaldı seçeneği işaretlenip kaydedilirse, öğrenci harf
notuna otomatik olarak devamsızlıktan kaldı harf notu işlenecek ve sınav listelerine bu şekilde
aktarılacaktır.
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