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E

TMEN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

Programı çalı tırdı ınız zaman kar ınıza çıkacak olan giri penceresine kendi sicil
numaranızı (sicil numaranızın rakam kısmını) ve ifrenizi do ru olarak girip enter’a basarak
programa giri yapabilirsiniz. ( ekil 1)
ifrenizi okulunuzun ö renci i leri bürosundan ö renebilirsiniz.
Programa ilk giri inizde program bilgisayarınızın ethernet MAC adresini sisteme
kaydedecek ve bundan sonraki tüm giri lerinizde bu MAC adresini kontrol edecektir.
Güvenlik amaçlı konan bu uygulama ile siz sadece bu programı ilk kullandı ınız
bilgisayardan çalı tırabileceksiniz ve kullanabileceksiniz. Herhangi bir ki i herhangi bir yolla
ifrenizi ö rense dahi bu ifre ile size ait bilgisayar dı ında hiç bir bilgisayardan giri
yapamayacaktır.
Programa girdi inizde kar ınıza bu
ö retim yılı ve bu yarıyılda verdi iniz derslerin
bir listesi gelecektir. ( ekil 2)

ekil 1
Ders
seçimi
arayüzünde ders listesinden
notlarını girece iniz dersi
seçip
ileri
butonunu
tıkladı ınızda kar ınıza bu
dersi alan ö rencilerin listesi
ve not giri ekranı gelecektir.
( ekil 3)
Ders seçimi arayüzünde aynı adlı dersin birden
çok grubu var ise ve bu
grupları
birlikte
ba ıl
de erlendirmeye alınmasını
istiyorsanız,
ekil 2
klavyede
Ctrl
tu unu
basılıtutarak bu grupları mouse’la seçtikten sonra leri butonuna tıklayarak bu grupların
birlikte ba ıl de erlendirme i lemine sokulmasını sa layabilirsiniz. Hangi grupların beraber
de erlendirmeye
alınaca ı
Erciyes
Üniversitesinde
Ba arının
Ölçülmesi
ve
De erlendirilmesine li kin Esaslar metninin (ki aynı zamanda 16.05.2003 tarihli 11 toplantı
sayılı senato kararıdır) 4.2.2. Ba ıl De erlendirme Sisteminde Öngörülen Sınırlamalar e) ve
g) maddelerinde açıklanmı tır.
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ekil 3’deki ekran görüntüsünü inceledi imizde, ekrandaki ızgarada pembe renkli
satırlarda görülen ö renciler eski not sistemine dahil ö rencilerdir ve bu ö rencilerin notları
program tarafından ba ıl de erlendirmeye alınmayacaktır. Mavi satırlarda görülen ö renciler
yeni not sistemine dahil ö rencilerdir ve bu ö rencilerin puanları program tarafından ba ıl
de erlendirme i lemine alınacaktır. Program yeni sisteme dahil ö renciler için otomatik
olarak ara sınavı puanının %30’ unu ve yarıyıl sonu sınavı puanının %70’ ini alarak
ö rencinin 100 üzerinden ham ba arı puanını hesaplayacaktır. Eski ö renciler için ise bu
i lemi %40 ve %60 üzerinden yapacaktır. Dönü üm Hesapla butonuna tıklandı ında
program, yeni not sistemine dahil ö renciler için ba ıl dönü üm i lemini yaparak ham ba arı
puanlarını harf notuna çevrim i lemini gerçekle tirecektir.
Ara Sınavı Puanlarının
Giri i
Programa 3 tane
ara
sınav
puanı
girilebilir. Her ara sınav
puanı girildikten sonra
ilgili ara sınav için Ara
Sınav Kesin Kayıt
butonuna tıklandı ında
program sizi uyararak
onayınızı aldıktan sonra
ara sınavın kesin kayıt
i lemini yapacaktır.

ekil 3
Kesin kayıt i lemi yapılan puanlar üzerinde bir daha de i iklik yapılamaz ve kesin
kaydı yapılan puanlar merkezi sistem tarafından ö rencilere e-mail yoluyla gönderilmeye
ba lanacaktır.
Ara sınav sonuçlarına yapılan itirazlara ili kin puan de i iklikleri giri i, Ö renci leri
Bürosu elemanları tarafından yapılacaktır.
Yarıyıl Sonu Puanları Giri i ve Ba ıl De erlendirme
Devam artını yerine getirmeyen ö renci için ızgara üzerinde M.G.D. sütununa girilir.
Burada M (devam artını daha önce yerine getirdi i için yeniden devamdan Muaf), G (dersi
ilk defa almı ve devam artını yerine getirdi i için sınava Girer), D (Devamsız oldu u için
sınava giremeyen) kodlamasının büyük harflerle ilgili sütuna i lenmesi gerekmektedir.
Programda varsayılan de er G dir.
Yarıyıl sonu sınavları girildikten sonra sistem ba ıl dönü ümü hesaplamaya hazırdır.
Bunun için menüden Dönü üm Hesapla butonuna tıklanması gereklidir.
Yarıyıl sonu puanları girildikten sonra ara sınavlarda oldu u gibi Yarıyıl Sonu Kesin
Kayıt butonuna tıklanarak yarıyıl sonu puanları da ö rencilere e-mail yolu ile gönderilir.
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Yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına yapılan itirazlara ili kin puan de i iklikleri giri i de
Ö renci leri Bürosu elemanları tarafından yapılacaktır.
Ba ıl dönü üm hesaplandıktan sonra, STAT ST K yapra ına tıklayarak a a ıdaki
ekilde görüldü ü üzere notların da ılım grafi ini görebilirsiniz.
Harf Notlarının Kesin
Kaydının Yapılması
Harf notları
belirlenen bir tarihte
Bu onay ile birlikte
notlarını internet
ö renebileceklerdir.

Dekanlı ınızca
onaylanacaktır.
ö renciler harf
aracılı ı ile

Bu süre içerisinde vize ve
finallere itirazlar yapılmı
ve
bunlardan kaynaklı olası not
de i iklikleri yapıldıktan sonra
ba ıl dönü üm yapılmı olacaktır.
ekil 4
Ö renci Arama
Liste üzerinde bir ö renciyi aramak
için ö rencinin adı üzerinde mouse’un sa
tu u ile klikledi inizde kar ınıza Ö renci
Arama ve Ö renci Detayı eklinde iki
seçenek çıkar. Ö renci Arama seçene inin
kliklenmesi halinde, kar ınıza çıkacak arama
modulünden ö rencinin adına soyadına ve
numarasına göre arama i lemi yapabilirsiniz
ekil 5

Ö renci Detay Bilgilerini
Ö renme
Ö renci
Detay
seçene inin
kliklenmesi
halinde hangi ö renci üzerinde
iken bu i lem yapılmı ise o
ö rencinin
detay
kartı
görülebilir. Detay kartında
ö renci resmi, aldı ı dersler ve
notları yer almaktadır.
Böylece ö rencinin o
dönem bütün derslerden aldı ı
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notlar ile ö rencinin temel bilgileri ve resmi görülebilir.
ekil 6

ekil 7
Not Listelerini Alma
Sınıf listesi butonuna kliklenmesi halinde ekil 7’de ekilde görüldü ü üzere sınıf
listesinin e itmen tarafından alınması mümkündür.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken kesin kaydı yapılmamı notların bu listede
gözükmeyece idir. Ancak bir notu kesin kaydettikten sonra bu listeyi almanız mümkün
olabilir.
Harf notlarının kesinle tirme i lemi Dekanlı ınızın / Müdürlü ünüzün Bilgi lem’e
bildirdi i tarihte yapılmaktadır. Bu tarihten önce çıktılarınızda harf notları gözükmeyecektir.
Version (Sürüm) Güncelleme
Kullandı ınız programda ve kritik bir güncelleme oldu unda program çalı mayacaktır.
Size programın yeni sürümünü edinmeniz gerekti ini bildirecek ve program çalı mayacaktır.
Bu durumda programın güncel sürümünü http://obisis.erciyes.edu.tr adresinden
edinebilirsiniz.

