
DÖNEM SONU 
SINAV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ



1. Sınav İşlemleri (1) sekmesine altındaki Sınav Tanımla (2) satırına tıklayın.
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2. Açılan ekranda sınav tanımlamak istediğiniz dersin üzerine tek tıklayarak seçin.

3. Listenin hemen altında ders adının yanındaki Sınav Ekle (1) butonuna tıklayın.
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4. Açılan pencerede Sınav Tipi olarak Yarıyıl
Sonu Sınavı (1) ve Sınav Şablon Adı olarak
Final / Final (2) ifadelerini seçin. Sınav
tarihini (3) ve saatini (4) size uygun bir
şekilde değiştirin.

5. Etki Oranı (5) alanına girilecek değerin en
az 30, en fazla 50 olması gerekmektedir.
Daha önce tanımlamış olduğunuz en az iki
dönem içi etkinliğin etki oranlarını 100’den
düşünce arda kalan değeri buraya girin.

6. İsterseniz sınavın yapılacağı derslikleri ve
sınavınızla ilgili olarak öğrencilerle
paylaşılmasını istediğiniz açıklamaları ilgili
alanlara girebilir ve sınav tarihinin
öğrencilere ilan edilmesini seçebilirsiniz.

7. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra
Kaydet (6) butonuna tıklayın.
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8. Tanımlanmış olan sınavlara not girişi yapabilmek için Sınav İşlemleri (1) sekmesi altındaki Not Girişi (2)
satırına tıkladığımızda üzerimize tanımlı olan derslerin bir listesi açılacak.

9. Not girişi yapmak istediğiniz dersin üzerine tek tıklayıp seçerek sadece o dersin sınavını
görüntüleyebilirsiniz veya Tüm Sınavları Göster (3) butonuna tıklayarak tüm sınavların listesini görebilirsiniz.
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10. Listenin alt kısmında dersin veya
derslerin sınav bilgileri görülebilir.
Bu bilgilerde sınavın tarihi (1), o ana
kadar yapılmış sınavların toplam etki
oranı (2) ve not girişinin
kapanmasına kalan süre (3)
görünmektedir. Sınav notlarının
sistem üzerinde belirtilen tarih ve
saat itibari ile 10 gün içinde sisteme
girilmesi gerekmektedir.

11. Aynı ders koduna sahip farklı
şubeleriniz için Ortak Not Girişi (4)
butonuna tıklayarak şubelere kayıtlı
tüm öğrencileri ortak olarak
değerlendirebilirsiniz.

12. Şube şube değerlendirmek için
Not Girişi (5) butonuna
tıklayabilirsiniz.
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13. Açılan not giriş ekranı üzerinde öğrencilerin notlarını tek tek girebiliriz veya önceden hazırladığımız
öğrenci numaraları ve bu numaralara denk gelen notların bulunduğu bir listemiz mevcutsa toplu olarak
not girişi yapabiliriz. Bunun için Toplu Not Aktar (1) butonuna tıklayın.
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14. Toplu Not Aktar butonunun altında beliren alana (1) elinizdeki listenin ilgili sütunlarını kopyalayıp
Aktarıma Başla (2) butona tıklayın. Mevcut ekrandaki listede bulunan öğrencilere ait olan notlar otomatik
olarak aktarılacak ve sağ taraftaki alanda (3) aktarım bilgileri görünecektir.

15. Notu bulunmayan öğrencileri toplu olarak sınava girmedi işaretlemek için Notu Girilmeyenleri
Girmedi (4) ifadesini seçerek İşaretle (5) butonuna tıklayabilirsiniz.
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16. Girmiş olduğumuz notları değerlendirmek için sistemin sunduğu iki seçenek (1) mevcut: Bağıl
Değerlendirme ve Manuel Değerlendirme. Herhangi bir sınıf için bu iki değerlendirme arasından
istediğinizi seçip değerlendirme yapabilirsiniz.
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17. Manuel değerlendirme yapmak isterseniz Manuel Değerlendirme (1) ifadesini seçip Ön İzleme (2)
butonuna tıklayın.
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MANUEL DEĞERLENDİRME HAKKINDA
• İlk kez Manuel değerlendirme yaparken sistem, Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen

belli harf aralıklarını referans almaktadır. Aşağıda verilen bu harf aralıkları takriben sınıf
ortalamasının 50 olduğu bir değerlendirmeye denk gelmektedir. Bu değerler sadece
referans amaçlıdır ve istenirse öğretim elemanı tarafından düzenlenebilir.

FF = 0 – 34.99
DD = 35 – 44.99
DC = 45 – 54.99
CC = 55 – 64.99
CB = 65 – 74.99
BB = 75 – 84.99
BA = 85 – 89.99
AA = 90 – 100



18. Sistem belirli referans aralıklarına göre bir değerlendirme yaptı ve harf notlarını ön izleme olarak
oluşturdu.



DD – DC HARF ARALIKLARI HAKKINDA
• Yeni yönetmelikle birlikte şartlı geçme durumu ortadan kalktığı için bu

yönetmeliğe tabi olan öğrenciler için DD ve DC harf notları doğrudan Geçti olarak
görünmektedir.
• Eski yönetmelikte kalmayı tercih etmiş olan öğrenciler için bu harf aralıkları Şartlı

Geçti olarak görünmektedir.



19. Manuel değerlendirme neticesinde hesaplanan harf aralıkları sınıfınızın durumuna uymuyorsa bu
referans harf aralıklarını değiştirebilirsiniz. Bunun için Ek Bilgiler (1) sekmesi altında Harf Aralıkları(2)
ifadesine tıklayın.
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20. Açılan Harf Aralıkları penceresinde hem istatistiki bilgiler bulunmaktadır hem de harf aralıklarının
başlangıç değerleri düzenlemeye açık durumdadır. Bu harf aralıklarını belli sınırlamalar çerçevesinde
öğretim elemanı uygun gördüğü şekilde düzenleyebilir.



HARF ARALIĞI SINIRLAMALARI
• DD aralığının başlangıç değeri 34’ten küçük ve 50’den büyük olamaz. Bunun

sebebi, yönetmeliğe göre en düşük geçme notu 35 olması ve 50 alan öğrencilerin
ise her hâlükârda dersten geçmesi gerekmesidir.
• BA aralığının başlangıç değerine 90 ve üzeri bir değer verilemez. Bunun sebebi,

yönetmeliğe göre 90 ve üzerinde alan öğrencilerin her halükarda AA ile
geçmelerinin gerekmesidir.
• Bir üstteki aralık başlangıç değerine verilmiş olan değer bir alttaki aralık başlangıç

değerinden küçük olamaz.



21. Belirtilen kısıtlamalar dahilinde sınıf düzeyine uygun olduğunuz değerlendirmeleri yaptıktan sonra
Kaydet (1) butonuna basın.
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22. Bu yaptığınız değişiklerin değerlendirmeye yansıması için, her harf aralıklarını düzenlediğinizde, tekrar
ön izleme (1) yapmanız gerekmektedir.
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23. Ön izleme yapıldığında harf notlarının belirlediğiniz değerlere tekrar hesaplandığını göreceksiniz.



24. Herhangi bir sebepten dolayı yaptığınız düzenlemeleri sıfırlamak istediğinizde Ek Bilgiler sekmesi
altında Harf Aralıkları ifadesine tıkladığınızda açılan pencere üzerinde bulunan Yönetmelik Harf Kodlarını
Kullan (1) butonuna tıkladığınızda girdiğiniz değerler sıfırlanarak daha önce belirtilen referans değerleri
dikkate alınacaktır.
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25. Tekrar ön izleme (1) yaptığımızda harf notlarının eski haline geldiğini göreceksiniz.

1



26. Değerlendirme yöntemini değiştirip bağıl değerlendirme yapmak için ilgili alanda Bağıl Değerlendirme
(1) ifadesini seçip Ön İzleme (2) butonuna tıklamamız gerekiyor.
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BAĞIL DEĞERLENDİRME HAKKINDA
• Sistemin bağıl değerlendirme yapabilmesi için not girişe açık olan öğrenci

sayısının 20 veya daha fazla olması ve en az 20 öğrencinin en düşük geçme notu
olan 35 veya üzeri almış olması gerekmektedir.



27. Bağıl değerlendirme şartlarının sağlandığı durumlarda değerlendirme yapılırken sistem FF harf
aralığının üst sınırının 49.99’un üzerinde olduğunu hesaplarsa bağıl değerlendirmeyi durdurup size bir
uyarı verecektir. Çünkü yönetmeliğe göre 50 ve üzeri not alan öğrencilerin dersten geçebilmesi
gerekmektedir ve FF aralığı üst sınırı yüksek çıkarsa bu gereklilik sağlanamamaktadır. Böyle bir durumda
manuel değerlendirme yapmanız gerekmektedir.



28. Şartları ve gereklilikleri sağlayan durumlarda bağıl değerlendirme başarıyla gerçekleştirilir. Bağıl
değerlendirmenin manuel değerlendirmeden temel farkı bağıl değerlendirmenin sınıf ortalamasına göre
yapılıyor olmasıdır. Ayrıca bağıl değerlendirme sonucu ortaya çıkan harf aralıklarına müdahale
edilememektedir. Eğer harf aralıklarına müdahale etmek isterseniz manuel değerlendirme yapmanız
gerekmektedir.



29. Not girişlerini ve değerlendirme işlemini tamamladıktan sonra İlan Et (1) butonuna tıklayarak sınav
sonuçlarını ilan edebiliriz.
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30. İlan edildikten sonra sınav not girişine kapanır ama sonuçlandırma işlemi yapmadığınız sürece 10
günlük süre zarfında Aktif Sınavı Değiştir (1) butonuna tıklayarak sınavı tekrar not girişine açıp öğrenci
notlarını düzenleyebilir ve değerlendirme tipini değiştirebilirsiniz. Bu işlem geçerli süre içinde bir çok kez
tekrarlanabilir. Gerekli düzenlemeleri yaptığınızda Ön İzleme (2) butonuna tıklayarak düzenlenmiş olan
notları ilan edip sınavı tekrar not girişine kapatabilirsiniz.
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31. Dersi sonuçlandırıldığı (1) zaman sınav üzerinde başka hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca sistem arka
planda ilgili ders için otomatik olarak bir bütünleme sınavı oluşturacaktır. Bu sınava DC, DD ve FF notlarını
almış olan tüm öğrenciler dahil edilecektir. Sınav tarihi olarak ise sisteme önceden tanımlanmış sabit bir
tarih atanacaktır. Bütünleme sınavına girebilecek öğrenci yoksa sınav oluşturulmayacaktır.
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32. Daha önce gösterilen şekilde Sınav İşlemleri sekmesi altındaki Sınav Tanımla satırına tıklayıp açılan
listede ilgili dersi seçtiğinizde ders için bütünleme sınavını görebilir ve Değiştir (1) butonuna tıkladığınızda
açılan Sınav Ekle sekmesinde otomatik atanan sınav tarihi ve saatine olması gerektiği şekilde
düzenleyebilirsiniz.
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33. Kaydet (1) butonuna tıkladığınızda sınav tarihi güncellenecektir.

1



BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA
• DC, DD ve FF notları alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. DC ve DD

sistem üzerinde Geçti olarak görünse bile not yükseltme için sınava katılabilirler.
• Final sınavı ile Bütünleme sınavının etki değerinin aynı olması gerektiğinden

sistem etki oranını değiştirmenize izin vermeyecektir.



34. Eşit değerlendirmeyi sağlamak bakımından Final sınavında yaptığınız değerlendirme tipi ve bu
değerlendirme sonucu oluşan harf aralıkları (değerlendirme tipi manuel olsa bile) düzenlemeye kapalı
olacaktır. Sınav notlarını girip ilan tarihi süresinde ilan edebilir ve sonuçlandırma yapmadığınız takdirde bu
süre zarfında yukarıda bahsedilen şekilde tekrar not düzenlemesi yapabilirsiniz.



EK BİLGİLER
• Sınıf mevcudunun 20’den az olduğu durumlarda değerlendirme tipi olarak Bağıl

Değerlendirme seçilse bile sistem hata vermeden otomatik olarak Manuel
Değerlendirme yapacaktır. Bağıl Değerlendirmeyi seçip ön izleme yaptığımız için
Harf Aralıkları alanı kapalı olacaktır. Böyle bir durumda harf aralıklarını
düzenlemek için Manuel Değerlendirme seçilip tekrar ön izleme yapılması gerekir.
Böylece yukarıda anlatılan şekilde harf aralıklarını değiştirebilirsiniz.
• Manuel değerlendirme yapıldığında beliren bilgilendirme notunda parantez

içinde MUTLAK ifadesi geçmektedir. Burada aslında kastedilen MANUEL
değerlendirmedir.


