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 Öğrencilerin aldıkları her ders için ara sınav, ödev, 

yarıyıl sonu sınavı ve verilen diğer notlar 100 

üzerinden verilir. 

 Notlar Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden girilir. 

Bunun için öğretim elemanı Akademisyen Sistemine 

girilebilmesi için şifre alınır. 

 Öğretim elemanı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve 

ödevlerle ilgili olarak girilecek notlar için 

Akademisyen Giriş Sistemini takip eder. 

 Notların girilme zamanları ÖİDB tarafından sistemde 

duyuru olarak yayınlanır. Buna göre öğretim elemanı 

notları sisteme girer. Ön izleme yaparak notları 

kontrol eder. 

 Öğrencilerin devam durumları, sınava girmeme 

durumları da kontrol edilerek sisteme devamsız, 

sınava girmedi olarak girilir. 

 Sistem öğrenci ile ilgili not ve diğer durumlar 

girildikten sonra ön izleme ile son defa kontrol edilir. 

Maddi hatalar düzeltilir. İlan et butonundan notlar 

aşamadan sonra öğrenci tarafından elektronik 

ortamda görüleceğinden notlarda herhangi bir 

değişiklik mümkün değildir. 

 Sistem notları her şekli ile hesaplar, harf sistemine 

göre düzenler. Ara sınav, ödev, diğer ara sınavlar, 

yarıyıl sonu sınavları, bütünleme notlarının her türlü 

yüzdelerine göre hesaplamaları yapar. 
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Sınav Sonuçları 

Öğrencilerin aldıkları her ders için ara sınav, ödev, yarıyıl sonu 

sınavı ve verilen diğer notlar 100 üzerinden verilir. 

Notlar Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden girilir. Bunun için 

öğretim elemanı Akademisyen Sistemine girilebilmesi için şifre alınır. 

Öğretim elemanı ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve ödevlerle ilgili 

olarak girilecek notlar için Akademisyen Giriş Sistemini takip eder. 

Öğrencilerin devam durumları, sınava girmeme durumları da 

kontrol edilerek sisteme devamsız, sınava girmedi olarak girilir. 

Sistem notları her şekli ile hesaplar, harf sistemine göre düzenler. 

Ara sınav, ödev, diğer ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme 

notlarının her türlü yüzdelerine göre hesaplamaları yapar. 

Notların girilme zamanları ÖİDB tarafından sistemde duyuru olarak 

yayınlanır. Buna göre öğretim elemanı notları sisteme girer. Ön 

izleme yaparak notları kontrol eder. 

Sistem öğrenci ile ilgili not ve diğer durumlar girildikten sonra ön izleme ile son defa kontrol edilir. Maddi 

hatalar düzeltilir. İlan et butonundan notlar aşamadan sonra öğrenci tarafından elektronik ortamda 

görüleceğinden notlarda herhangi bir değişiklik mümkün değildir. 


