
Akademik Takvim Görüntüleme
Giriş
Organizasyon yapısından Üst Birim  Birim  Alt Birim seçilerek, istenilen Program bulunur ve seçilir. Yıl bilgisi de seçilerek "Görüntüle" butonuna
tıklanarak aktivite listesi alınabilir.

Görüntüleme
Seçilmesi zorunlu olan Program ve Yıl bilgileri seçildikten sonra "Görüntüle" butonuna tıkladığımızda; Seçili Program ve Yıldaki, Bahar, Güz, Yaz
dönemlerine ait aktiviteler gruplanmış şekilde ekrana listelenecektir. Listeleme başlıklarına tıklanarak, listelenen aktiviteler istenilen şekilde sıralanabilir;





DERS PROGRAMI (SUNULAN DERSLER)
Derslerin hangi programlarda Zorunlu/Seçmeli tanımlandığının öğretim üyeleri tarafından görüntülenmesini sağlayan uygulamadır.

Organizasyon ve Yıl/Dönem bazında listeleme yapılabilir.

Derse ait Sunulan Program bilgilerini ekranda görüntülemek için sol taraftaki ok işareti seçilir.





Sağ kısımda bulunan Ders İzleme Formu butonuna basılarak; derse ait daha önce öğretim üyesinin girmiş olduğu syllabus bilgileri görüntülenebilir.

HAFTALIK DERS PROGRAMI
Öğretim elemanına ait (otomasyonda kayıtlı olan) haftalık ders programlarını görüntüleyen uygulamadır.



Sınav Programı Widget
Sisteme login olan öğretim üyesi ana menüde aşağıdaki şekilde sınav listesini görebilmektedir. Bu pencere ekranın ortasında otomatik olarak hocanın verildiği
dersin sınavını ve gözetmeni olduğu dersin sınavını alt alta listeler.

Öğrenci aktif yıldönemki derslerini tıpkı öğretim üyesinde olduğu gibi ana ekranda görebilmektedir.



DERS İZLEME PROGRAMI (SYLLABUS)
Okutulmakta olan derslerin hangi tarihler arası gerçekleştirileceği, dersin içeriği, kullanılacak kaynaklar ve (eğer birimde sınav tanımlama özelliği varsa) sınav
tanımlamaları için kullanılan uygulama “Ders İzleme Formu” ya da bir diğer adı ile “Syllabus”dır. Öğretim elemanları sistemde kendileri için tanımlı
bölümden giriş yaptıklarında, menüdeki “Ders İzleme Formu” uygulamasına girerek verdikleri dersleri görüntüleyebilirler. Ders izleme formu açıldığında
görüntülenen uygulama arayüzü aşağıdaki gibidir.







Öğretim elemanları, düzenlemek istedikleri ders izleme forumu için, listedeki ilgili dersin sağ kısmında bulunan Ders Bilgileri seçmelidirler. Böylece alt
bölümdeki “Ders Bilgileri” ve “Değerlendirme Araçları” bölümleri sistem tarafından doldurulacaktır. Örnek bir ders bilgisi yukarıdaki gibi
görüntülenmelidir.

Öğretim elemanları verilecek olan dersin haftalarını Satır Ekle seçilerek ekleyebilir, Sil ile ilgili haftayı kaldırabilir ve Kaydet seçilerek bu haftaları
kaydedebilirler. Kaydet Tuşu aktif yıldönem ve ondan sonraki dönemler için aktif ve diğer durumlarda pasiftir. Aynı zamanda seçilen ders için kesin kayıt
yapıldıysa kaydet tuşu pasif olmaktadır.

Eğer dersin verileceği birimlerin değerlendirme sistemi tanımlarında, yıl içi değerlendirme sınavlarının öğretim elemanı tarafından da tanımlanabileceği ibaresi



var ise, öğretim elemanı “Değerlendirme araçları” bölümünden yapacağı ek vizeler, projeler, ödevler ve diğer değerlendirme araçlarını sisteme girebilirler.
Bu değerlendirme araçlarının toplamı yıl / yarıyıl içi değerlendirme notunu oluşturacaktır.

Not girişi ekranları da bu değerlendirme araçları ve yıl / yarıyıliçi değerlendirme notuna etki oranları ile oluşturularak, öğretim elemanları ek vize, proje, ödev
ve diğer notları girebilecekleri alanları yaratacaktır. İlk satırda tanımladığı sınavın Sınav Türü “Ara Sınav” olmalıdır. Sınav türü alanından tanımlayacağınız
sınavın sınav tipini açılır listeden belirleyebilirsiniz. Sınav Tipleri Ara Sınav, Ödev, Quiz, Laboratuar ya da diğer olabilir.Eğer ders için yönetmelik sınav tanımlı
değilse bu alana erişilemez. Kaydet tuşuna basıldığında tanımlanmış tüm sınavların sınav türü seçilmiş olmalıdır aksi halde kayıt işlemi gerçekleştirilmez ve
kullanıcıya bir mesaj olarak bu durum bildirilir.

Öğretim elemanları ders kayıt dönemi öncesinde bütün dersleri için ders izleme formlarını girmek durumundadır. Aksi halde öğretim elemanları bu yönde
bilgilendirilirler. Öğretim elemanları bu süre içerisinde bütün vermekte oldukları derslerin raporlarını yazdırarak imzalarlar. İstenilen dersin “Ders İzleme
Raporu”, verilen dersler listesindeki ilgili dersin sağ kısmındaki Görüntüle seçilerek alınabilir. Örnek bir ders izleme raporu aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

DERS ÖĞRENCİ LİSTESİ
Ders bazında; ders öğrenci listesi, devam, imza öğrenci listelerini öğretim üyesinin alabilmesi için kullanılan uygulamadır. Öğretim üyesi verdiği dersler içinden
seçim yaparak liste alabilir.



Ekrandan seçilen öğretim yılı ve dönemde, seçilen derse kayıtlanmış olan öğrenciler listelenebildiği gibi, kriterlerde Öğrenci Kayıt Yılı / Dönemi de
verilebilmektedir.



Ders Devam Durumu
Öğretim üyesi sisteme ilk giriş yaptığında karşısına aşağıdaki gibi sayfa çıkar. Bu sayfada görüldüğü üzere “Ögretim Üyesi/Görevlisi” bilgileri, seçilmiş olan
aktif yıldönem ve alt kısımda da öğretim üyesinin o yıldönem içinde sorumlu olduğu derslerin listesi listelenir.



Daha sonra kullanıcı herbir ders bilgisini en sağında bulunan“Yoklama Girişi” butonuna basarak o dersle ilgili detaylı bilgi girişinin yapılabileceği bir sonraki
sayfaya yönlendirilir.

Bu sayfada ise kısaca şu bilgiler yeralır. Ögretim üyesi/görevlisi bilgileri, seçilmiş olan yıldönem bilgisi, seçilmiş olan ders bilgisi, bu zamana kadar girilmiş
olan devamsızlık bilgileri ve o derse kayıtlı ve devamsızlıktan muaf olmayan tüm öğrencilerin listesi ekranda gösterilir.



öğrencinin kaç saat
devamsızlık yaptığı bilgisi ekrana getirilir.

Öğretim üyesi, “Önceki Kayıtlar” kısmından farklı tarihler seçerek, önceden kaydetmiş olduğu devamsızlık bilgilerine ulaşabilir ve bu kayıtlar üzerinde
değişiklik yaptıktan sonra butonuna basarak bu şekilde eski kayıtlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve bu değişikleri saklayabilir. Görüldüğü gibi seçilen tarih
bilgisine göre üst kısımda“Devamsızlık Bilgileri” ve “Öğretim Üyesi/Görevlisi Yapılan Ders Saati” kısmında ise bu zamana kadar yapılmış tüm tarih kayıtları
ve Toplam Ders Saati bilgileri gösterilir.



Ayrıca ekrandaki “Yeni ”butonuna basarak yeni bir devamsızlık kaydı girişi yapılabilir. İlk olarak“Devamsızlık Bilgileri” girişi yapılması gerekmektedir. Bu
kısımda başlangıç ve bitiş tarihi için önceki kayıtlarla çakışma olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kullanıcı bu bilgileri girdikten sonra, her bir öğrenci için
“Devamsızlık Saati” kısmına giriş yapılır. Eğer öğrencinin girilen tarih aralığında devamsızlığı yoksa herhangi bir değişiklik yapmaya gerek olmadan “0(sıfır)”
değeri seçili olarak bırakılmalıdır. Son olarak “Kaydet” butonuna basılır ve değişiklikler kaydedilmiş olur. Bu kısımda ayrıca her bir öğrenci için girilen
“Devamsızlık Saati” bilgisi, “Toplam Ders Saati” bilgisinden büyük olması durumunda Öğretim Üyesine/Görevlisi’ne uyarı verilir.



Son olarak Listele butonundan bahsedecek olursak; bu tuşa basıldıktan sonra “Ögrenci Devamsızlık Listesi”’nin göründügü alanda birkaç ek bilgi daha
gösterilir. Bunlar;Max. Devamsızlık Orani (%), Max. Devamsızlık Saati, Toplam Devamsızlık Saati Bu bilgiler herbir ögrenci için ayrıayrı gösterilir.

Max. Devamsızlık Orani (%) : Öğrencinin dahil olduğu Yönetmelik’te bulunan Max. Devamsızlık Oranı gösteren alandır.

Max. Devamsızlık Saati : O ana kadar toplam yapılan ders saatini ve öğrencinin dahil olduğu Yönetmelik’te bulunan Max. Devamsızlık Oranı’nı çarparak ,
her bir öğrencinin toplam kaç saat devamsızlık hakkı olduğunu gösteren kısımdır.

Toplam Devamsızlık Saati : Öğrencinin bu zamana kadar olan toplam devamsızlık saatini gösterir.

Sadece Aktif YılDönem seçili iken yeni bir kayıt eklenebilir yada herhangi bir kayıt üzerinde değişiklik yapılabilir. Bunun dışındaki kayıtlar için öğretim
üyesi sadece görebilme yetkisine sahiptir, yani hiçbir bilgi üzerinde değişiklik yapamayacaktır.

Not Girişi
Öğretim elemanları, Yıl ve Dönem bilgilerine göre öğrencilerin notlarını giriş yapabilecekleri uygulamadır. Bu uygulama kullanılarak öğrencilerin ders ve
grupları bazında notları girilir. Girilmiş olan notlara göre öğrencileri Harfli Başarı Notu (HBN), dersin bulunduğu değerlendirme sistemine göre hesaplanarak
öğrencilerin dersten aldıkları HBN notları belirlenmektedir. Not giriş ekranı kullanıcı tarafında açıldığı anda, belirlenen yıl ve döneminde vermiş olduğu dersler
ekrandaki gibi gelmektedir. Bu derslerin;

Ders Kodu,

Ders Adı,

Dersin Verildiği Birim,



Değerlendirme Sistemi,

Dersi Alan Öğrenci Sayısı

gibi bilgilerden oluşan bir liste oluşturulmaktadır.

Sayfa görüntüleri

Verilen dersler

Bir Derse Not Girişi İşlemi

Bir derse not girişi yapmak için, dersin sağ kısmında bulunan Not Girişi seçilir. Öğrencilerin not girişi ekranına geçilir.

Dersi Alan Öğrenciler



1Sayfa Bileşenleri

Dönemlik Dersler



Öğretim üyesinin seçilen yıl ve dönemde verdiği dönemlik derslerin listelendiği bölümdür.

Yıllık Dersler

Öğretim üyesinin seçilen yılda verdiği yıllık derslerin listelendiği bölümdür.

Yardım

Örnek kullanım görüntüleri ve açıklamaların bulunduğu sayfalara linklerin bulunduğu bölümdür.

Ders bilgileri

Seçilen ders bilgilerinin gösterildiği bölümdür.

2Not girişi

Dönemlik/Yıllık

Harfli



Mutlak

Tek Ders



Öğrencilerin notlarının girildiği bölümdür.

Açıklamalar

Not girişi bölümündeki not girilen alanların ne olduklarının açıklandığı bölümdür.

Kontrol Raporu

Herhangi bir kayıt yapmadan öğrencilerin notlarının Öğrenci No, Ad ,Soyad ve Gecme Notu ‘na göre listelenebileceği bölümdür.

Yüzde/Limit Belirleme

Yönetmeliğin izin verdiği bölümlerde Yıl İçi Katkı Oranının, Yönetmeliğin bağıl olduğu ve izin verdiği bölümlerde BDKL, BNAL, YSSL değerlerinin derse
özel olarak değiştirilebileceği sayfadır.

3 – İşleyiş
Öğretim üyesi uygulamayı açtığında aktif yıl ve dönemde kendisinin verdiği dersler otomatik olarak listelenecektir. Listelenen dersler yıllık ve dönemlik olarak                   

2 bölüm halinde görüntülenecektirler. Hangi dersi alan öğrencilerin notlarını girmek isteniyorsa o dersin bulunduğu satırdaki Not Girişi butonuna basılmalıdır.                  
Butona basıldığında o dersi alan öğrenciler ve not girilebilecek alanların listelendiği yeni bir ekran açılacaktır. Bu ekranın üst tarafında seçilen dersler, onun altında                      
not giriş alanları hakkında bilgiler, en altta ise dersi alan öğrenciler listelenecektir. Her öğrencinin yanında derse ait not girişi yapılabilecek alanlar mevcuttur.                     
Öğrencilere ait notlar ekrana girildikten sonra sayfalar arasında ilerlenerek bütün öğrencilerin durumları, eğitim yılı/yaryılı içi notları (Vizeler, projeler, uygulamalar                  
vb..) ve yıl sonu sınav notları girilir. Sistem HBN kolonunu doldururken sınavların ağırlıklarını göz önünde bulundurur. Buna göre bir hesaplama işlemi yürütülür.                     
Otomatik olarak HBN kolonu doldurularak notlama işlemini tamamlanır. Ögretim üyesi bu alanlara not girişi yaptıktan sonra Bu Sayfayı Kaydet (Herhangi bir                    
tarih kaydetmez), Arasınav Kesin Kayıt (Yil içi kesin kayıt tarihleri kaydedilir), Kesin Kayıt (Yıl Sonu kesin kayıt tarihleri kaydedilir) butonlarına basarak notları                     
kaydedebilir. Kesin Kaydet butonu yıl içi notları girildikten sonra aktif olacaktır.

4 – Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öğretim elemanı Kesin Kayıt seçerek notları kesinleştirme işlemini tamamladıktan sonra Ders Raporu alabilir. Kesin kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra
bu dersin öğrencilerine not düzenleme işlemi yapılamaz.



Yıl içi değerlendirme raporu; ancak yıl içi notları kesin kayıt yapıldıktan sonra alınabilir.

Yıl sonu değerlendirme raporu; ancak yıl sonu notları kesin kayıt yapıldıktan sonra alınabilir.

Harf notu girilen alan ancak bağıl sistemde dersi alan öğrenci sayısı 10 ve altıysa aktif olur.

Kesin kaydı yapılmış derslerin “Ders değerlendirme raporu” PDF formatında görüntülenebilir. Bu ders raporu imzalanarak öğrenci işlerine teslim
edilecektir. Bu ders raporunun görünümü ise şu şekildedir.

Örnek bir ders değerlendirme formu görüntüsü.

NOT ÇİZELGELERİ
Öğretim üyelerinin verdikleri derslerdeki öğrencilerin aldıkları notların raporlarını alabilecekleri uygulamadır.

Sayfa görünüşü



İşleyiş

Öğretim üyesi verdiği derslerin yılını ve dönemini seçtikten sonra Listele butonuna bastığında ekranda dersler listelenecektir. Hangi dersi alan öğrencilerin
notlarının raporu alınmak isteniyor ise o dersin bulunduğu satırdaki Görüntüle butonuna basılması yeterlidir. Bu dersi alan öğrencilerin notları bir rapor içinde
listeleneceklerdir.



<="">

DANIŞMAN İÇİN ÖĞRENCİ ALBÜMÜ
Öğretim üyelerinin sadece danışman olduğu öğrencilerle ilgili olarak Fotoğraflı (isteğe bağlı fotoğrafsız) detay bilgilerinin listelemek için kullandıkları
uygulamadır.



Öğrenci Albümünün Yazdırılması

“Öğrenci Kayıt YılıDönemi” seçeneklerine göre liste filtrelenebilir. Liste alınacak format (Pdf, Excel, Word) seçilerek yazıcı ikonu şeklindeki butona
tıklanarak verilen filtrelemeler sonucu öğrenci albümü raporu seçtiğiniz formata bir dosya olarak bilgisayarınıza indirilir.

Aşağıda örnek albüm yer almaktadır.





BAŞARI DURUM BELGESİ (TRANSKRİPT)
Öğrencilerin okumakta oldukları süre boyunca derslerdeki başarılarının incelenmesi için “Başarı Durum Belgesi” ya da bir diğer ismiyle “Transkript”
alınması gerekmektedir. Öğrenci danışmanı olduğu öğrencilerin transkript dökümlerini alabilir. Öğrencilerin başarı dökümleri bu uygulama ile alınabilir.
Uygulamada başarı durum belgesi alınacak öğrenciler için seçim yapılır.

Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin bilgileri uygulama ekranındaki listeye dökülür.

Listedeki öğrencilerin hangilerine başarı durum belgesi düzenlenecek ise, bu öğrenciler seçilir. Başarı durum belgesinin formatı, dili ve Eğitim Dalı
“Transkript Ayarları” bölümünden belirlenerek Listele seçilir. 3 ayrı formata göre başarı durum belgesi detaylı, mezuniyet ve performans raporu şeklinde
düzenlenebilir. Ayrıca öğrencilerin yurtdışında da kullanabilmeleri için, başarı durum belgesi Türkçe ve İngilizce dilinde de düzenlenebilir.

Bu bilgiler ile hazırlanan başarı durum belgesi yeni açılan bir pencerede “pdf” formatında görüntülenebilir ve / veya yazdırılabilir.

Öğrencilerin bütün dönemlerde aldıkları dersler ve bu derslere göre YANO (Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması) ile GANO (Genel ağırlıklı not ortalaması)
bilgilerinin incelenmesi için “Detaylı” başarı durum belgesi düzenlenebilir.

Öğrencilerin müfredatlarına göre okumaları gereken toplam Yıl/Yarıyıl süresince (müfredat) geçmeleri gereken derslerden, hangi harfli başarı notunu aldıkları
ve mezuniyet durumlarının izlenmesi için “Mezuniyet” başarı durum belgesi düzenlenebilir.

Öğrencilerin müfredatlarına göre okumaları gereken toplam Yıl/Yarıyıl süresince (müfredat) geçmeleri gereken derslerden, hangi dersi hangi yıl/yarıyıl larda
aldıkları bilgilerinin görüntülenerek, öğrencinin ders başarı performansı bilgisine ulaşmak için “Performans” başarı durum belgesi düzenlenebilir.

Örnek “Detaylı” başarı durum belgesi görünümü

KAYIT YENİLEME (DERS SEÇME) İŞLEMLERİ
Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin, danışmaları tarafından kontrolünün yapıldığı uygulamadır. “Danışman Atamaİşlemleri” uygulama ekranı yardımıyla
danışman tanımları önceden yapılmış olmalıdır.

Danışmanların bu ekranlarında, danışmanı oldukları öğrencilerin listeleri Birim bazında oluşturulmuştur. Birim bazındaki listeler, öğrencilerin Kayıt Durumu



kriterine göre ayrı listelerde elde edilebilir.

Her birimdeki öğrenci sayıları,öğrencilerin Kayıt Durumlarına göre ayrı ayrı görülebilir.. Seçim Yok, Taslak, İnceleme Aşamasında, Kesin Kayıt Bekleyen,
Tamamlanan, Öğrenci İşleri Kayıtlamış ve Toplam öğrenci sayıları olmak üzere listenin en üstünde bu veriler bulunmaktadır.

Danışmanların bu ekranları “Öğrenci Listesi” olarak adlandırıyoruz.



Danışmanlar, “Kayıt Durumu: Danışman İnceleme” olan öğrenciler için ders kayıt işlemlerini yapabilirler. Önce öğrenci listesinden söz konusu öğrenci seçilir.
Her öğrenci için işlemler tek tek yapılır.

Listeden öğrenci seçildiğinde; öğrencinin seçtiği dersler ekranda görüntülenir. Danışmanlar, öğrencinin seçtiği derse Onayla/Reddet işlemini, öğrenci ise
seçtiği dersi Bırakma işlemini gerçekleştirebilirler. Öğrenci tarafından gerçekleştirilebilen ders bırakma işlemini danışmanları da yapabilirler.

Danışman, bir ders için Bırak seçildikten sonra bırakma işlemini Onayla ile gerçekleştirebilir. Danışman, öğrencinin yanlış seçtiği dersi için Reddet ile
öğrencinin ders seçiminin düzenleyebilir. Reddet seçildikten sonra danışman ya da öğrenci reddedilen dersi silebilir. Öğrencinin seçtiği her ders için Reddet
ve Bırak işlemlerini tamamlandıktan sonra her ders Onayla ile onay verilir.

Listedeki her öğrencinin "Transkript" sütunundaki link ile detaylı transkript belgesi görüntülenebilir. Danışman, ekranda sağ üst köşedeki Öğrenci Listesi ile
danışmanı olduğu öğrenci listesi ekranına geri dönebilir. Mesaj Gönder ile öğrencisine mesaj gönderebilir.



Danışman tüm derslere onay verdikten sonra ekran görüntüsü;



Danışman, öğrencinin Seçilen Dersler sekmesindeki tüm derslere onay verdikten sonra Kesin Kayıt İşlemi ile öğrencinin kayıt işlemi tamamlar.

Danışman kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonraki ekran görüntüsü;



Kayıt yenileme işlemi kesinleştiren öğrencilerin ders kayıtlarında herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ancak Ders Kayıtlanma Kontrol ekranından Kesin Kayıt
İşlemi geri alınabilir.

<



Tez Bilgileri
Tez Öneri Sonucu Girişi

Bu ekran sadece Doktora öğrencileri için kullanılır. Diğer öğrenciler için Tez öneri savunma sınavı yapılmaz.

Tez önerisini tez izleme komitesi kabul eder. Bu yüzden bu ekrana öğretim üyesi modülünden Tez İzleme Komite başkanı olarak atanmış öğretim üyesi de
erişebilir. Onay tarih ve sayısı öğretim üyesinin ekranında girilemez, sadece öğrenci işleri girecek. 1. Tez öneri savunma başarı durumu Kabul veya Red
olabilir, 2. Tez öneri savunma başarı durumu Kabul veya Red olabilir. 1. Başarı durumu Red ise tekrar durumu girilebilir, kabul ise girilemez. 1. Sınav tekrar
durumu “Aynı danışman aynı konu” veya “Yeni danışman yeni konu” olabilir. 1. Tekrar durumu “aynı danışman aynı konu” ise “2. Tez önerisi için girebileceği
savunma tarihi” olarak 1. Sınav tarihinden 3 ay sonrası atanır. 1. Tekrar durumu “yeni danışman yeni konu” ise “2. Tez önerisi için girebileceği savunma
tarihi” olarak 1. Sınav tarihinden 6 ay sonrası atanır. Tekrar durumu “aynıdanışman aynı konu” ise 2. Tez konusu alanı yazılamaz ve aynı konu gösterilir.“Yeni
danışman yeni konu” ise 2. Tez öneri savunmasındaki konu yazılabilir olur. 1. Tez önerisi kabul edilmiş ise 2. Tez önerisi alanlarına ulaşılamaz. Hangi tez
önerisi kabul edilmiş ise oradaki konu ana ekrandaki tez konusu olarak gösterilir ve oradaki tez konusu değiştirilemez.



LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
Bu ekran, başvurusu öğrenci işleri tarafından onaylanmış öğrencilerin, mesleki değerlendirme ve mülakat notlarının girildiği ekrandır.

Sisteme giriş yapan öğretim üyesinin, mülakat jüri başkanı olduğu enstitü programları solda listelenir. Bu listeden seçim yapılarak Listeletuşuna basıldığında
seçilen programa başvuru yapıp başvurusu onaylanan adaylar listelenir. Ayrıca arama kriterleri girilerek arama sonuçları filtrelenebilir.



Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat notları girildikten sonra Kaydet tuşuna basıldığında Değerlendirme yüzdelerine göre Başarı Notu elde edilir ve
Başvuru Öncesi tanımlamalar ekranında belirlenen Min Başarı puanına ve kontenjana göre Sonuç bilgisi yazdırılır.

Kesin Kaydettuşuna basılana kadar öğretim üyesi verdiği notları değiştirebilir. Daha sonra, ancak öğrenci işlerinde yetkili kişiler tarafından “Enstitü
Programları Takip ve İlanı” ekranından eğer henüz sonuçlar ilan edilmediyse Kesin Kayıt İptal işlemi ile geri alınabilir.

SEMİNER/PROJE BİLGİLERİ GİRİŞİ
Öğrencilerin aldığı Seminer ve Proje Dersleriyle ilgili ek bilgilerin girildiği ekrandır.



Ekranda sisteme giriş yapan öğretim üyesinin, aktif dönemdeki seminer veya proje türünde sorumlu olduğu dersleri alan aktif öğrenciler listelenir. Seminer
Danışmanı veya Proje Danışmanı seçimleri ile istenilen türdeki dersi alan öğrenciler seçilebilir.

Bu listeden bir öğrenci seçildiğinde öğrenciye ait girilmiş seminer /proje sunum bilgileri aşağıda gösterilir.

Kaydet tuşu ile kaydedilebilir.

Program Çıktıları (Program Outcomes)
Programlara ait bilgilerin girilebildiği ekrandır. Üniversitedeki her programa ait bilgiler istenilen dilde ayrı ayrı tanımlanabilir. Uygulama ilk açıldıgında
görünümü şu şekildedir;



Ekranda sadece kullanıcıların, program bilgilerini girmeye yetkili oldukları birimler listelenir. İlk olarak bir Programseçimi yapıldıktan sonra, aşağıda
sıralanmış olan maddelerin yanındaki Bilgi Girişi tuşuna basılarak giriş yapılacak ekranlar açılır.

Gelen ekranda, eğer daha önceden bu konuda bilgi girişi yapılmışsa bilgiler ekrana yansıtılır. Ekranın sol üst kısımda görülen Dil seçim kutusundan

dil seçimi yapılarak, ilgili madde ile çeşitli dillerde kayıtlar sisteme kaydedilebilir. Ekranın üstünde görülen biçimlendirici (editor) araç çubuğu



(toolbar) kullanılarak bilgi istenilen formatta girilebilir. Kayıt işlemini tamamlamak için ekranın altındaki Kaydet tuşuna basılarak işlem tamamlanmış olur.
Eğer kaydetmeden çıkılmak isteniyorsa Vazgeç tuşu ile açılan ekran kapatılabilir.

Program Çıktılarının Girilmesi
Ekrandaki maddelerden 10 nolu maddenin Bilgi Girişi tuşu ile Program çıktılarının bilgisi girilebilir. Bu ekranda öğrencilerin programdan mezun olunca



bilmeleri ya da yapabilmeleri beklenenler, Dil Seçimi yapılarak istenilen dilde maddeler halinde girilebilir.

Açılan ekranda program çıktılarının girilebileceği alanlar vardır. Daha önceden kayıtlı bilgiler varsa, bu bilgiler ekrana getirilir.

İstenilen alanlar doldurulup Kaydettuşu ile bilgiler sisteme girilmiş olur.

Temizle tuşu ekranda bulunan 20 adet bilgi alanını temizler, ancak kaydedilmediği sürece bilgiler sistemde boş olarak değiştirilmez.

Yazdır tuşu ile seçili olan Üst Birim altındaki tüm birimlerin her birinin program çıktıları ayrı ayrı listelenerek seçili olan dile göre tek bir rapor halinde pdf



formatında çıkartılır.

Örnek olarak aşağıda Atatürk Eğitim Fakültesine ait program çıktılarının pdf formatındaki 49 sayfalık raporu gösterilmiştir.



Program Çıktıları - Müfredat Matrisi

Bu uygulamada seçilen programa bağlı, belirli bir müfredat altında bulunan dersler ve bu derslerin program çıktılarına ne kadar etki ettiğiyle ilgili

bilgilerin bulunduğu ekrandır. Müfredat seçimi yapıldıktan sonra ekran görünümü aşağıdaki gibidir;



Görüldüğü üzere her bir ders karşısında puanlamalar yapılmıştır. Her bir puan, daha önceden bu programla ilgili sistemde kayıtlı olan program çıktılarına



ne kadar etkisi olduğunu göstermektedir. 0’dan 3’e kadar puanlama yapılabilir. Tüm yarıyıllar sayfalar halinde listelenir. Bu kısımda istenilen

değişiklikler yapılıp, Kaydet tuşuna basılınca, bilgiler sisteme atılmış olur.

Eğer Ders kodu ve Ders isimlerinin yazdığı linklerden herhangi birine tıklanırsa, ekrana yetkili kişi tarafından o dersle ilgili yazılmış varsayılan bilgilerin

bulunduğu “Ders İzleme Programı” ekrana getirilir. Öğretim görevlisi ise içinde bulunulan Yıl-Dönem içinde vermiş olduğu ders hakkındaki bilgileri

kendi isteği doğrultusunda değiştirebilir yada eksik olan alanları doldurabilir. Kaydedilen bu bilgiler, o öğretim görevlisi ve seçmiş olduğu derse özel ayrı

bir kayıt halinde sistemde tutulur.





HAZIRLIK NOT GİRİŞİ
Hazırlık ders kurulu derslerine bağlı olan ve öğretim üyesinin bulunulan öğretim yılında vermekte olduğu derslerin not girişlerinin yapıldığı uygulamadır.

Sayfa görünüşleri

Ders kurulu alt dersleri

Öğretim üyesinin verdiği ders kurulu alt derslerinin listelendiği ekrandır.



Belirlenen alt dersi alan öğrencilerin not girişlerinin yapıldığı ekrandır.

Ders kurulu alt dersleri listesi

Öğretim üyesinin verdiği ders kurulu alt derslerinin listelendiği bölümdür. Öğretim elemanı uygulama açıldığında ilk olarak bu listeyi görür.

Seçilen ders ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümdür.



Öğrenci not girişi listeleri

Seçilen dersi alan öğrencilerin listelendiği ve not girişlerinin yapıldığı bölümdür.

Öğretim üyesi uygulamayı açtığında bulunulan öğretim yılında verdiği ders kurulu alt derslerinin listesini ekranda görecektir. Bu derslerden hangisini alan
öğrencilerin notlarını girmek istiyorsa; listede dersin bulunduğu satırda bulunan Not Girişi butonuna basması gerekir. Butona basıldığında yeni bir sayfa
açılacaktır. Açılan sayfada seçilen dersi alan öğrenciler ve bu öğrencilerin notlarının girilebileceği alanlar listelenecektir. Öğretim elemanı her bir öğrencinin
isminin yanındaki alanlara (her bir sınav için bir alan) öğrencilerin notlarını girdikten sonra yapabileceği iki işlem vardır. Listelenen öğrencilerden sadece bu
sayfada (Listeleme aracındaki sayfa) görüntülenenlerin kayıtlarını yapmak için Bu Sayfayı Kaydet butonuna basabilir (Vize kesin kayıt tarihleri
işlenmeyecektir), ya da tüm listelenen öğrencilerin kesin kaydını yapmak için Kesin Kayıt butonuna basabilir(Vize kesin kayıt tarihi işlenecektir ve geri
dönüşü yoktur).

Öğretim elemanı bir diğer dersi seçmek için derslerin listelendiği ekrana dönmek istiyorsa;

Not Girişi Yapılacak Verilen Dersler butonuna basmalıdır.




