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1. Not Defteri’ne Giriş
1.1. NOT DEFTERİ NEDİR?
Not Defteri öğretmenler için excelde hazırlanmış, öğretmenlerin not işlemlerini kendi bilgisayarlarında
yapabilecekleri, yapması gereken işlemleri kolaylaştırmayı hedefleyen, uzun süren çalışmaların sonunda
hazırlanmış bir dosyadır.

1.1.1. Not Defteri özellikleri nelerdir, neler yapılabilir?









E-okul ile birebir aynı not sistemi
Öğrenci not işlemleri
Grafikli sınav analizleri
Temrin, uygulama, performans notlarını kaydetme ve not hesabında kullanma.
Sınıf listesi, sınıf listesini içeren çizelge yazdırma.
Notları, temrin, uygulama, performans notlarını yazdırabilme.
Şifreli giriş ile yetkisiz kişiler dosyayı açamaz.
Çok Kullanıcılıdır. Birden fazla kişi kendi notlarını aynı dosyada tutabilir, diğer kullanıcılar bu notlara
erişemez.
 Dosya tek tıklama ile yedeklenebilir.
 Not kayıtları ve sınıf ve dersler başka bir Not Defteri’nden tek tıklamayla alınabilir.
 Sınıf listeleri herhangi bir Excel dosyasından, veya e-okuldan alınabilir.

1.2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Not Defteri Office 2007’de hazırlanmıştır. Kullanılabilmesi için Office sürümü 2007 ve üstü olmalıdır.
Kurulum gerektirmez. Bildiğiniz excel dosyasıdır. Dolayısıyla yanınızda taşıyabilirsiniz.
Excel 2007 de bazen geçersiz işlem yürütüp dosyayı kapatabiliyor. Bunun için Office
2007 sp3 güncellemesini kurmanızı şiddetle öneririz.
Arama motoruna “office2007sp3-kb2526086-fullfile-tr-tr.exe” yazarak bulabilirsiniz.

1.3. İNDİRME KURMA
Not Defteri’ni fdemir.net sitesinden indirebilirsiniz.
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2. İlk Çalıştırma
2.1. MAKRO AYARLARI
Not Defteri’ni n çalışabilmesi için makrolar aktif olmalıdır. Dosyayı açtığınızda aşağıdaki resimdeki uyarıyı
görüyorsanız makrolar pasiftir. Not Defteri çalışmaz.

Seçeneklere tıklayıp bir defaya mahsus aktif edebilirsiniz. Ancak her çalıştırmada bu işlemi yapmanız gerekir.
Bunun yerine makro ayarlarını düzenlemenizi tavsiye ederiz.




Not Defteri’nde Excel seçenekleri pasif olduğu için bu ayarları yapmadan önce Not Defterinden çıkın.
Yeni boş bir Excel dosyası açın.
Office logosuna tıklayın. “Excel Seçenekleri”ni seçin.



Önce “Güven Merkezi” ne, ardından “Güven Merkezi Ayarları”na tıklayın
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“Makro ayaları” na tıklayın. “Tüm makroları etkinleştir” i işaretleyin. “Tamam” deyin.
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2.2. GENEL BİLGİLERİ GİRME
Not Defteri 1.4 ilk defa açıldığında yandaki ekran sizi
karşılar. Bu ekranda genel bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Bu ekrana bilgileri girerek “Kaydet” butonu ile
kaydedebilir
veya
“Çıkış”a tıklayarak kaydetmeden de kapatabilirsiniz.
Daha sonra bu bilgileri Ana Sayfa “Bilgileri Düzenle”
butonu ile düzenleyebilirsiniz.
Not sayfalarının görünüm ölçeğini de bu pencereden
ayarlayabilirsiniz. (%75 - %100 arasında)

2.3. ŞİFRE İŞLEMLERİ
Dosyayı ilk açan kişi yöneticidir. Yönetici dosya üzerinde tüm yetkilere sahiptir. Başka kullanıcı (öğretmen)
ekleyebilir, onları yönetici yapabilir veya derslere atayabilir.

3.2.1. İlk Şifre

İlk açılışta bilgileri düzenlemeden sonra sizden şifre belirlemeniz istenecek.
“Evet“ derseniz sağdaki resimdeki ekrana şifrenizi girip “Şifrele” diyerek şifre belirleyebilirsiniz.
Şimdi şifre belirlemek istemezseniz “Hayır” a tıklayın.
Şifrenizi daha sonra Ana sayfa “Şifre Ekle/Düzenle” butonu ile belirleyebilirsiniz.
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3.2.2. Şifre Eklemek, Düzenlemek
An sayfadaki

butonuna tıklayın

İlk defa şifre girme penceresi

Şifre değiştirme penceresi

3.2.3. Şifreyi kaldırma
Şifre değiştirme ekranında mevcut şifreyi girin. “Şifreyi Kaldır”a tıklayın.

3.2.4. Not Defterine Giriş Yapma
Not defterini ilk çalıştırmanızın hariç, her çalıştırdığınızda
kullanıcı seçmenizi isteyen giriş ekranı görüntülenir.
Kullanıcı seçin. Şifreyi girin. “Giriş Yap” ı tıklayın.
Şifreyi girmeden dosyayı açamazsınız. Daha önce şifre
belirlememişseniz şifre yazmadan “Giriş Yap”a
tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
“Kapat” derseniz not defteri kapatılır

3.2.5. Kullanıcı Değiştirme
Dosyaya giriş yaptıktan sonra başka bir kullanıcıya geçmek için dosyayı kapatıp açmanız gerek yok.
butonuna tıklayın. Yukarıdaki pencere tekrar açılır. Ancak burada
“Kapat” demeniz sadece bu pencereyi kapatır, dosyayı kapatmaz.
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3. Not Defteri Arayüzü

4. Sınıf İşlemleri
4.1. SINIF EKLEME

Butonuna tıklayın. Yandaki pencere açılır.
Sınıf adı ve mevcudu girin. “Sınıfı Ekle”ye tıklayın.
Sınıf adı en fazla 30 harf, mevcut 4-60 arasında olmalıdır.
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4.2. SINIF LİSTELERİ

Butonuna tıklayın. Yandaki pencere açılır.

5.2.1. Sınıf listesini elle
girmek:
1- Numarayı gir “Enter”a bas
2- Adı soyadı gir “Enter”a bas
3- “Enter”a bas
Öğrenci listeye eklenir ve numara alanına
gidilir. Bu şekilde hızlıca listeyi oluşturabilirsiniz.
Listeyi girerken numara sırasına göre girmenize
gerek yok. Liste otomatik olarak numara
sırasına sokulur.

5.2.2. Listesi Excel dosyasından almak:
Listeyi daha kolay oluşturamaz mıyız? Tabi ki
oluştururuz.

sekmesine geçin.
(Yandaki resim)
İki Seçenek var.

5.2.2.1. Listeyi Not
Defteri’nden oku:
Not defteri tarafından oluşturulmuş sınıf listesi
dosyası veya sınıf çizelgesinden listeyi alır.
Butona tıkladığınızda sınıf listesi dosyasını
seçmenizi ister. Hepsi bu kadar.
Dosya, Not Defteri tarafından oluşturulmuş
sınıf listesi veya çizlgesi değilse uyarır ve almaz
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5.2.2.2. Listeyi Excel Dosyasından oku:
Bu buton ile sınıf listesini herhangi bir Excel dosyasından alabilirsiniz.
Butona tıkladığınızda Excel dosyasını seçmenizi ister. Dosyayı Seçin.
ADIM 1: İlk öğrencinin numarasına tıklayın:

Buraya Tıklayın

ADIM 2: İlk öğrencinin ismine tıklayın:

Buraya Tıklayın

ADIM 3: Eğer öğrenci isim ve soyisimleri farklı hücrelerde ise SOYİSMİ nin olduğu hücreye tıklayın. İsim ve
soyisim aynı hücrede ise “İptal”i tıklayın

ADIM 4: Son öğrencinin numarasının olduğu hücreye tıklayın.

Buraya Tıklayın
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Listedeki öğrenciler alınır. Ancak henüz
sınıfa eklenmedi. Listenin sınıfa eklenmesi
için

butonuna tıklayın.
Listenin sınıfa eklenmesi için alınan
listedeki öğrenci sayısı sınıfın mevcuduna
eşit veya küçük olması gerekir.
Sınıf eklerken mevcudu 20 belirlenmiş
sınıfa 30 kişilik listeyi alamazsınız.
Böyle bir durumda kalırsanız ne
yapacaksınız? Hemen “Liste Ekle/Düzenle”
sekmesine geçin. Sınıf mevcudunu
değiştirin. (Aşağıdaki “Sınıf Mevcudunu
Değiştir” başlığına bakın.) Sonra tekrar
“Listeyi Dosyadan Al” sekmesine geçin ve
“Listeyi Al” butonuna tıklayın.

5.2.3. Sınıf Listesini E-Okul’dan Almak
E-okula giriş yapın. Sınıfı açın. Öğrenci listesini seçip, seçim üzerine sağ tıklayın ve kopyalayın.
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Sonra boş bir Excel sayfası açın ve yapıştırın.

Bu Excel dosyasını kaydedin.
Şimdi yukarıdaki “Listeyi Excel Dosyasından oku” başlığında anlatıldığı gibi listeyi alabilirsiniz.

5.2.4. Sınıf Mevcudunu Değiştirmek
“Liste Ekle/Düzenle” sekmesine geçin.

butonuna tıklayın. Yeni Mevcudu
girin.
Yeni mevcut listedeki öğrenci sayısından az
olamaz.

5.2.5. Öğrenci İsim ve
Numarasını Düzenlemek
Öğrenciyi seçin.

butonuna tıklayın.
Öğrenci bilgilerini girin. Aynı numaralı başka
bir öğrenci varsa değiştirmez.
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5.2.6. Öğrenciyi silmek
Öğrenciyi seçin.

butonuna tıklayın.
Önce uyarı verir. (Yanda üstteki resim)
Sonra onay kodu girmenizi ister.
Bu onay ekranı pek çok yerde karşınıza çıkacak.

Öğrenci silindiğinde ö öğrenci ile ilgili
tüm veriler silinir. Bu işlem GERİ
ALINAMAZ!

5.2.7. Sınıf Listesini Yazdırmak veya Dosya Olarak Kaydetmek

Butonuna tıklayın. Yandaki pencere açılır.
Yazdır: Yazdırır
Dosyaya Kaydet: Excel dosyası olarak kaydeder.
Çizelge: Sınıf listesini çizelge şeklinde yazdırır veya dosyaya
kaydeder.
Sizden çizelge başlığını ve çizelgedeki sütun sayısını
girmenizi ister.
Sınıf Listesi: Sınıf listesini yazdırır veya dosyaya kaydeder.
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Sınıf Çizelgesi

5.2.8. Sınıf Adını Değiştirmek
butonuna tıklayın. Yeni sınıf adını yazın.

5.2.9. Sınıfı Silmek
butonuna tıklayın.
Sınıf silindiğinde sınıfa ait tüm dersler, öğrenciler
ve not kayıtları silinir.
Sınıfı silebilmek için bu uyarıya “Evet” demeniz,
Ve doğrulama sayısını girmeniz gerekir

SINIF SİLME İŞLEMİ GERİ ALINAMAZ!
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5. Ders İşlemleri
Ders işlemleri için soldaki “Sınıf Seç” listesinden sınıf seçmeniz gerekir.

5.1. DERS EKLEME
butonuna tıklayın. Yandaki
ekran gelir.
Ders adını girin. (En fazla 50 harf)
Dersin not yapısını düzenleyin.
Performans ve Temrin/Uygulama adedi en az 3 tür.
Bunlarda 3 seçerseniz performans ve temrin/uygulama
notları için ayrı sütun oluşturmaz. Çünkü e-okulda
performans ve uygulama için 3 er sütun yazılı notları
tablosunda var. Buraları kullanırsınız. 3 den fazla değer
seçerseniz ayrı sütun oluşturur ve ortalamasını performans ve temrin/uygulama sütunundaki ilk sütuna
bağlar.
Not
Sayısı (en az - en çok)
Temrin/Uygulama 3-35
Performans
3-20

1. ve 2. Dönem Temrin/Uygulama ve performans sayıları farklı olabilir.

Buradaki not yapısını daha sonra not girmiş olsanız bile değiştirebilirsiniz. Girdiğiniz notlar
etkilenmez. Dersin not yapısını değiştirmek için bakınız: Başlık 4.3 Dersin Not Yapısını Değiştirmek

Dersi ekledik.

Not Defteri 1.4 Kullanım Kılavuzu
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5.2. DERSE NOT GİRMEK
Ana sayfa Ders Seç listesindeki dersin adına çift tıklayın veya dersi seçip
tıklayın. Not sayfası açılır.

Butonuna

Sayfanın altı şöyle:

Sayfanın en üstündeki 1. ve 2. dönem seçenekleri şöyledir.

Analiz Sayfası İle Karşılaştır: Bu sayfadaki 1. Dönem notlarını bu derse ait analiz sayfalarındaki notlarla
karşılaştırır. . (aşağıda anlatılacak)
Dosyadan Güncelle/Karşılaştır: Bu sayfadaki 1 . Dönem notlarını başka bir not defteri dosyasındaki notlarla
karşılaştırır, istenirse notlar o dosyadan güncellenebilir. (aşağıda anlatılacak)
II. Dönemi Gizle: II. Dönem kısmını gizler, gizli ise gösterir.
Bu butonlar II. Dönem için de vardır.

Not Defteri 1.4 Kullanım Kılavuzu
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5.3. DERSİN NOT YAPISINI DEĞİŞTİRMEK
“Dersi ekledim, not da girdim. Fakat temrin/uygulama sayısı az
geldi”, veya “3 performans girmiştim ama 4 performans verdim”
gibi sorularınızın çözümü dersin not yapısını değiştirmek.
Dersi seçin
(Yandaki resim)

butonuna tıklayın.

Resimdeki gibi değişiklikleri yaptım. “Not yapısını değiştir” e
tıklıyorum.
Not yapısı değiştirilir ve rapor görüntülenir

Not yapısını mevcut sayıları azaltacak şekilde de kullanabilirsiniz. Ancak not girilmiş olan sütunları
kaldıramazsınız. 4 performans notu girmişseniz, performans sayısını 4’den az olamaz.

Mesela performans sayısını 5’den 3’e düşürmüşseniz (performans sayısı 3 ise yazılı sütunlarının olduğu
yerdeki P1, P2, P3 sütunları kullanılacağı için performans sütunlarını kaldırır ve notları taşır.
Bir örnekle bunu pekiştirelim:
Alttaki resimde performans adedi 3 seçilmiş. Bu durumda performansları yazılı notlarının olduğu kısımdaki
sütunlara girmelisiniz.

Not Defteri 1.4 Kullanım Kılavuzu
Şimdi not yapısını değiştirelim ve performans adedini 5 yapalim. Ve 3 adet not girelim. Şimdi 1. Dönem
performansları için ayrı sütunlar oluşturuldu ve P1 sütunu PORT1 sütununa bağlandı. P1 e elle artık not
giremezsiniz. 1. Dönem performans sütunlarına girdiğiniz notların ortalaması P1 sütununa getirilir.

Şimdi tekrar not yapısını değiştirelim ve performans adedini 3 yapalim. Performans adedi 3 olduğunda
performanlar için ayrı sütun oluşturulmaz. Bu durumda ayrı performans sütunları kaldırılır ve girilmiş notlar
P1, P2, P3 sütunlarına taşınır.

Sağdaki resimde de görebilirsiniz. Artık PERFORMANS sütunlarının üçüne de elle not girebiliriz.
Tabi ki notları taşıyabilmesi için ayrı performans sütunlarında 3 den fazla not olmamalı. Olursa ayrı
performans sütunlarını kaldırmaz.

Aynı olay Temrin/Uygulama notları için de geçerlidir.
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5.4. DERSİN ADINI DEĞİŞTİRMEK
Dersi Seçin ve

butonuna tıklayın.

5.5. DERSİ SİLMEK
Dersi seçin
butonuna tıklayın. Dersi silmek ciddi bir olay. Dersle ilgili tüm not
kayıtları, sınav analizleri vs. silinir. Bu nedenle uyarı ve doğrulama pencerelerini geçmeniz gerekir.

DERS SİLME İŞLEMİ GERİ ALINAMAZ!

5.6. DERS NOTUNU YAZDIRMAK VEYA DOSYAYA KAYDETMEK

Sınıfı seçin, dersi seçin.

butonuna tıklayın. Yandaki pencere
açılır.
Çıktısını almak istediğiniz notu
işaretleyin. Yandaki resimdeki ders için
performans kullanmadık. Bu nedenle
performanslar pasif.
Yazdır: Yazdırır.
Dosyaya Kaydet: Seçili notları Excel
dosyası olarak kaydeder.
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5.7. NOTLARI BAŞKA BİR NOT DEFTERİYLE KARŞILAŞTIRMA VE
GÜNCELLEME.
Bir dersin notlarını başka bir not defterindeki notlardan güncellemek için not sayfasını açın.
butonuna tıklayın. Sizden
notları karşılaştırmak veya almak istediğiniz not
defterini seçmenizi ister.
Dosya seçtikten sonra, seçilen dosyadaki dersin
notlarını karşılaştırır ve bir rapor görüntüler.
Notları karşılaştırmak veya almak için ikinci
dosyada aynı isimli sınıf ve aynı isimli ders
olmalı, sınıf listeleri ve not yapıları aynı
olmalıdır.
Raporu inceleyip istersek ikinci dosyadaki
notları alabiliriz. Bunu için iki seçenek var.
“Sadece girilmemiş notları al (bu dosyada olmayan,
diğer dosyada olan notlar alınır”
Bu seçenek ilk dosyada olmayan ve ikinci dosyada olan
notları alır. Yani ilk dosyada girili olan notları
değiştirmez. Bu seçenek varsayılan seçenektir ve
tavsiye edilir.
“Tüm notları diğer dosyadaki ile değiştir. (Mevcut
notlar değiştirilir, bu dosyadaki notlar diğer dosyadaki
ile aynı yapılır)”
Bu seçenek ilk dosyadaki tüm notları ikinci dosyadan
alır. Yani ilk dosyadaki not sayfası ikinci dosya ile bire
bir aynı olur. İlk dosyada notun girilip girilmediğine
bakmaksızın, ikinci dosyadaki not kısımlarını kopyalayıp
ilk dosyaya yapıştırır. Mesela ilk dosyada yazılı 1 de not
var, ikinci dosyada o hücre boş. Bu seçenek ile not
güncelleme yapıldığında ilk dosyada da o hücre boş olur.
Bu seçeneği kullanırken dikkatli olun. Mevcut notların üstüne yazılacak ve bu işlem GERİ
ALINAMAZ.
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6. Sınav Analizleri
Sınav analizlerinde sayfası Gökhan Akçayır (cebirci.net) tarafından hazırlanan analiz sayfası
kullanılmıştır.

6.1. SINAV ANALİZİ EKLEMEK
butonuna
tıklayın
Sınav analiz sayfasını oluşturmak için
butonuna tıklayın. Analiz sayfası
oluşturulur. Ve oluştur butonu pasif olup
diğerleri aktif olur.

SİL: Analiz sayfasını siler. Silmek için uyarı ve
doğrulama pencerelerini geçmeniz gerekir.
AÇ: Sınav analiz sayfasını açar.
YAZDIR: Sınav analizini yazdır. Tıkladığınızda varsayılan yazıcıya gönderir. Yazıcı seçme penceresi göstermez.

6.2. SINAV ANALİZ SAYFASI
Ana sayfada ders seçin.
analizi için

’ne tıklayın. Açılan pencereden istediğiniz sınav

düğmesine tıklayın. Analiz sayfası açılır.

Sınav analizi için en fazla 25 soru girilebilir. Sınavda 25’den fazla soru girmişseniz 25’e uydurmaya çalışın.
Sınav analiz sayfası görünüm aşağıdadır.
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Derse giren öğretmenler otomatik olarak yazılır. Ancak her ihtimale karşı bu alanlar kilitlenmemiştir.
Tavsiye etmemekle birlikte elle de düzeme yapılabilir. Ancak bu düzenlemeyi çıktı almadan hemen
önce yapsanız daha iyi olur.

6.3. SINAV ANALİZLERİNİ YAZDIRMAK
 1. Yol:
Sınıf seçin, dersi seçin.
butonuna tıklayın.

Yazdır düğmesi ile yazdırabilirsiniz. Yazıcı seçme penceresi göstermez, Doğrudan varsayılan yazıcıya gönderir.

 2. Yol:

Sınav analiz sayfasını açın. Sayfanın üstündeki
düğmesi ile yazdırabilirsiniz. Tıkladığınızda
“Yazdırmak istiyor musunuz” diye sorar. (Yanlışlıkla basarsanız, yazıcı düğmesi kapatmaya çabalamayın diye.)

6.4. SINAV ANALİZ SAYFASINDAKİ NOTLARI NOT SAYFASINA AKTARMAK.
Analiz sayfasını açın.

Sayfanın üstündeki
düğmesine tıklayın. Bilgi ekranı görünür. Numara ve
ismi uyuşmayan ve o yazılı notu girilmişse onlar değiştirilmez.

Aktarma sonucunda rapor gösterilir.
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6.5. DERS NOTLARINI ANALİZ SAYFASI İLE KARŞILAŞTIRMAK
Girdiğiniz ders notlarını analiz sayfalarındaki notlarla karşılaştırabilirsiniz.
Ders sayfası açın. Sayfanın üstündeki
butonuna tıklayın.
Analiz sayfalarındaki notlar ve not sayfasındaki
notlar karşılaştırılır ve bir rapor görüntülenir.
Karşılaştırma raporunda seçilen dönemdeki yazılılar
ilgili analiz sayfasındaki notlarla karşılaştırılır. Analiz
sayfası eklenmemişse “Analiz Yok” yazar.

7. Dosyayı Yedekleme
Not Defteri dosyasını yedek olarak kaydetmek için Ana sayfadaki
Uyarıyı okuyalım.

Evet dersek Dosya adının başına “Yedek [tarih]”
ekleyerek belirttiğiniz yere kaydeder ve Exceli
kapatır.
Yedek dosyayı açtığınızda şu metni görürsünüz.
Bu metnin amacı bu dosyanın yedek dosya
olduğunu hatırlatmaktır.

butonuna tıklayın.
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8. Kayıtları Yedekten Alma
Başka bir not defteri dosyasından kayıtları sınıf, ders, analizler) alabilirsiniz.
Bunu için Ana Sayfadaki
butonuna tıklayın. Kayıtların alınacağı dosyayı
seçin. Seçtiğini dosya açılır ve giriş yapmanızı ister. Giriş yaptıktan sonra dosyayı inceler ve kayıt alma
penceresini açar.
Sınıf seçip, sınıftaki dersleri görebiliriz
Seçili sınıfı ve listelerini alır. Aynı
isimli ders sizde varsa almaz

Seçili dersi alır. Almak istediğiniz
dersin ait olduğu sınıf yoksa
sınıfı ve listesini de alır.

Tüm sınıf ve dersleri alır. Ve
sonunda bir rapor gösterir.
(alttaki resim)

Tüm sınıf ve dersleri alırken kayıtları alacağınız
dosyaya giriş yaptığınız kullanıcının yetkili olduğu
veya girdiği dersler alınır, diğerleri alınmaz.

Sınıfı veya dersi alması için aynı isimli dersin sizde
olmaması, aynı isimli sınıf varsa onun da öğrenci
listeleri aynı olması gerekir.
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9. Kullanıcı Yönetimi
9.1. KULLANICI (ÖĞRETMEN) EKLEMEK

Düğmesine tıklayın. Yandaki pencere
açılır. (Eğer yönetici iseniz ve şifre
belirlememişseniz, kullanıcı yönetimine
girmek için şifre belirlemeniz gerekir.
Bunun için Ana Sayfa, Sifre
Ekle/Düzenle' yi tıklayın.
Eklemek istediğiniz kullanıcı
(öğretmen) adını yazın. Siz ad yazarken
şifre otomatik olarak belirlenir.
Buton ile şifreyi yenileyebilirsiniz.

butonu ile kullanıcıyı ekleyebilirsiniz.

9.2. MEVCUT KULLANICIYI SİLMEK, DÜZENLEMEK, ŞİFRESİNİ RESETLEMEK
Mevcut kullanıcıyı listenin sağındaki düğmeler ile silebilir, ismini değiştirebilir, şifresini
resetleyebilir, yönetici yapıp, yöneticiliğini silebilirsiniz.
Yönetici tüm dersler ve notlar üzerinde yetki sahibidir. Başka kullanıcılar ekleyebilir ve silebilir.
Bazı işlemleri yapmak da yönetici olmayı gerektirir. (Sınıf silmek, ders silmek gibi)
Yönetici olmayan kullanıcılar ise sadece dersine girdikleri ve yetkili olarak belirlendikleri notlar
üzerinde değişiklik yapabilirler. Yönetici ayarına bağlı olarak diğer derslerin de notunu görebilir.

Bu ayar yönetici olmayan kullanıcıların girmedikleri veya yetkili olmadıkları derslerin notlarını
görüp göremeyeceklerini belirler. Bu seçenek işaretli ise notları görebilir ancak değiştiremezler.
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9.3. ÖĞRETMENLERE DERS ATAMA
Sekmesine geçin.
Öğretmene ders atama:
Sınıf ve Ders seçin.
Altta derse tüm öğretmenler listelenir. Yeşil boyalı
öğretmenler derse giren öğretmenlerdir.
Öğretmene ders atamak için isme tıklayın. İsim
yeşile boyanır, ve öğretmen o derse giriyor olarak
belirlenir.
Öğretmenden dersi silmek için isme tıklayın. Yeşil boya kalkar, öğretmenden ders silinir.

9.4. ÖĞRETMENE DERS İÇİN YETKİ VERME

butonuna tıklayın.
Yönetici ve o derse girenler hariç diğer
öğretmenler listelenir.
Derse girme ve yetki arasındaki fark:
Derse giren öğretmenin adı not
sayfalarına ve analiz sayfalarına yazılır.
Derse yetkili öğretmenin adı herhangi bir
sayfaya yazılmaz. Ancak öğretmen
yetkili olduğu dersin notlarını
değiştirebilir.
Bundan amaç: Tüm sınavlar ortak olduğu için farklı iki farklı sınıfın aynı isimli dersinin sınavlarını
bir öğretmen okursa sisteme kendi girebilsin.
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10. Not Defteri Sürüm Geçmişi
Ana sayfadaki

butonuna tıklayın.

::Sürüm 1.4 (15.03.2015)::
 Ana sayfa yenilendi
 Sınav analizi eklendi.(Kaynak:Gökhan AKÇAYIR, cebirci.net)
 Sınav analiz notları not sayfasına aktarılabilir.
 Not sayfası ve analiz sayfası notları karşılaştırılabilir.
 Not yapısı e- okul ile birebir aynı hale getirildi.
 Not sayfalarına performans eklendi.
 Not sayfalarında I. ve II. Dönemleri gizleyip gösterebilirsiniz.
 Çok kullanıcı özelliği eklendi. 20 kadar öğretmen eklenebilir, her öğretmen 25'e kadar derse
girebilir veya girmediği 20 dersin notları üzerinde yetki sahibi olabilir.
 Kullanıcılar not sayfalarının görünüm ölçeğini kendilerine göre ayarlayabilirler (%75-%100
arasında)
 Kullanıcılardan yönetici veya öğretmen olarak ayarlanabilir.
 Kullanıcıların girdiği dersler ve yetkili olduğu dersler belirlenebilir. (Tüm sınavlar ortak
yapıldığı için sınavları okuyan öğretmen dersine girmediği sınıfa not girebilsin diye...)
 Program açılışta kullanıcılar kendi şifreleri ile giriş yapar. Programı kapatmadan kullanıcı
değiştirilebilir.
 Öğretmenler dersine girmediği veya yetkili olmadığı derslerin notlarını göremez (veya yönetici
isteğine göre sadece görebilir, değiştiremez)
 Notlar başka bir not defteri dosyasıdan tek tıklamayla güncellenebilir.
 Bilsa özelliği iptal edildi. (Bir önceki sürümün hazırlandığı yıllarda e-okul yoktu, bilsa vardı ...)
::Sürüm 1.3 (20.05.2008)::
 Notları bilsaya göndermek için Karnem.net formatında not dosyası oluşturma seçeneği eklendi
(Temrin/uygulama notları hariç)
 Excel dosyasında liste alma özelliği, listeyi, açılan excel dosyasının herhangi bir sayfasından
alabilecek şekilde geliştirildi
::Sürüm 1.2::
 Sınıf isimlendirmede hata giderildi. (Sınıf adının tamamının başka sınıfın isminin içinde aynen
mevcut olması hataya sebep oluyordu)
::Sürüm 1.1::
 Sınıf isimleri 20 karaktere çıktı
 Ders isimleri 50 karaktere çıktı
 Sınıf listelerini herhangi bir Excel dosyasından, Bilsa'nın oluşturduğu sınıf listesini içeren Excel
dosyasından, Not Defteri 'nin oluşturduğu sınıf listesini içeren Excel dosyasından alma özelliği
eklendi.
 "Ders Sayfasına Git" menüsü pratikleştirildi
 Pratikte faydasının olmadığı tespit edildiğinden "Dosya Boyutunu Azalt" seçeneği menüden
kaldırıldı
 Ana Sayfanın tasarımı yenilendi
::Sürüm 1.0::
 İlk sürüm
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11. Not Defteri Hakkında
Her türlü görüş ve öneriniz için
fdemir7@yahoo.com
adresine yazabilirsiniz.

