
OTOMASYON ÜZERİNDE YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin ; ara sınavlarla ilgili 25. Maddesine göre bir 
dersin yarıyıl içi çalışması/ çalışmalarının (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri) sayısı ve katsayılarının dersin 
öğretim elemanı tarafından otomasyon üzerinde düzenlenmesi gerekmektedir.  
 
Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları  
MADDE 25 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders 
içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla yarıyıl/yıl içi çalışması yerine geçebilir. 
(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda birinci ara 
sınavın katkısı en az %20 olmak zorundadır.  
(3) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna katkısının oranı öğretim elemanı tarafından belirlenerek, 
yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğrenciye duyurulur.  
(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların 
değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır. 
 
Otomasyon üzerinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.  
1- Üniversitemiz web  sitesinde yer alan  “REBİS” ten  otomasyon sistemine ulaşılabilir. 

 

 
 

 

 

https://erdogan.edu.tr/
https://ekampus.erdogan.edu.tr/


2- Öğrenci Bilgi Sistemi  “Akademisyen İşlemleri” başlığı altında bulunan “Not İşlemleri” uygulaması tıklanarak, verilen dersler listelenir.  
Dersler ekranda listelendikten sonra her ders için ayrı ayrı yarıyıl içi çalışmalarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için her dersin karşısında 

bulunan “  YİD SINAVLARI” tıklanır.  
 

 

3- “YARIYIL İÇİ SINAVLARI (YİD) ” tıklandıktan sonra ilgili dersin “Değerlendirme Araçları” ekranı gelir. Bu ekrandan yarıyıl içi çalışmaları ve 
katsayıları tanımlanır.  Derslerin yarıyıl içi çalışmalarının sayı ve katsayılarının girişleri yapıldıktan sonra “KAYDET” butonu tıklanır. Bu işlemin her 
ders için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.  
 

*Sadece yarıyıl içi çalışmaları (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri) için tanımlama yapılmalıdır, final için 
kesinlikle tanımlama yapılmamalıdır.  

*Kredisiz dersler (Tez, seminer ve uzmanlık alan dersleri) için de tanımlama yapılmamalıdır.  

*Yarıyıl içi çalışmaların % lik katsayılarının toplamları 100 olmalıdır. Birden fazla yarıyıl içi çalışması düzenleyecek olanlar 1. ara sınavın 
katsayısını en az % 50 olarak girmelidirler.  
 

Örnek 1: Ara sınav sayısı 1 olan ders için tanımlama (Yarıyıl içi çalışmalarının harf notuna katkısı % 40 olması gerektiğinden ara sınav katsayısı 
aşağıda  belirtildiği şekilde 100 olarak girilir.) 

 



Örnek 2: Ara sınav sayısı 2 olan ders için tanımlama  
Yarıyıl içi çalışmalarının harf notuna katkısı % 40’tır. Birinci ara sınavın harf notuna katkısı en az % 20 olması gerekmektedir. Buna göre ;  
 

 1. Ara sınavın harf notuna katkısı % 20 olarak düşünülürse bu ekrandan katsayı 1. ve 2. Ara sınav için katsayılar % 50 olarak girilmelidir.  

 1. Ara sınavın harf notuna katkısı % 30 olarak düşünülürse bu ekrandan katsayı 1. Ara sınav için % 75, 2. Ara sınav için % 25 girilmelidir. 
  

Örnek 2 

 

Örnek 3: Ara sınav sayısı 2 ve ödev sayısı 1 olan ders için tanımlama  
Yarıyıl içi çalışmalarının harf notuna katkısı % 40’tır. Birinci ara sınavın harf notuna katkısı en az % 20 olması gerekmektedir. Buna göre ;  
 

 1. Ara sınavın harf notuna katkısı % 20 olarak düşünülürse bu ekrandan katsayı 1. Ara sınav için % 50 olarak girilmelidir. Diğer yarıyıl içi 
çalışmalarının katsayıları ise % 50’ye tamamlanacak şekilde düzenlenmelidir. (Örneğin: 2. Ara sınav için % 25 ve ödev için % 25 olarak 
veya 2. Ara sınav için % 30 ve ödev için % 20 olarak girilebilir.) 

 1. Ara sınavın harf notuna katkısı % 30 olarak düşünülürse bu ekrandan katsayı 1. Ara sınav için % 75 olarak girilmelidir. Diğer yarıyıl içi 
çalışmalarının katsayıları ise % 25’e tamamlanacak şekilde düzenlenmelidir. (Örneğin: 2. Ara sınav için % 15 ve ödev için % 10 olarak 
veya 2. Ara sınav için % 20 ve ödev için % 5 olarak girilebilir.) 

 
 

Yarıyıl içi 

çalışmasının adı 

belirlenir. 

Yarıyıl içi çalışmasının 

harf notuna katkısı girilir. 

 

 

 

 

 

ir. 

Yarıyıl içi çalışması eklenir. 

ir. 

Yarıyıl içi çalışmaları 

eklendikten sonra 

kayıt eklenir. 

ir. 

Yarıyıl içi çalışmaları 

silinebilir. 

ir. 



Örnek 3 

 

6- Yapılan işlemlerin kontrolü “Akademisyen İşlemleri” başlığı altında bulunan “Not İşlemleri” sayfasından yapılabilir. Ekranda listelenen 

derslerin karşısında bulunan “ Not Girişi” butonu tıklanır. 

 

 



7 “ Not Girişi” butonu tıklanarak yarıyıl içi çalışmalarının harf notuna % katkılarının “  YİD SINAVLARI” ekranından girilen oranlara göre 
doğru olup olmadığının kontrolü yapılır. 

 


