
1-Otomasyon Sisteminden Öğrenci Notlarının Girilmesi 

1.1 Otomasyon Sistemine Giriş 

*obs.btu.edu.tr/ adresinden akademik personel şifrenizle sisteme giriş yapınız.  

DİKKAT : Not girişi yapmadan önce yoklama girişlerinin tamamlanmış olması 

gerekmektedir. 

 

 

*Sınav İşlemleri < Not Girişi butonuna bastığınızda ekranın sağ tarafında aktif dönemde 

adınıza açılan dersler listelenecektir. Daha sonra notunu gireceğiniz dersin yanındaki                                          

işaretine tıklayınız.  

DİKKAT: Not giriş tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında aktif olacaktır. 

Tablo1: 

 

*    işaretine tıkladığınızda Tablo 2’deki not giriş ekranı açılacaktır.      

Buradaki menülerin anlamı aşağıdaki gibidir. 

 

Girme Durumu :  Bu menüden öğrencinin sınava girip girmediği, devamsızlıktan kalıp kalmadığı 

gibi durumları belirleyeceğiniz bölümdür. 

 

Toplu Not Aktar: Eğer elinizde excel formatında sol sütunda öğrenci numaraları, sağ tarafta öğrenci 

notları bulunan bir liste var ise toplu olarak sisteme notları aktarabilirsiniz.  

Not : Exele çıkar menüsü ile sınava dahil öğrencileri excele aktarıp notu girildikten sonra tekrar aynı 

excel dosyasını toplu aktarım menüsü yardımı ile aktarabilirsiniz. 

 

Kaydet : Girilen notları kaydetmek içindir. Bu aşamada notu öğrenci görmez. Yanlış girdiğiniz not 

var ise ilan tarihine kadar not değişikliği yapabilirsiniz. 

 



İlan Et : Bu tuşa bastığınızda sistem size uyarı verir. Notu ilan ettiğinizde akademik takvimde yer 

alan tarih sonrasında notu öğrenci görür. Bu yüzden notları ilan etmeden önce notların doğru girilmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Öğrencilerin isimlerinin en solundaki kutucuklara tıklayarak öğrencinin diğer dersleri ve durumu ile 

ilgili bilgiler görülebilir. 

  

1.2 Notların Girilmesi ve Kaydetme İşlemleri 

 

Tablo 2: 

 

*Ara Sınavınızın notunu girip Kaydet dediğinizde  Tablo 3’de görüldüğü üzere“ Sınav 

kaydedildi “ uyarısı görüntülenecektir.   

Tablo 3: 

 

*Sınavı kaydettikten sonra notlarınızı ilan edebilirsiniz. Yukarıda daha önce belirttiğimiz gibi 

notlarınızı ilan ettiğinizde artık notlar değişmeyecek ve öğrencinin ekranına düşecektir. 



*Ara sınav notlarını bu şekilde girdikten sonra en son Final notları girilecektir. Final 

notlarınıda girip Kaydet dedikten sonra  öğrencilerin başarı değerlendirmesi yapılabilecektir. 

“Bursa Teknik Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”  nin 7. Maddesi 

çerçevesinde belirtilen şartlar oluştuğunda öğrencilerin notları Bağıl olarak hesaplanacaktır. 

1.3 Önizleme Ekranı 

Sistemin dikkat çeken en büyük özelliklerinden biriside Önizlemedir. 

Önizleme menüsüyle, ders not verme işlemi sonuçlandırılmadan önce notların mevcut 

haliyle öğrencilerin geçme durumları listelenir. Yani yapmış olduğunuz sınavların ağırlıkları 

alınıp öğrencinin ham başarı puanı oluşur. Bu ham başarı puanlardan sınıfın standart sapması, 

sınıf ortalaması, öğrencilerin Tskorları hesaplanır. Oluşan Tskorlara ve sınıf düzeyine göre 

BTU Ölçme ve değerlendirme Yönergesinin 7.maddesindeki tablodan öğrencilerin notu harf 

notuna çevrilir. 

Böylece notu ilan etme ve sınav sonuçlandırma işlemi yapılmadan önce Önizleme 

sayesinde öğrencilerin almış olduğu notlara göre sonuçları önceden görme ve test etme 

imkanı olacaktır. 

Tablo 4: 

 

Örnek sınıfımız üzerinden anlatmak gerekirse ; Final notunu girip kaydet dedikten 

sonra Önizleme butonuna bastığımızda aşağıdaki Tablo 5’teki durumu görürüz.  

Önizleme sayesinde sistem sanki notu ilan etmiş ve sınavı sonuçlandırmış gibi mevcut 

durumun sonuçlarını ekrana yansıtır. 

Aşağıda Tablo 5’teki listeden 8.sıradaki öğrencinin notları; Vize:85    Final:2  

Bu öğrencinin Ham Başarı Puanı : 35  Tskor : 49,57 olduğunu sınıfın Mutlak olarak 

değerlendirildiğinden harf notunun FD olacağını önizlemeden görmüş olabiliriz. 

 



Tablo 5: 

 

 

1.4 Ham Başarı Puanlarının Değerlendirilmesi 
 

Sistem otomatik olarak BTU Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde Bağıl 

ya da Mutlak olarak sınıfın notlarını hesaplar. Sınıfın notlarının nasıl hesaplandığını (Bağıl ya 

da Mutlak)  İstatistik butonuna basılarak görülebilir. (Örnek Tablo 6) 

 

Tablo 6: 

 
*Buradaki örnek sınıfımız Bağıl Not şartlarını sağlamadığından Mutlak olarak notları 

hesaplanmıştır. 

 

 

Örnek öğrencinin HBP notu 35 olduğundan sistem söz konusu notun Mutlak 

Sistemdeki harf notu karşılığı olarak FD notunu atayacaktır. (BTU Ölçme ve Değerlendirme 

Yönergesi Md.8) 

 

Eğer bu örnek sınıfımız bağıl değerlendirmeye girseydi, öğrencinin Tskoru 49,7 ve 

sınıf düzeyi 56,95 olduğundan yönergenin 7. Maddesindeki Tablo 3’ten bağıl olarak, sistem 

öğrenciye DC harf notunu atayacaktı. 

 

 



2-Mutlak Not Aralıklarını Değiştirme 

 

BTU Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi 7. Maddenin 6. Fıkrasının b) bendinde ; 

 

 “ Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 20 (yirmi) 

öğrenciden az ise, öğretim elemanı öğrencinin notunun harf karşılığını Mutlak Not 

Sistemi ile verir. Öğretim Elemanı sınıfın genel başarı durumunu dikkate alarak 

“Mutlak Harf Aralıklarını” kendisi tayin edebilir. “ yukarıdaki maddeden yararlanarak 

öğretim görevlileri mutlak harf aralıklarını kendileri belirleyebilir. 

 

 

Bu işlemi yine Önizleme ve Harf Aralıkları menüsünü kullanarak yapabiliriz. 

Böylece notlar ilan edilmeden dersin hocası not aralıklarını değiştirdiğinde sınıfta nasıl bir 

değişiklik olduğunu görebilir, farklı senaryoları deneyebilir. 

 

Yine örnek sınıfımızı ele alalım; Sınıfımızın notları mutlak olarak hesaplanmıştı. Bu sınıfın 

not aralıklarını değiştirelim. 

 

Önizleme butonuna bastık ve sınıfımızın notlarının mutlak hesaplandığını gördük. 

  

 

Harf Aralıkları butonuna tıkladığımızda açılan ekrandan normal mutlak not sistemi 

not aralıkları ve bu not aralıklarında kaç öğrencinin olduğunu gösteren ekran açılır. (Tablo 7) 

  

Tablo 7: 

Dersin Hocası isterse mutlak not aralıklarını hiç değiştirmeyip notları ilan eder ve 

sınavı sonuçlandırabilir. Ama not aralıkları değiştirmek istenirse ; 

 

 

 



Tablo 8: 

 

Önizleme butonuna bastıktan sonra Harf Aralıkları butonuna bastığımızda Tablo 7’de 

gösterilen ekran açılacaktır. Not başlangıç aralıklarını değiştirip kaydet dediğimizde sınıfın 

durumunun değiştiğini Tablo 8’ deki gibi göreceğiz. Not aralıklarını değiştirip kaydet 

dedikten sonra sayfadan çıkıp tekrar Önizleme butonuna bastığınızda sınıfın yeni aralıklara 

göre notlarını ekrandan görebilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu değişiklikler eğer uygun ise artık 

notları ilan edip sınavı sonuçlandırabilirsiniz. 

Sınıf Bağıl olarak değerlendirilmiş ise Not Aralıkları butonuna bastığınızda sistem 

aşağıdaki  uyarıyı verecektir. 

 

 

 



3- Sınavın Sonuçlandırılması 

Tablo 9: 

 

Sınavı sonuçlandırmadan önce sistem size uyarı verecektir. Harf notları atandığında 

öğrencinin harf notları ve geçme durumları atanacağından sonuçlardan emin olduktan sonra 

işlemi sonlandırabilirsiniz.  

İşlemler sonuçlandıktan sonra yazıcıdan çıktı alınıp Fakülte/Enstitü öğrenci işleri 

birimine notlar teslim edebilirsiniz.  

Lütfen Dikkat….!!! 

 

 

 

Öğrencilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için sınav not girişlerinde ve 

sınav notu sonuçlandırmalarında yönetmelik veya yönergeye aykırı herhangi bir sonuçla 

karşılaşıldığında lütfen Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını ile irtibata geçiniz, ivedilikle 

çözüm üretilecektir. 

 

 

Yönetmelik ve Yönergelere ulaşmak için : 

http://oidb.btu.edu.tr/index.php?page=mevzuat 
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