
Uzaktan 
Öğretim 

Dönemi Öncesi

03 Şubat – 23 Mart 
2020 arasında yüzyüze

dersler işlendi.

Uzaktan 
Öğretim 
Dönemi

23 Mart - 05 Haziran
2020 arası online 

dersler işlenecektir. 

06 - 26 Haziran 2020 
arası dönem sonu

sınavları yapılacaktır.

2019-2020 
Bahar Dönemi

Yoğunlaştırılmış
Uzaktan Öğretim 

Dönemi

22 Haziran - 17 
Temmuz 2020 arası

online dersler
işlenebilir. 

25 Temmuz 2020 
tarihine kadar dönem

sonu sınavları
yapılabilir.

Ders veren Öğretim Elemanları için:

(A)
07 Temmuz 2020 tarihine kadar

sistem üzerinde harf notları
girilecek dersler

(B)
08 Temmuz - 04 Ağustos 2020 

tarihleri arasında sistem üzerinde
harf notları girilecek dersler



(A) 07 Temmuz 2020 tarihine kadar sistem üzerinde
harf notları girilecek dersler için:

06 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında dönem sonu sınavları

07 Temmuz 2020 tarihine kadar sisteme harf notlarının girilmesi

08 Temmuz 2020 tarihinde notların ilan edilmesi
(Öğrenciler sistemden notlarını görebileceklerdir)



(B) 08 Temmuz 2020 ile 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
sistem üzerinde harf notları girilecek dersler için:

08 Temmuz 2020 tarihine kadar sisteme girilmemiş olan
tüm notlar Incomplete (I) notuna çevrilmiştir

08 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında öğrencilerin
harf notlarının girilmesi için sistem açık olacaktır

Sisteme girildiğinde ders notları Incomplete (I) notu olarak görülecektir

Incomplete (I) notunu harf notu olarak değiştirilerek güncellenebilir

Incomplete (I) notu güncellenerek harf notu girişi yapılması ile birlikte, 
harf notu girilen öğrenci sistemden notunu görebilecektir.



Özel Durum 1

• Ders veren öğretim elemanı tarafından harf notunun sisteme hatalı
girilmiş olduğunun 04 Ağustos 2020 tarihine kadar farkedilmesi
durumunda:

• 08 Temmuz 2020 ile 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında maddi hata not 
girişleri açıktır. Bu süre içinde hatalı verilen ders notları düzeltilebilir. 

• 05 Ağustos 2020 tarihine kadar bölüm başkanlığı maddi hata not 
düzeltmelerine onay verebilir.

• Böylece, maddi hata düzeltme süreci tamamlanmış olur.



Özel Durum 2

• Ders veren öğretim elemanı tarafından harf notunun sisteme hatalı
girilmiş olduğunun 04 Ağustos 2020 ile 29 Eylül 2020 tarihleri arasında
fark edilmesi durumunda:

• İlgili yönetim kurulu kararı ile iletilecek olan maddi hata ve Incomplete (I) 
notları için not girişi, dersi veren öğretim elemanı tarafından 29 Eylül 2020 
tarihine kadar yapılabilir.

• Dersin verildiği bölümün bölüm başkanlığı tarafından onay verilir. 
• Son olarak, dersin verildiği ilgili birimin (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul) Yönetim

Kurulu kararı ve tarihi, ilgili akademik birimin ÖİBS kullanıcısı tarafından
sisteme işlenir.

• Böylece, maddi hata düzeltme süreci tamamlanmış olur.



Özel Durum 3

• Ders veren öğretim elemanı tarafından harf notunun sisteme hatalı
girilmiş olduğunun 29 Eylül 2020 tarihi ile 2020-2021 Güz Dönemi
etkileşimli kayıt tarihleri arasında fark edilmesi durumunda:

• Sistemden giriş süreleri geçmesi nedeni ile not girişi yapılamayan ve Yönetim
Kurulu kararı gerektiren maddi hata durumlarında, maddi hata gerekçenizi
yazınız ve bölüm başkanlığınıza iletiniz.

• Bölüm başkanlığı iletilen gerekçe yazısı ile birlikte onay yazısını ilgili akademik
birime (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul) iletir.

• Akademik birim bu yazıyı Yönetim Kurulu kararı ile birlikte ÖİDB’na iletir ve
gelen yazı doğrultusunda ilgili notun düzeltme işlemi yapılır.

• Böylece, maddi hata düzeltme süreci tamamlanmış olur.


