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İÇERİK SIRALAMASI

 GENEL BİLGİLER

 HARUZEM SUNUMU 

 HRÜ GENÇ OFİS SUNUMU

 KÜTÜPHANE SUNUMU

 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SUNUMU

 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU





GENEL BİLGİLER

 SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

 3 ENSTİTÜ

 14 FAKÜLTE

 5 YÜKSEKOKUL

 12 MESLEK YÜKSEKOKULU

 16 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 421 PROGRAM

 27789 ÖĞRENCİ

 1254 AKADEMİK PERSONEL

 1000 İDARİ PERSONEL



ÜNİVERSİTEMİZ 2020 TANITIM VİDEOSU 

 https://www.youtube.com/watch?v=xG6LsuXQq9g

https://www.youtube.com/watch?v=xG6LsuXQq9g


UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

• Uzaktan eğitim, farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim

teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

• Uzaktan eğitim yaşam boyu öğrenme çerçevesinde 21. yy’da önemini daha çok hissettirmiş ve

hem örgün eğitim süreciyle birlikte hem de örgün eğitimin gerçekleştirilemediği olağanüstü

durumlarda eğitim kurumlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Nitekim 2020 yılında

dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını döneminde Mart ayından

itibaren ülkemizdeki bütün eğitim kurumları eğitim-öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla

yürütmek durumunda kalmıştır.



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

• Uzaktan eğitim, yalnızca örgün eğitimin yapılamadığı

durumlarda devreye sokulan bir sistem olarak

düşünülmemelidir. Uzaktan eğitim, örgün eğitimle

eşgüdümlü çalışabilen, öğretmene ve öğrenciye

teknoloji okuryazarlığı kazandıran, öğretim

materyallerine daha hızlı ulaşma imkanı sunan, senkron

ve asenkron sistemlerle öğrencilerin ders sunumlarını

tekrar tekrar izlemelerine olanak tanıyan ve bu sayede

öğrenciye kendi hızına göre öğrenme imkanı sunan bir

sistemdir.



UZAKTAN EĞİTİM ARAÇ-GEREÇ VE TÜRLERİ

• Uzaktan eğitimde; internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi

iletişim araçları ile basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçler kullanılır.

Uzaktan eğitim zaman, mekan vb. unsurlara göre farklı türlerde uygulanabilir:

• Eş zamanlı uzaktan eğitim (senkron)

• Eş zamansız uzaktan eğitim (asenkron)

• Karma uzaktan eğitim (senkron-asenkron)



HARRAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ (HARUZEM) VE FAALİYETLERİ

• Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) 2012

yılından bu yana Harran Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

• HARUZEM, ağırlıklı olarak Üniversite geneli okutulan Rektörlük Servis Derslerini tercihe bağlı

olarak uzaktan eğitim yoluyla yürütmektedir.

• HARUZEM, Covid-19 salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında

Harran Üniversitesi bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki bütün dersleri uzaktan

eğitim yoluyla yürütmüş ve dönem sınavlarının tamamını uzaktan eğitim sistemi üzerinden

gerçekleştirmiştir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Senkron, asenkron ve karma uzaktan eğitim sistemleri



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

A. Senkron Uzaktan (Eş zamanlı) Eğitim

• Senkron uzaktan eğitim, derslerin canlı yayın

yoluyla işlendiği bir sistem olup, bu sistemde

örgün eğitimde işlenen bir ders ve sınıf ortamı,

sanal ortama taşınmaktadır.

• Senkron eğitimde, bir canlı yayın programı

üzerinden öğretim elemanı derse kayıtlı

öğrencilerle etkileşime geçerek dersini

işlemektedir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Senkron Eğitimin İşleyişi

• Üniversitemiz birimlerinde her bölümün bir canlı ders programı hazırlanır. Öğretim elemanı 

ders programındaki gün ve saatlere göre toplantı tertip eder. Oluşturduğu toplantı için giriş 

linki veya ID’si ile giriş şifresini dersi alan öğrencilerle paylaşır.

• Her hafta ders günü ve saatinde öğretim elemanı dersi başlatır ve dersini sanal ortamda 

yürütür. Ders esnasında ekran paylaşımı yaparak dersini bir kaynak üzerinden yürütebilir 

veya tahta özelliğini kullanarak yazım-çizim yapabilir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

B. Asenkron Uzaktan (Eş Zamansız) Eğitim

• Asenkron uzaktan eğitim, uzaktan eğitim sistemiyle işlenen bir dersin eş zamanlı olmayan bir

şekilde işlenmesi anlamına gelmektedir.

• Bu sistem daha çok, canlı yayın yoluyla işlenmeyen bir derste, ders anlatımının video kaydı

alındığı, derse ilişkin diğer öğretim materyalleriyle dersin zenginleştirildiği ve bütün bu ders

materyallerinin bir öğrenme yönetim sistemine yüklenerek öğrenci erişimine açık hale getirildiği

bir sistemdir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Asenkron Uzaktan Eğitimin İşleyişi

• Öğretim elemanı bir dersi için her hafta en az bir ders 

materyalini Öğrenme Yönetim Sistemine yükler. Bu 

materyaller, ders notu, ders kitabı, ders sunum videosu, 

diğer destekleyici materyaller veya bunların linkleri 

şeklinde olabilir.

• Öğrenciler ders materyali yüklendikten sonra istedikleri 

her an sisteme giriş yaparak ders materyallerini 

inceleyebilir, cihazlarına indirebilirler.

• Öğretim elemanı isterse dersine yönelik forum, anket, 

quiz gibi çeşitli etkinlikleri bu sistem üzerinden 

gerçekleştirebilir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

C. Karma (Senkron+Asenkron) Uzaktan Eğitim

• Eş zamanlı ve eş zamansız eğitimlerin bir arada kullanıldığı karma sistemdir.

• Üniversitemizde senkron olarak işlenen derslerin aynı zamanda asenkron sistem üzerinden de 

desteklenmesi ve bu sayede bir dersin hem canlı yayın yoluyla işlenmesi hem de video 

kayıtları ve diğer ders materyalleriyle desteklenerek öğrencilerin erişimine açık tutulması 

gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetleri arasındadır.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

2. UZAKTAN EĞİTİM SINAVLARI

HARUZEM bünyesinde uzaktan eğitim sınavları çevrimiçi

(online) sınavlar ve çevrimdışı sınavlar olmak üzere iki

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

A. Çevrimiçi (Online) Sınavlar

Çevrimiçi sınavlar öğrencilerin sınav

programlarında ilan edilen gün ve saatte sınav

sistemine girdiği ve belirli bir zaman dilimi

içerisinde soruları çözerek sınavlarını sonlandırdığı

bir sistem olup, HARUZEM bünyesinde (Sınav

İşlemleri Sistemi) SİS yazılımı üzerinden

gerçekleştirilmektedir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Çevrimiçi Sınavların İşleyişi

• Randevu sistemiyle belirlenen sınav günü ve saati için öğretim elemanı, sorularını sisteme

yükleyerek sınavını oluşturmakta ve sınav saati geldiğinde sınav otomatik olarak başlayıp,

süresi bittiğinde yine otomatik olarak sonlandırılmaktadır.

• Sınav İşlemleri Sisteminde sınav oluşturulurken, bir öğrencinin aynı anda birden fazla dersi için

sınav atanmasına sistem tarafından izin verilmez.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

• Çevrimiçi sınav sisteminde açık uçlu, kısa cevaplı veya çoktan

seçmeli soru tipleriye sınav hazırlanabildiği gibi, görsel soru,

sesli soru ve formül içeren sorular da oluşturulabilmektedir.

• Öğrenci sınav saati yaklaştığında sisteme girer, aktif

sınavlarını görür. Saati gelen sınava tıklayarak soruları sınav

süresi içerisinde çözer, çözmek istemediği bir soruyu boş

bırakabilir ve sınavını tamamlayarak sistemden ayrılır.

• Ayrıca sınav sorgulama sisteminden tamamladığı sınavları

görüntüleyebilir.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

B. Çevrimdışı Sınavlar

Çevrimdışı sınavlar öğretim elemanı tarafından ödev, proje, performans gibi çeşitli sınav

türlerinden birinin veya birkaçının seçilerek sistem üzerinden öğrencilere duyurulduğu ve belirli

bir süre aralığında öğrenci tarafından hazırlanan sınav dosyalarının sisteme yüklendiği

sınavlardır.



HARUZEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Çevrimdışı Sınavların İşleyişi

• Öğretim elemanı Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sınav konusunu ilan eder.

• Sınav başlangıç ve bitiş tarih/saatlerini sisteme tanıtır.

• Öğrenci hazırladığı sınav dosyasını belirtilen tarih aralığı içerisinde sisteme yükler.

• Öğretim elemanı yüklenen tüm sınav dosyalarını görüntüler ve puanlar. İstediği takdirde 

öğrencilere geri bildirimler sunabilir.



HARUZEM MÜDÜRLÜĞÜ

AĞUSTOS, 2020



ŞANLIURFA
GENÇLİK MERKEZLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS

GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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ŞANLIURFA
GENÇLİK MERKEZLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS
26

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS GENEL BİLGİLER

Genç Ofis, Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde tüm üniversite öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Osman Bey Nizamiye İİBF Binası

Osmanbey Yerleşkesi
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS ATÖLYE VE ÇALIŞMA ALANLARI KROKİSİ
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS GENEL BİLGİ

Genç Ofis 7 Atölye ve Oyun alanıyla 

gençlerimizin hizmetine sunulmuştur.

ŞANLIURFA
GENÇLİK MERKEZLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS

Genç Ofis Girişi Gönüllü Genç Ofisi

Genç Ofis  Koridor Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS GENEL BİLGİ

ŞANLIURFA
GENÇLİK MERKEZLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS

Müzik Atölyesi İnovasyon Atölyesi

Cep Sinema Cep Sinema 

Genç Ofisimizde bulunan tüm atölye ve kulüplerde sadece gönüllü gençlerimiz 
görev almaktadır. Yeni hizmete geçen Genç Ofisimizde 24 gönüllü eğitmen, 210 
gönüllülük kulübü üyesi gencimiz mevcuttur. 

Ayrıca  üniversitede çeşitli alanlardan eğitim gören gençlerimizin, Genç Ofis 
dışında gençlik merkezlerimizde de sorumluluk almaları için çalışmalar 
yürütmekteyiz.
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GÖNÜLLÜLÜK KULÜBÜ

Gönüllülük kulübümüz yeni faaliyete geçen Genç Ofisimizde en çok rağbet gören ve her çapta gönüllülük faaliyetlerinde yer
almayı bekleyen gençlerimizden oluşmaktadır. Gençlik merkezlerimizin çalışmalarını, amaçlarımızı, bizlere ve başkasına
katacağı manevi değerleri bir bir anlatarak oluşturduğumuz gençlerimiz, başta Genç Ofis ve Gençlik Merkezlerimiz olmak
üzere bir çok alanda gönüllü faaliyetlere katılmaya başlamışlardır.

Genç Ofisimizde bulunan tüm atölye ve kulüplerde sadece gönüllü gençlerimiz görev almaktadır. Yeni hizmete geçen Genç 
Ofisimizde 24 gönüllü eğitmen, 210 gönüllülük kulübü üyesi gencimiz mevcuttur. 

BAŞLAYACAK OLAN ÇALIŞMALAR

KODADI2023 GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERİ :

18 Aralık itibariyle bilişim teknolojileriyle ilgili eğitim gören ve bu yönde çalışmaları olan 40 gencimize eğitmen eğitimi
vererek , Şanlıurfa merkezde bulunan gençlik merkezlerimizde görev almalarını ve projenin daha kapsamlı bir hale gelmesi
üzerine çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

EĞİTİMDE BİZDE VARIZ GURUBU :

Bu gurupta yer alan gönüllü gençlerimiz, çeşitli sebeplerle derslerinde geri kalmış, başarılı olamamış gençlerimizle Şanlıurfa
merkezde bulunan gençlik merkezlerimizde bire bir iletişim yoluyla temel matematik, Türkçe, sosyal bilgiler eğitimleri
düzenleyecekler. Eğitimler ilk ve orta okul seviyesindeki kardeşlerimiz için , okulların tatil olmasıyla birlikte başlayacak ve 15
gün sürecektir. Eğitmenlerimiz Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Fen bilimleri bölümleri başta olmak üzere birçok bölümden
gönüllülerden oluşacaktır. Ayrıca eğitim öncesi ve sonrasında Sosyoloji bölümünden gönüllü gençlerimiz eğitimi engelleyen
sorunlarla ilgili araştırmalar yaparak gönüllü gençlerimize araştırmalarımızı sunacaklardır. Eğitimin başarıya ulaşması adına
her alanında Gençlik Liderlerimiz programın işleyişi , sürdürülmesi adına projede yer alacaklardır. Eğitim alacak gençlerin
belirlenmesi, ailelerin bilgilendirilmesi görevini gençlik merkezleri üstlenecektir.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER
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GÖNÜLLÜLÜK KULÜBÜ

Projenin sonunda karşılaşılan sorunlar , yapılması gerekenler ve bir sonraki uygulama döneminde ek olarak yapılması
gerekenler gönüllü gençlerimizin sunumlarıyla paylaşılacaktır. Eğitim sonunda gönüllü gençlere ve eğitim alan
kardeşlerimize sağlanan katkılar bu sunumda yer alacaktır.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER

EKONOMİ KULÜBÜ

Kulüpte yer alan gençlerimiz genellikle İktisat, İşletme , Maliye ve Kamu yönetimi okuyan gençlerimizden oluşmaktadır. Kulüp
faaliyetleri olarak her hafta Salı günü, bir önceki haftanın ekonomik verilerine göre bulunduğumuz haftanın durumunu
yorumluyoruz.

Her genç kendi gözlemlediği noktaları ve karşılığında oluşacak değişimleri belirterek, yorumunun sonucunu diğer kulüp
üyeleri ile paylaşmaktadır.

Ayrıca bu grupta yer alan gençlerimiz kurumlar içerisinde prosedür olarak kalmış, kamu kurumlarında sadece yük olarak
kalmış istek ve talepleri yıl boyunca toplayarak ilgili makamlara iletmek üzere rapor haline getireceklerdir.
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SİNEMA KULÜBÜ

Bu kulüpte yer alan gönüllü gençlerimiz belgesel, araştırma çalışmaları, gönüllülük, vatan sevgisi, motivasyon gibi genç
kardeşlerimizin gelişimine katkı sağlayacak görsel çalışmaların araştırılmasını, izlenebilir hale getirilmesini ve gençlerimizin
etkinliğe katılmalarını sağlamaktadırlar. Haftanın belirli günlerinde faaliyetlerini yürüten kulübümüz, ayrıca atölye ve
kulüplerde yer alan kardeşlerimizle iletişime geçerek farklı ve anlık çalışmalarda oluşturmaktadırlar. Program sonunda
izlenilen görsel hakkında yorumlar yapılması sağlanmaktadır.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER
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GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ
Akıl ve Zeka Oyunları, gün boyu yoğun ve çok amaçlı kullanılan bir atölyedir. Üniversitede okuyan gönüllü
gençlerimiz tarafından belli saatlerde satranç ve mangala eğitimleri verilmektedir. Bunun yanı sıra gün boyu
açık olan atölyemiz, oyun araçlarını kullanmak isteyen tüm gençlerin hizmetine sunulmuştur. Sınav
dönemleri ve diğer çalışmalar içinde talebe göre çok amaçlı kullanılmaktadır. Atölyede sorumlu gençlerin
koordinesiyle belli dönemlerde küçük turnuvalar düzenlenmektedir.
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İNOVASYON ATÖLYESİ

Atölyemizde temel bilgisayar eğitiminin yanı sıra özellikle, İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinde eğitim gören
gençlerimiz için 10 Parmak eğitimi ve Ticari program kullanımı eğitimleri de verilmeye başlamıştır. Ayrıca

gençlerimize ilerde hangi mesleği ifa ederlerse etsinler, program yazma becerilerini muhakkak geliştirmeleri
vurgulamakta, KODADI2023 Projesi sayesinde kodlama ile tanışmalarını sağlamaktayız. Eğitimler Gençlik Liderleri ve
Gönüllü Gençler ile yürütülmektedir. Ayrıca atölyemiz, eğitim saatlerinin dışında gençlerimizin kendilerini geliştirme
ve okul dersleri için araştırma yapmaları için için sürekli kullanıma açık haldedir.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER
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SANAT ATÖLYESİ

Atölyemizde El sanatları, Ebru Sanatı, Resim karakalem, Resim yağlıboya eğitimleri verilmektedir. Eğitimler ve
atölye geliştirme çalışmalarının tamamını gönüllü gençlerimiz yürütmektedir. Çeşitli sebeplerle kendini
keşfedememiş veya geliştirmek isteyip vakit ve yer bulamayan kardeşlerimiz için pratik bir atölye olmuştur.
Ayrıca atölyemizde, eğitim saatleri dışında gençlerimiz çalışmalarına devam edebilmektedir.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER
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MÜZİK ATÖLYESİ
Atölyemizde şuan için bağlama ve gitar eğitimleri verilmektedir. Eğitimler ve atölye geliştirme çalışmalarının
tamamını gönüllü gençlerimiz yürütmektedir. Çeşitli sebeplerle kendini keşfedememiş veya geliştirmek isteyip vakit ve yer
bulamayan kardeşlerimiz için pratik bir atölye olmuştur. Ayrıca atölyemizde, eğitim saatleri dışında gençlerimiz çalışmalarına
devam edebilmektedir. Genç Ofis olarak kısa süre içerisinde müzik grubumuzu oluşturmak üzere gönüllü gençlerimiz
çalışmalarına başlamıştır. Atölyede eğitimlerin yoğun olması sebebiyle, zaman zaman eğitimler başka sınıflarda ek sınıflarda
yürütülmeye başlamıştır.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER
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DİL ATÖLYESİ – KONUŞMA KULÜBÜ
Atölyemizde İngilizce eğitimi üzerine çok farklı bir öğretim sistemi geliştirmiş bulunmaktayız. Gönüllü
eğitmenler 15 dk günlük konuşmalar üzerine İngilizce diyaloglar ve dikkat edilmesi gereken önemli kısımları
anlatarak, eğitime katılan gençlerimizin farklı diyaloglar oluşturmasını, eğitime dahil olmalarını talep
etmektedirler. Katılımcıların direk eğitimin içinde yer aldığı bu çalışmamıza, 1 aylık sürede 96 kişi katılmıştır.
Eğitimlerin keyifli, kolay ve bir o kadar öğretici olması sebebiyle, hafta içi 6 kez eğitim düzenlenmektedir. 17
Aralık itibariyle yeni gönüllü gencimiz aynı eğitim sistemini uygulayarak Türk İşaret Dili programına
başlayacaktır.

GENÇ OFİS ATÖLYE VE KULÜPLER
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS GENEL BİLGİ

ŞANLIURFA
GENÇLİK MERKEZLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GENÇ OFİS

Oyun AlanıSanat Atölyesi

Genç Ofisimiz daha çok gence ulaşmaya, daha farklı ve faydalı çalışmalara imza 
atmak için mükemmel bir ortam olmayı kısa sürede başarmıştır.. 



HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

EL-BATTANİ KÜTÜPHANESİ



EL-BATTANİ KÜTÜPHANESİ’NE 

HOŞGELDİNİZ



ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN 

KURULUŞ AMACI



SAYILARLA KÜTÜPHANEMİZ



EL-BATTANİ KÜTÜPHANESİ 

4 KATLIDIR









ÖDÜNÇ VE İLİŞİK 

KESME İŞLEMLERİ İADE İŞLEMLERİ





EL-BATTANİ KÜTÜPHANESİ 

1. KAT



EL-BATTANİ KÜTÜPHANESİ 
2. KAT



KÜTÜPHANEMİZDE DEWEY ONLU 

SINIFLAMA SİSTEMİ KULLANILMAKTA

Örnek 





KÜTÜPHANE AÇILIŞ – KAPANIŞ SAATLERİ



ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI



KATALOG TARAMASI 

NASIL YAPILIR?

www.library.harran.edu.tr

http://www.library.harran.edu.tr/


KÜTÜPHANEDE ARADIĞIMIZ BİR KAYNAĞI NASIL 

BULABİLİRİZ?



SÜRE UZATMA İŞLEMİ





ÖĞRENCİ NUMARASI

GEÇİCİ ŞİFRE 1





KÜTÜPHANEDE ARADIĞIMIZ BİR KAYNAĞI 

NASIL BULABİLİRİZ?



ÖNEMLİ



ÖNEMLİ

Çıktı almak 

için Kimlik 

kartı takılır.





HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı



ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ



Sunumda Sizi Neler 

Bekliyor ?  

 Başarının Yolu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Öğrenci Hareketliliği

Dış İlişkiler ve  Farabi 



Öğrenci Bilgi Sistemi

Yol Gösteren Yönetmelikler

HRÜ’de Başarılı Bir Öğrenim Hayatı için;



Öğrenci Numarası 

200602041

20   Giriş Yılı

06   Örnek Fakülte kodu

02   Örnek Bölüm kodu 

041 Öğrenci Yerleşme Sıra no



Öğrenci Bilgi Sistemi

( "Otomasyon Sistemi" )







Öğrenci Bilgi Sistemi 

https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


İlk defa giriş yapanlar için :

Kullanıcı adı:  öğrenci numaranız
Şifre :              TC Kimlik Numaranızın ilk 5 hanesidir. 



Sisteminde Neler var ?

Neler öğrenebilirsiniz ?
 Akademik danışmanınızı

 Bir “Transkript senaryosu"nu geliştirebilirsiniz.

 Eğitim süresince  alacağınız dersleri

 Bölüm başkanınızı

 Sistem sizin posta kutunuzdur.  Önemli duyurular OBS’nde yayınlanır.  

 İletişim bilgilerinizi güncel tutmaya bakın.
 Haydi sıra sizde  !  



Harran Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği

http://ogrenci.harran.edu.tr/tr/mevzuat/

http://ogrenci.harran.edu.tr/tr/mevzuat/


Bu oturum için 
yönetmeliğin önemli başlıklarından seçtik.

Başarılı bir öğrenim için lütfen kendiniz inceleyin !

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLİĞİ

http://ogrenci.harran.edu.tr/

http://ogrenci.harran.edu.tr/


Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim günü veya on dört haftadan

ibaret güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

Talepte Bulunan öğrenciler için Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından muafiyet sınavı yapılacaktır.

takip için http://ydyo.harran.edu.tr/

İngilizce 
Muafiyeti

Öğretim Yılı  Süresi

http://ydyo.harran.edu.tr/


Azami öğretim süresi 
Öğrenciler;  iki yıllık programları en çok dört, 

dört yıllık programları en çok yedi, 

beş yıllık programları en çok sekiz, 

altı yıllık programları en çok dokuz    

yılda tamamlamak zorundadırlar.

Yatay Geçiş

İki çeşit yatay geçiş vardır :

1.   Başarı durumuna göre

2.   Ek Madde-1 (ÖSYM puanına göre)



Ders muafiyetleri  (Eğitim-Öğretiminin ilk 15 gün içerisinde)

Öğrenci başvuruyu kayıt yaptığı öğretim biriminde yapmak zorundadır.

Ders Kayıt / Kayıt yenileme
Öğrenciler ders kayıtlarını; bulundukları sınıf ve durumlara göre,

akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde

başlatmak ve tamamlamak koşuluyla,

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dersleri seçmek suretiyle
yeniletmek zorundadır.

https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur.

Alt sınıflardan ders bırakarak üst sınıflardan ders alınmaz. 

Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamaz.
Muafiyeti varsa en fazla muaf oldukları ders saati kadar üstten ders alabilirler. 

İkinci sınıf veya daha üst sınıflarda olan öğrencilerden 
genel not ortalaması  (GNO) 3.00’ten büyük olan öğrenciler, 
alttan dersi olmamak kaydıyla 

üst yarıyıldan ders alabilir. Ders yükünün en fazla 1/3= 10 AKTS

Kayıt yenileme

Üstten Ders Alma 

Ders Alma 



Devam Mecburiyeti

 Öğrencilerin teorik derslere en az %70, 

uygulamalara en az  %80 oranında

devamı zorunludur.

 Teorik dersin devam zorunluluğunu yerine getirmiş,

fakat dersten tekrara kalan öğrenci bir sonraki yılda 

isterse sadece dersin sınavlarına girebilir. 

(Devam zorunluluğu aranmaz)

 Uygulamalı dersten tekrara kalan öğrencilerin ise 

derse devam mecburiyeti vardır.



Başarı ve Değerlendirmede
Önemli Terimler 

ANO: Akademik Dönem Not Ortalaması  ( Her akademik dönem sonunda 
hesaplanır )

GNO:   Genel  Not Ortalaması  (Almış olduğu tüm dersler için

hesaplanır)  

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
Avrupa içerisinde üniversite eğitimi konusunda "aynı dilden" konuşabilmek için 
dersleri değerlendirmek için kullanılan ortak bir "ölçü birimi"dir.
Ortak çalışmalar, öğrenci/ öğretim elemanı değişimi bu şekilde kolaylaşır.   

Örnek :
Bölüm: Diş Hekimliği     Ders: Türk Dili I         AKTS : 2



Notlar Not Katsayıları

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FD 0,50

FF 0,00

FZ 0,00

Derslerin Not Katsayıları



NOT KAT SAYILARI
 Dönemde alınan tüm derslerin not katsayıları ile AKTS değerleri çarpılır.

Çarpım toplamları (örneğin sonuç 81) dönemde alınan tüm derslerin toplam
AKTS değerine bölünür ve ANO elde edilir.

 ANO:  81/30 = 2,70

 GNO ise alınan tüm derslerin not katsayıları AKTS değerleri çarpılır. Çarpım 
toplamları, genelde alınan tüm derslerin toplam AKTS değerine bölünür ve 
GNO elde edilir.



Sınav Notuna İtiraz

Yarıyıl / yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 
gün içerisinde  

ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılabilir.

Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez.



UZAKTAN EĞİTİM
HARUZEM

 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversitemizin birimlerinde;

Yabancı Dil-I-II, Türk Dili-I-II , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve II

dersleri uzaktan eğitimle verilmeye başlanmıştır..

Bu dersleri alan öğrencilerimiz uzaktan eğitimin verileceği sisteme; 

http://ue.harran.edu.tr/ adresinden erişebilirler. 

Kullanıcı adı ve şifreler üniversitemizin öğrenci bilgi sisteminden bağımsız çalışmakta olup, 
ilk defa giriş yapacak olan öğrenciler için " öğrenci numaraları" kullanıcı adı, "TC kimlik 
numaralarının ilk 5 hanesi" de şifreleri olacak şekilde ayarlanmıştır.

Uzaktan Eğitimle Verilecek derslere ilişkin genel duyuruları :  

www.haruzem.harran.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.





Sizin değerlendirmeleriniz

Üniversitemiz,  tüm alanlarındaki kaliteyi sürekli yükseltmek amacıyla  
sizlerden her öğretim yılının sonunda  eğitim aldığınız birim 
ve eğitim veren akademik elemanlar ile  ilgi memnuniyetinizi ölçen bir 
anket uygulamakta, sonuçları değerlendirip ilgili birimlere iletmektedir.



Öğrenci İşleri hep yanınızda   

Araştırın, bilgilenin… Kazanın !



Öğrenci Hareketliliği



1 veya 2 dönem için kendi programınızda 

• Yurtdışında başka üniversite    veya 

• Türkiye’de başka bir üniversitede  öğrenim görebilirsiniz veya 

• Yurt dışında staj yapabilirsiniz.  

Nasıl, ne zaman, şartlar nedir  

?

ERASMUS

FARABİ

www.harran.edu.tr

Araştırın, bilgilenin çünkü…..



Başarılı ve Mutlu bir Üniversite Yaşamı dileriz !  





Üniversitemizin kurulduğu tarih olan 1992 yılında hizmete giren Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanlığı; hizmet verdiği öğrenci ve personellerin sosyal, kültürel, danışma
ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimidir. Aynı zamanda eğitim -
öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmalar yapılmaktadır.

Daire Başkanlığımız Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısına
bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dairede yürütülen başlıca hizmetler şu
şekildedir.

A) Beslenme Hizmetleri

B) Kültürel Hizmetler

C) Spor Hizmetleri

D) Sosyal Hizmetler



BESLENME HİZMETLERİ

Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye Yerleşkelerinde bulunan öğrenci ve
personelimiz için yaklaşık altı bin kişilik kapasiteye sahip yemekhaneler bulunmaktadır.
Ayrıca değişik noktalarda bulunan yemekhanelerde, talep eden tüm öğrenci ve
personele öğle yemeği ve ikinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği servisi
yapılmaktadır.



Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan beş bin kişilik merkezi kafeterya,
Yenişehir ve Eyyübiye Yerleşkelerinde bulunan merkezi kafeteryalar modern
ortamı, kaliteli ve temiz hizmet anlayışıyla öğrencilerimizin gözde mekanlarıdır.



Akademik ve İdari personel ile öğrencilerin öğle yemeği 2 ana yemekten
birisini seçmeli olmak üzere 5 çeşit yemekten oluşan tek menü şeklinde
hazırlanmaktadır. Yemek menüleri mevsime göre kalori ihtiyacı hesaplanarak Gıda
Mühendisi denetiminde düzenlenip aylık olarak web sayfamız da ilan edilmektedir.



Öğrenci ve Personellerimizin yemekleri Daire Başkanlığımızın
Osmanbey yerleşkesinde bulunan merkez mutfağımızda kendi personellerimiz
tarafından, en kaliteli ve taze gıda ürünlerinin tüm kontrolleri Gıda Mühendisi
ve Veteriner Hekimler tarafından yapılarak üretilmektedir.



Öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarıyla Harran Üniversitesi web
sayfasından ve kiosk cihazlarımızdan rezervasyon yapıp yemek hizmetinden
indirimli olarak faydalanabilirler.



KÜLTÜR HİZMETLERİ

Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor
Daire Başkanlığımıza bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Amaç öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayarak kişilik
gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır.



Yıl içinde çeşitli konularda konferans, panel, sempozyum, konser ve
şenlikler organize edilmektedir. Özellikle Üniversitemizde geleneksel olarak her
yıl düzenlenen bahar şenliği öğrencilerimizin yanı sıra yöre halkının da
Üniversitemizle daha fazla kaynaşmasına olanak tanımaktadır. Öğrencilerimiz
öğrenci kulüplerine katılarak çeşitli aktivite, organizasyon ve etkinliklerde
bulunabilirler. Mevcut olan 62 öğrenci kulübümüz aktif olarak çalışmalarına
devam etmektedir.



SPOR HİZMETLERİ

Üniversitemizin Sportif Faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire
Başkanlığımıza bağlı Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.



Öğrencilerimizin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi,
beden ve ruh sağlığının dengeli bir şekilde gelişmesine ve korunmasına yardımcı
olmak amacıyla spor faaliyetleri organize edilmektedir.



Üniversitemiz akademik ve idari personelinin de spor
tesisleri ve hizmetlerinden yararlanabilmesi için olanaklar sağlamaya
çalışmaktadır.



Üniversite içi ve üniversiteler arası turnuvalar düzenlenerek
öğrencilerin sosyal ve fiziksel olarak kendilerini geliştirmelerine
olanak sağlanmaktadır.



SOSYAL TESİSLER

Olimpik kapalı yüzme havuzumuz tüm personel ve
öğrencilerimize hizmet sunmaktadır.



SOSYAL TESİSLER

Osmanbey kampüsümüzde faaliyet göstermekte olan Sosyal Tesisler ve

kebap – pide salonu tüm öğrenci ve personellerimize hizmet sunmaktadır.



2020-2021 AKADEMİK YILI
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

TANITIM SUNUMU

Yabancı Diller Yüksekokulu
Ağustos 2020



İngilizce Hazırlık Programı

Zorunlu

% 30 %100

İsteğe Bağlı

Türkçe



İngilizce Hazırlık Programı

Güz 

Dönemi

8 hafta

18 saat 

Main Course

6 saat R&W

6 saat L&S

8 hafta

18 saat 

Main Course

6 saat R&W

6 saat L&S

Bahar

Dönemi

8 hafta

18 saat 

Main Course

6 saat R&W

6 saat L&S

8 hafta

18 saat 

Main Course

6 saat R&W

6 saat L&S



Değerlendirme

Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan yıl sonu başarı puanı hesaplaması
aşağıdaki gibi yapılır:

Birinci dönem not ortalaması + İkinci dönem not ortalaması
2

İsteğe bağlı hazırlık öğrencilerinden İngilizce Hazırlık Eğitiminde 
başarısız olsalar dahi bağlı oldukları programlarda öğrenimlerine 
başlarlar.

Zorunlu hazırlık öğrencilerinden İngilizce Hazırlık Eğitiminde 
başarısız olanlar, Muafiyet Sınavında başarılı olmadan bölümlerinde 
eğitim-öğretime başlayamazlar.

60 puan

70 puan



Devamsızlık

İngilizce Hazırlık öğretiminde derslere devam zorunludur. Öğrenciler hazırlık
sınıfında her bir dönemdeki derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.
Devamsızlık süreleri her bir dönem için ayrı hesaplanır. Devam koşulunu yerine
getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır ve hazırlık sınıfında derslere,
sınavlara ve aynı öğretim yılı içinde yapılan Bahar Yeterlik Sınavına alınmazlar.



Kitaplar



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
http://bidb.harran.edu.tr



KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ

Üniversitemizin Tüm Kampüslerinde Öğrencilerimize 

Kablosuz İnternet Erişim Hizmeti Sunulmaktadır. 



 Öğrencilerimiz Tüm Kampüslerimizde Yayın

Yapan «KampusWifi» Ağına Bağlanabilirler.

 5651 Sayılı Yasa ve İnternet Kullanım Politikası

Gereği İnterneti Kullanırken Kimlik

Doğrulaması Yapmak Gerekmektedir

 https://profile.harran.edu.tr adresinden

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Kullanıcı Hesapları

İle Kimlik Doğrulaması Yaparak İnternet Erişimi

Sağlanabilir.

KampusWifi

KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ

https://profile.harran.edu.tr

https://profile.harran.edu.tr/
https://profile.harran.edu.tr/


E-POSTA HİZMETİ

Öğrencilerimize 

@ogrenci.harran.edu.tr 

uzantılı e-posta hesapları 

tanımlanmaktadır.



E-POSTA HİZMETİ

 Kayıt Yapan Öğrencilerimizin E-Posta Hesapları

Otomatik Olarak Oluşturulmaktadır.

 Oluşturulan E-Posta Hesaplarının Aktif Hale Gelmesi

İçin mailaktivasyon.harran.edu.tr adresinden

OBS Hesapları Kullanılarak Aktivasyon İşleminin

Yapılması Gerekmektedir.

( http://bidb.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/1/files/ogrenci-mail-dokumani-02122019.pdf )https://mail.harran.edu.tr

http://mailaktivasyon.harran.edu.tr/
http://bidb.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/1/files/ogrenci-mail-dokumani-02122019.pdf
https://mail.harran.edu.tr/


YAZILIM VE LİSANS HİZMETLERİ

Üniversitemizin Lisans Sahibi Olduğu Çeşitli Uygulamalar Ücretsiz

Olarak Öğrencilerimizin Kullanımına Sunulmaktadır. 



YAZILIM VE LİSANS HİZMETLERİ

 Üniversitemiz Microsoft İle Yaptığı Lisans Anlaşması

Gereği Office365 (Word, Excel, Powerpoint, One

Drive, Microsoft Azure Aboneliği vb.) ve Windows10

Education Ürünlerini Ücretsiz Olarak Öğrencilerimizin

Kullanımına Sunmaktadır.

 Yazılımlar www.office365.com adresinden E-Posta

Hesapları İle Giriş Yapılarak İndirilebilmektedir.
(http://bidb.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/1/files/office-365-kurulum-ve-tanitim-dokumani-13012020.pdf)

http://www.office365.com/
http://bidb.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/1/files/office-365-kurulum-ve-tanitim-dokumani-13012020.pdf


YAZILIM VE LİSANS HİZMETLERİ

 Üniversitemiz Kivuto Akademik Programı Üyesidir.

 Öğrencilerimiz https://harran.onthehub.com

adresinden Kivuto Akademik Programı’na Üye

Olabilirler.

 Bu Sayede Win10 Education Lisansı Ücretsiz

Alınabilir. Ayrıca Lisanslı Diğer Birçok Uygulama

Daha Düşük Ücret Ödeyerek İndirimli Temin

Edilebilir.

https://harran.onthehub.com

https://harran.onthehub.com/
https://harran.onthehub.com/


BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
http://bidb.harran.edu.tr


