
SINAV TANIMLAMA VE NOT İŞLEMLERI 

 
Vermiş olduğunuz ders ile ilgili not girişi ve sonuçlandırma işleminizi yapabilmeniz için o derse ait sınav 

tanımlanmış olması gerekmektedir. Sınav tanımlanmayan bir derse not giriş işlemi yapılamaz. Not girişi işlemi 
için o derse ait sınavın mutlaka tanımlı olması gerekmektedir. Öncelikle aşağıdaki yönetmelik ve yönerge 
maddelerini okuyarak bilgi edininiz ve sonra not işlemlerine geçiniz.  

 
BAHAR YARIYILI SINAVLARI (AKADEMİK TAKVİM) 

Ara sınavlar - 25 Mart -01 Nisan 2017 
Bahar Yarıyılı Sınav Programının İlanı - 30 Nisan 2017 
Yarıyıl Sonu Sınavları - 1526 Mayıs 2017 
Mazeret Sınavları 29 Mayıs 02 Haziran 2017  
Bitirme Tasarım projesi sınavları 29 Mays 02 Haziran 2017 
Mazeret Sınavları Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesi 02 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
Not: Sisteme sınav tarihi girildikten sonra 5-10 gün içerisinde ilan edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması 
adına azami gayret gösterilmesi gerekmektedir. 
 
Ayrıntılı bilgi için birim öğrenci işlerinizle ve ya öğrenci işleri daire başkanlığı ile irtibata geçiniz. 

 
DERS DEĞERLENDİRME VE SINAV YÖNERGESİ 

Başarı durumu 
MADDE 32 – (1) Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonusınav notundan hesaplanır. 45 inci madde ile belirlenen 

özel durumu olan ve yıllık eğitim verilen diploma programlarının uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları yıl/yarıyıl sonu sınavları 

yerine değerlendirilir. Başarı notuna ilişkin diğer esaslar şunlardır: 

a) Yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 40 en çok % 60 olacak şekilde belirlenir.  

b) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların dışında kalan kısmın başarı notuna katkısı öğretim 

elemanı tarafından en az % 5, en fazla % 10 olacak şekilde belirlenebilir. 

c) Yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarının her birinin değerlendirmeye katkı oranı yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısından fazla 

olamaz. 

ç) Sınav notunun belirlenmesinde, ders içi ve dışı çalışmaların sınav notuna katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenir. 

(2) Yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen 

öğrenci yıl/yarıyıl sonu ikincisınavına katılabilir. 

(3) Değerlendirmeye esas olacak üç sınır değerden daha küçük bir değere sahip olan öğrenciler doğrudan başarısız sayılarak FF notu 

alırlar. Bu değerler; 

a) Değerlendirmeye katma limiti (DKL), yıl/yarıyıl sonu sınavı alt limiti (YSSL) ve başarı notu alt limiti (BNL) Senato tarafından 

belirlenir. 

b) 100 tam puan üzerinden DKL değeri 20’den çok olamaz. 

c) YSSL ve BNL değeri DKL’den az, 40’tan çok olamaz. 

(4) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından kabul edilen Sınav ve Başarı Değerlendirme esaslarına göre; BDS ve MDS 

sistemlerinden birisi ile aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür: 

 

MUTLAK DEĞERLENDİRME  

Başarı değerlendirme sistemi olarak bağıl değerlendirme sistemi seçilmesi durumunda derse devam koşulunu 

sağlayan, yıl / yarıyıl sonu sınavına veya yıl / yarıyıl sonu ikinci sınavına giren ve değerlendirmeye 

katma limiti (DKL) değerini aşan öğrenci sayısı; 

1) 15 ya da15’den az ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. 

2) 15 üzerinde ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. 

 

BAĞIL DEĞERLENDİRME 

Başarı değerlendirme yönteminin belirlenmesinde; 

1) Standart sapmanın 0 olması halinde otomatik olarak mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. 

2) Aritmetik ortalamanın 40’ın altında olması halinde otomatik olarak bağıl değerlendirme sistemi 

uygulanır. 

3) Aritmetik ortalamanın 40 ve 40’dan büyük 60’dan küçük olması halinde öğretim elemanı 

tarafından önceden belirlenen başarı değerlendirme yöntemi kullanılır. 

4)      Aritmetik ortalamanın 60 ve 60’dan büyük olması durumunda otomatik olarak mutlak 

değerlendirme sistemi uygulanır. 

e) Bağıl değerlendirme sonrasında öğrencinin harf notu ve başarı katsayısı, mutlak değerlendirme ile elde 

edeceği harf notu ve başarı katsayısından daha alt düzeyde ise öğrencinin başarı değerlendirmesi mutlak 

değerlendirme sistemi ile yapılır. 



 

 
 

NOT İŞLEMLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPINIZ. 
 
 

1. www.alanya.edu.tr web adresine giriş yapınız ve aşağıdaki Akademik Bilgi Sistemi’ni 
tıklayınız. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.alanya.edu.tr/


 
2. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Kullanıcı adınız sicil numaranız veya t.c. kimlik 

numaranızdır. 
 

 
 
 
 

3. Açılan sayfada sınav işlemleri > sınav tanımla seçilir. 
 

 



4. Açılan ekranda sınav tanımlanacak ders seçilir ve sınav ekle butonuna basilır. 
 

 
 

5. Açılan ekranda sınav tipini seçiniz. Sınav adını yazınız. Sınav adı vize, ödev, final şeklinde olmalıdır. Sınav 
Tarihi ve Saati girilir. Etki Oranı girilir. Etki Oranını yukarıda anlatılanlara göre yapınız. Ve kaydete basınız. 
 

 
 
 



6. Kaydetme işleminden sonra ders aşağıya geçicektir ve şu ekran gelecektir. Hatalı tanımlanan sınavı 
kırmızı eksi        işaretine basarak silebilir veya       işaretine basarak düzenleyebilirsiniz. Tanımlama 
işlemi bittikten sonra sayfayı kapatınız ve tanımlanan sınava not girişi için not giriş tıklayınız. 

 
 

 
 

 
 



7. Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Ilgili ders seçilir ve  Not Giriş ve Değerlendirme 
Simgesine tıklanır. 

 
8. Turuncu görülen yerlere ilgili öğrencilerin notları yazılır. Ve sırasıyla şu işlemler yapılır.. 

 
Vize sınavı için: 1. Kaydet – 2. Ilan Et yapılır.  
Final Sınavı için: 1. Kaydet – 2. Önizleme – 3. Ilan Et – 4. Sonuçlandır işlemi yapılır. 



Uyarı: Sınav ilan edildikten sonra ve sonuçlandırılıktan sonra notlar üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapmak için öğrenci işleri daire başkanlığına müracaat etmeniz 
gerekecektir. 
 
Final sınavı tanımlandıktan sonra sayfanın sol üstünde değerlendirme tipi mutlak değerlendirme olarak 
gelecektir. Ancak isteyen hocalar bağıl değerlendirme yapabilmektedir. Değerlendirme Tipini 2. 
Önizleme – 3. Ilan Et – 4. Sonuçlandır işlemlerini yapmadan değiştirmeyi unutmayınız.  
Yukarıdaki açıklamaları okuyarak değerlendirme tipini değiştirebilirsiniz. 

  
 
 
 
 

 


