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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖĞRETİM ÜYESİ NOT GİRİŞİ



Google Chorome’dan
www.deu.edu.tr adresinden Bilişim servisleri
(sarı ok) seçilir 

http://www.deu.edu.tr/
http://www.deu.edu.tr/


Açılan ekrandan «DEU Otomasyonlar «seçilir



Öğretim üyesi not girişi seçilir 



Öğretim üyesi not girişi sekmesi 
tıklandığında  ekranın sağ alt 
köşesinde «java programının» 
çalışması için gerekli olan bir program 
vardır. Bu yüzden sağ alt köşede çıkan 
uyarıya «SAKLA «denilmesi 
gerekmektedir.  



SAKLA denildikten sonra sol at köşede (Sarı Ok ile gösterilen 
Öğretim Üyesi Not ….Jnlp )  java programı çalışmaya başlar. 
1-2 saniye sonra Öğretim Üyesi Not ….Jnlp tıklanır  



Öğretim Üyesi Not ….Jnlp Üzerine tıkladığınız da 
çıkan ekran da «RUN»  butonuna basılır.



Debis kullanıcı adınız ve şifreniz ile
Giriş yapabilirsiniz.



*Uzmanlık ,Tez Çalışması ve Seminer notlarını vermek için
«Not Girişi (Başarılı/Başarısız) seçilir.
Ekrana gelen öğrenci adlarının yanında bulunan «ALIYOR»  
Seminer ve Uzmanlık Alanı için «BAŞARILI veya BAŞARISIZ»
Tez çalışması  için «GELİŞMEKTE OLAN veya YETERSİZ » 
seçilir ve kaydet Kilitle butonuna basılır.



Değerlendirme Seçme (Bağıl/Mutlak) alanı 
Seçilerek «Değerlendirme Kriteri Seç « butonuna tıklanır.
Otomatikman Bilgi Paketinde belirlediğiniz kriter geliyor.
Tamam (OK)  butonuna basılır. Ekranın Sağındaki Kapat 
Butonuna  Basılarak bu alandan çıkılır. 

Kredili dersler için Not Girişi (Bağıl) seçilir
Teze ilişkin Araştırma konuları I  ve Teze ilişkin 
Araştırma konuları II dersleri de Kredili derslerdir. 



Kredili dersler için Not Girişi (Bağıl) seçilir.
Öğrenci not giriş ekranı gelir. Açılan ekrandan ilgili ders seçilerek 
«Notları Girmek İçin yukarıdan ders seçip bu tuşa Tıklayınız» butonu tıklanır. 
Önceki Dönemlerden kapatılmamış olan dersleri görmek için ekranın 
sağındaki «Öğretim Dönemi « butonun sağındaki ok’tan dönem seçilir 



Öğrenci/Öğrencilerin notları daha önceden Bilgi
paketinde belirlediğiniz kriterlere göre yansıyacaktır.
Her bir öğrencinin ilgili kriterlere göre yukardan
aşağıya sütun olarak girişleri yapılmalıdır. Örneğin 10
Öğrenci varsa önce ara sınav notları girilir. Sonra
proje sonra final notları girilir.
Not girişleri tamamlandıktan sonra BNS kolonu
tıklandığında alt sol köşede bulunan Hesapla butonu
otomatik olarak aktif hale gelir. Hesapla butonuna
basılarak bağıl notlar otomatik olarak öğrencilere
atanır . Hesaplanan notlar sayfanın sağ tarafında
bulunan HAM ORT /SON NOT sütununa sistem
tarafından atanır.
Tarafınızdan gerekli kontrol yapıldıktan sonra «Web
de ilan edilsin mi» tüm notlar ve BNS sütunlarının
altındaki kutucuklar tıklanır.
Kilitle butonuna basılarak işlem tamamlanır.
«Yazdır « butonuna basılarak çıktısı alınabilir.
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