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Öğrenci Numarası 

212101001
1-2  Giriş Yılı
3-4 Fakülte kodu
5-6 Program kodu 
7-8-9 Sıra no

Öğrenci Bilgi Sistemi
( "Otomasyon" )





Öğrenci Bilgi Sistemi 



Öğrenci Bilgi Sistemi 



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 özen gösterin

Öğrenci Bilgi Sistemine ilk defa giriş yapanlar 
için :

Kullanıcı adı:  Öğrenci No
Şifre :              TC Kimlik Numaranızın ilk 5 
hanesidir. 



Ders Kaydı 
Öğrencinin okuyacağı  dönemdeki (Güz 
/Bahar)  dersleri seçeceği (Müfredatla 
belirlenmiş) ve Danışman Hoca tarafından 
kontrol edilip onaylanacak dönemlik ders 
listesini ifade eder.



Ders İzlence Formu
Derslere ait her türlü hususlar dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek
yarıyıl/yıl başında öğrencilere ders izlence formu ile duyurulur ve birim tarafından
web sayfasından yayınlanır. Ders izlence formunda; Bologna bilgi paketi çerçevesinde,
dersin amacı, öğrenim kazanımları, öğrenim kazanımları ile program kazanımları
ilişkisini gösteren tablo, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve
saati (çizelge), ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve
araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanlarına ait iletişim bilgileri ve
dersin ölçme ve değerlendirme araçları ile bunların öğrenci iş yüküne katkıları yer
alır. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların
sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı
ders izlence formunda belirtilir.

Örnek Ders İzlence Formu
http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/bilgisayar/files
/2020_-
_2021_G%C3%BCz_D%C3%B6nemi_Lisans_%C4%B0zlenceler.pdf

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/bilgisayar/files/2020_-_2021_G%C3%BCz_D%C3%B6nemi_Lisans_%C4%B0zlenceler.pdf


 Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim günü veya on dört
haftalık, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

 Hazırlık Eğitimi: İlahiyat ve İngilizce Öğretmenliği programlarında zorunlu,
diğer programlarda isteğe bağlı Hazırlık eğitimi verilmektedir.

 Üniversiteye yeni kayıt sırasında talepte bulunan öğrenciler için, Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce Muafiyet sınavı yapılacaktır.

 Bu sınavda başarılı not alan öğrenciler, birinci sınıfta güz ve bahar
dönemlerinde okutulan Temel İngilizce derslerinden başarılı sayılıp İngilizce
derslerinden muaf sayılırlar.

Harran Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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

Öğrenim Yılı  Süresi

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


Azami öğrenim 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-Öğretimde derslerin başladığı ilk hafta içerisinde)
Öğrenci kayıtlı olduğu birime başvuru yapmak zorundadır.

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 ders
kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Öğrenciler güz ve bahar dönemi için ders kayıtlarını Akademik Takvimde 
belirtilen tarihler arasında kendisi yapacaktır!
Öğrencilerin derse devam edebilmesi için ders kayıt işleminin danışman 
tarafından onaylanması gerekmektedir.



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 AKTS’i kadar üstten ders 

alabilirler. 
İkinci sınıf veya daha üst sınıflarda olan öğrencilerden 
genel not ortalaması  (GNO) 3.00 ve üzeri 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.

 Öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden öğrenim ücreti 
alınmaz.     

 Ayrıca mezuniyet aşamasında olup iki derse kalan öğrenciden de öğrenim ücreti 
alınmaz.                                                                    



Başarı ve Değerlendirmede
Önemli Terimler 

ANO: Akademik Yıl  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



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

toplamları dönemde alınan tüm derslerin toplam AKTS değerine bölünür ve
ANO elde edilir.

 ANO:  81/30 = 2,70
 GNO ise iki dönem sonunda elde 159,50 / 60= 2,6583 =2,66 (kesirli sayı 0,5 ten 

büyük ise bir üst sayıya tamamlanır)

Sınav Notuna İtiraz

Yarıyıl / yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 
5 işgünü içerisinde  

ilgili birimin bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuru yapılabilir.

Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez



 Başarı değerlendirmesi
Bir dersin başarı notu,     ara sınav not ortalamasının           % 40’ı

+   final / bütünleme sınav notunun % 60’ı
Harf notu olarak belirlenir

Ancak, final / bütünleme notunun 35’in altında olması durumunda 

başarı notu FF olarak verilir.

 Birinci ve ikinci yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.70’in altında olan öğrenciler.
 Üçüncü ve dördüncü yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’in altında olan öğrenciler.
 Beşinci ve altıncı yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’ın altında olan öğrenciler.
 Normal öğrenim süresi 2 yıl olan birimlerin üçüncü ve dördüncü yarıyıl sonunda 2.00 altında olan öğrenciler.” 
 Dördüncü ve beşinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında 

olan öğrenciler. (Tıp  ve Diş Fakültesi hariç)

DİKKAT!
Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü en fazla 24 AKTS’dir. Gözetim 
listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler 
normal statüde öğrenimlerine devam ederler.

Başarılı Öğrencilere : yıl sonu not ortalaması 3,00 – 3.49   Onur Belgesi 
3,50  – 4,00   Üstün Onur Belgesi veriliyor.

Gözetim Listesi



UZAKTAN EĞİTİM
HARUZEM

 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından bu yana üniversitemiz birimlerinde

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

dersleri uzaktan eğitimle verilmektedir. Bu dersleri alan öğrencilerimiz uzaktan

eğitimin verileceği sisteme http://harran.edu.tr/ adresinden erişebilirler.

Kullanıcı adı ve şifreler Üniversitemizin öğrenci bilgi sisteminde kullanılan kullanıcı adı 
ve şifre ile aynıdır.

Uzaktan Eğitimle Verilecek derslere ilişkin genel duyuruları :  
www.haruzem.harran.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.



ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
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  ?

Uluslararası İlişkiler Birimi

Farabi www.harran.edu.tr

Araştırın, bilgilenin çünkü…..



Her türlü soru, görüş, öneri ve talepleriniz için Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı personelimize mesai gün ve saatleri içerisinde telefon veya 
ogrencisoruyor@harran.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Öğrenci İşleri hep yanınızda…  

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

Sağlıklı ve mutlu bir eğitim-öğretim hayatı geçirmenizi 
dileriz.

mailto:ogrencisoruyor@harran.edu.tr




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 65 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.



SOSYAL TESİSLER

URFA EVİ UYGULAMA OTELİ

Balıklıgölde faaliyet göstermekte olan Uygulama Otelimiz 17 oda ve 44
yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.



HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE 
UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ (HARUZEM)

TANITIM VE FAALİYET ALANLARI



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.



HARUZEM’İN FAALİYET ALANLARI

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

• a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

• b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders
içeriklerini hazırlamak,

• c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonları ve ders
içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak,

• ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki
eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmaları yapmak veya önermek,

• d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği
yapmak.



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)



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

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

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.



HARRAN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE 

BAŞKANLIĞI

Üniversite öğrencilerimizin faydalanabileceği 
hizmetler.

• Öğrenci e-posta
• Öğrenciler için Office 365 uygulamaları 
• İnternet erişimi
• Ücretsiz antivirüs



ÖĞRENCİ E-POSTAMI 
NASIL AÇARIM











Üniversite ana sayfamızdan 
(mail.harran.edu.tr) e-posta 
linkine tıklayarak giriş 
yapıyoruz.







OFFİCE 365 
UYGULAMALARINI 
NASIL KURARIM



Üniversite ana sayfamızdan (mail.harran.edu.tr) 
e-posta linkine tıklayarak giriş yapıyoruz.













ÜNİVERSİTE İNTERNET 
HİZMETİNDEN NASIL 
FAYDALANABİLİRİM?



Telefondan veya bilgisayar üzerinden internete bağlanabilirsiniz.

İnternete giriş için öğrenci 
numarası ve obs şifrenizle 
giriş yapabilirsiniz. 
Misafir girişi yapmak için 
e-devlet butonundan giriş 
yapabilirsiniz.



ÜCRETSİZ ANTİVİRÜS
HİZMETİNDEN NASIL 

FAYDALANIRIM



https://bitdefender.com.tr/harranedu/index.php
adresinden gerekli adımları izleyerek ücretsiz antivirüs
hizmetinden faydalanabilirsiniz.

https://bitdefender.com.tr/harranedu/index.php


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 

Kütüphane Eğitim/Oryantasyon Programı

Harran Üniversitesi El-Battani Kütüphanesi



Fiziksel Mekan Olarak El-Battani
Kütüphanesi

 Harran Üniversitesi kütüphanesi 1993 yılında kurulmuştur. Mevcut
kütüphane binamıza 2014 yılında geçilmiştir.

 Kütüphanemiz; Osmanbey Kampüsü içerisinde 7900 m² kapalı alan ile siz
kullanıcılarımıza hizmet vermektedir.

 Kütüphanemiz aynı anda yaklaşık 1000 kişiye hizmet vermektedir.

 Kütüphanemiz 4 katlı olup 3 katı okuyucularımıza hizmet vermektedir.

 2 Adet teras katımız çalışma salonu olarak düzenlenmiştir.

 Her katta bilgisayar salonumuz mevcuttur.

 Kütüphane binamızda bir adet konferans salonu mevcuttur. 200 kişilik
kapasiteye sahiptir.



Kütüphane Koleksiyonu
Basılı Yayın Koleksiyonu

Elektronik Yayın Koleksiyonu

Kitap
48321

Dergi
1052

Tez
2879

E-Dergi
443.305

E-Tez
2.100.000

E-Kitap
342.360



Hizmetlerimiz

Teknik Hizmetler

 Kataloglama ve 
Sınıflama

 Seçme – Sağlama
 Derme Geliştirme

Okuyucu Hizmetleri

• Ödünç Verme Hizmeti

• Kütüphaneler Arası Ödünç Verme 
(ILL) Hizmetleri

• Elektronik Kaynaklar Hizmeti

• Türkiye Belge Sağlama Sistemi 
(TÜBESS) Hizmeti

• Oryantasyon  ve Okuyucu 
Hizmetleri



Kitap Sınıflama Sistemleri
 Kütüphanemiz, uluslararası sınıflama sistemi olan “Dewey

Onlu Sınıflandırma Sistemini” kullanmaktadır.

 Kütüphanemizdeki basılı bilgi kaynakları açık kaynak raf

sisteminde hizmete sunulmaktadır. Kullanıcılar, okumak

veya ödünç almak istedikleri kitapları raflardaki

yerlerinden kendileri alabilirler. Rafların üzerinde

yönlendirme tabelaları mevcuttur .



000 Genel Konular 

100 Felsefe & Psikoloji 

200 Din 

300 Toplum Bilimleri 

400 Dil ve Dil Bilim 

500 Doğa Bilimleri &  Matematik 

600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 

700 Sanat (Güzel Sanatlar) 

800 Edebiyat & Retorik 

900 Coğrafya & Tarih 



Basılı Süreli Yayınlar ve Tezler
 Kütüphanemizde bulunan basılı süreli yayın koleksiyonu için kapalı raf

sistemi uygulanmaktadır. İstediğiniz derginin künyesini süreli yayınlar

sorumlusu personele bildirerek kütüphane içerisinde dergilerden

faydalanabilirsiniz.

 Yüksek Lisans ve doktora tezleri tez danışmanı veya hazırlayanın izni

doğrultusunda, tezin tamamından kütüphane içerisinde

yararlanabilirsiniz.

 Ayrıca; Harran Üniversitesi Rektörlüğü Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv

Politikası çerçevesinde http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/

adresinden de üniversitemizin yüksek lisans ve doktora tezlerine erişim

sağlayabilirsiniz.

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/


Kütüphane Koleksiyonunun İçeriğini Nasıl 
Görebilirim?   
“KATALOG taraması yapmamız gerekiyor”

Katalog Nedir???

Kütüphane koleksiyonlarında bulunan tüm bilgi kaynaklarının kayıtlarına ulaşımı sağlayan

araçlardır.

Katalog taramasını kütüphanemizin web sayfasında bulunan katalog tarama menüsünden

(https://yordam.harran.edu.tr/yordambt/yordam.php) yaparak kütüphanemizin basılı ve

elektronik yayınlarını tarayabilirsiniz. Katalog taraması yazar adı, eser adı, konu, ISBN,

ISSN, yer numarası vb. kriterlerle taranabilir.

Ayrıca Kütüphanemizin web sayfasında bulunan ( http://library.harran.edu.tr/) “Katalog

Tarama” menüsü içerisindeki “Oturum Aç” sekmesinden “öğrenci numaranız” ve “şifreniz”

ile giriş yaparak; ödünç aldığınız, iade ettiğiniz kaynakları ve şahsi bilgilerinizi

görebilirsiniz, eser isteğinde bulunabilirsiniz, ödünç aldığınız kaynakların süresini uzatabilir

vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

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






Kitabın 
raftaki yeri

Yazar adına 
göre tara



i

Kitabın 
künyesi/kimlik 

bilgileri

Kitabın kaç 
defa ödünç 

alındığı

Kitabın yer 
numarası, rafta 
olup olmadığı, 
demirbaşı vb.



ÜYE KODU: ÖĞRENCİ 
NUMARASI

ŞİFRE: 1



Üzerimdekiler, iadelerim, 
arşivim, şahsi bilgilerim vb. 
kişisel bilgilerinize 
erişebilirsiniz. 



Ödünç Kitap Alma ve Kitap İade Etme

 Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizin, üyelikleri otomatik olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 Lisans-önlisans öğrencileri 15 gün süreyle en fazla 3 materyali, yüksek lisans ve doktora

öğrencileri ise 20 gün süreyle en fazla 4 materyali ödünç alabilmekteler.

 Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyallerin iadesini

isteyebilir.

 Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmedikçe yeni

materyal alamazlar.

 Kullanıcıların ödünç aldıkları materyaller bir başka kullanıcı tarafından ayırt (rezerv)

edilebilir. Ayırt (rezerv) edilen materyaller ayırtma işlemini yapan kullanıcıya yapılan

duyurudan itibaren 7 (yedi) gün içinde alınmaz ise ayırtma (rezerv) işlemi iptal edilir.



Devam…
 Kütüphaneden herhangi bir materyali ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en

geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

 Geciktirilen her materyal için günlük 20 kuruş para cezası uygulanır.

 Başkasına ait kimlik kartı ile materyal alınmaz.

 Ayrıca kullanıcıların ödünç aldıkları materyaller başka kullanıcılar tarafından ayırt
edilmediği sürece ve kullanıcının cezası, borcu olmadığı sürece “Kütüphane
Hesabımdan” iade süresi 1 kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir.

 Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin

ettirilir.Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kullanıcı materyalin piyasa fiyatını,

kargo bedelini ayrıca ödünç verme süresi gecikmiş ise gecikme bedelini öder.



Elektronik Kaynaklara Erişim
 Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarına ücretsiz bir şekilde 7/24

ulaşabilirsiniz.

 Üniversite içerisinden (IP adreslerine tanımlı) tüm e-kaynaklara

kütüphane web sayfasından doğrudan erişebilirsiniz.

 Kütüphanemizin abone olduğu elektronik kaynaklara kampüs dışından

erişim için kullanılan Vetis (veri tabanı erişim ve istatistik sistemi) ile

personelimiz …..@harran.edu.tr kurumsal e-maili ve şifresiyle,

öğrencilerimiz ise öğrenci bilgi sistemi (obs) kullanıcı hesabıyla

doğrudan https://yordam.harran.edu.tr/vetisbt linkini tıklayarak giriş

yaparak oturum açabilir istediği veri tabanına erişim sağlayabilir.

https://yordam.harran.edu.tr/vetisbt


Kütüphane Açılış – Kapanış Saatleri

 Hafta içi: 08:00-23.00
 Hafta Sonu: Hizmet vermemektedir)
 (Not: Salgın nedeniyle çalışma saatlerimiz değişiklik 

göstermektedir).



Kütüphanemize Soru ve Önerileriniz
 E-mail: 

kutuphane@harran.edu.tr

 Canlı destek platformu 
için; HRÜ- Kütüphane 
Canlı Destek Programını 
kullanabilirsiniz. 
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