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Bu rapor covid-19 salgını sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

Harran Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerine ve uzaktan 
ölçme-değerlendirme uygulamalarına yönelik hazırlanmıştır. 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

Harran Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitim öğretim 
faaliyetlerinde hibrit eğitim modelini tercih etmiş ve bu kapsamda 5 Ekim 2020 tarihinden 
itibaren uzaktan ve yüz yüze eğitim faaliyetlerimiz başlamıştır.  

Birimlerimiz teorik dersleri tamamen uzaktan eğitim yoluyla; uygulamalı dersleri ise 
ihtiyaçlara ve alınan birim kararlarına göre uzaktan ve yüz yüze işlemeye başlamıştır. Bu 
hususta ihtiyaç duyulan alanlarda (örneğin Tıp Fakültesinin staj uygulamaları) gerekli tedbirler 
çerçevesinde eğitimler yüz yüze yapılmaktadır. 

Uzaktan eğitim öğretim ve sınav süreçlerine ilişkin gerekli tüm kılavuzlar hazırlanarak 
öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır. Öğrenci kılavuzları hazırlanırken, engelli 
öğrenciler de düşünülerek sesli anlatım ve altyazı içeren videolar da hazırlanarak ilgili web 
sayfalarında yayınlanmıştır. 

Uzaktan eğitim faaliyetlerimiz canlı yayın yoluyla gerçekleştirilmekte olup, buna ilave 
olarak canlı yayınların video kayıtları ve diğer bütün ders materyalleri haftalık olarak 
öğrencilerle Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılmaktadır. 

Güz dönemi kapsamında önlisans, lisans ve lisansüstü kademelerde 26.810 öğrenci, 
1126 öğretim elemanı sisteme tanımlanmıştır. Öğrenme Yönetim Sisteminde haftalık ortalama 
5521 canlı ders işlenmekte ve bu canlı derslere haftalık ortalama 105bin civarı öğrenci katılım 
sağlamaktadır.  

Güz dönemi itibariyle Üniversitemiz profesyonel düzeyde bir uzaktan eğitim 
stüdyosuna kurmuştur. Uzaktan Eğitim Merkezimiz bünyesinde kurulan ve faaliyete başlayan 
stüdyo, talepte bulunan tüm öğretim elemanlarımızın canlı yayın (öğrencilerle etkileşimli) veya 
paket çekimler yoluyla derslerini işlemesine olanak tanımaktadır. Bunun içinse dijital bir sınıf 
ortamında bulunması gereken tüm donanımları (akıllı tahta, yaka mikrofonu, stüdyo 
kameraları, reji desteği gibi) bünyesinde barındırmaktadır. Uzaktan Eğitim stüdyosu 5 Ekim 
2020 tarihinden bu yana haftalık ortalama 25 ders saati süresince canlı ders işlenmiş; canlı 
derslerin yanı sıra video kayıtları yoluyla ders materyali hazırlayıp öğrencilerle paylaşmak 
isteyen öğretim elemanlarına ise paket çekimler yapılmıştır. Ayrıca stüdyoda ERASMUS 
koordinatörlüğü tarafından yabancı uyruklu öğrencilerimize, Zoom ve Youtube üzerinden canlı 
yayın yapacak şekilde geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Güz dönemi ara sınavları uzaktan eğitim yoluyla yapılmış ve bu kapsamda öğretim 
elemanlarının tercihine bağlı olarak ödevlendirme veya online sınavlar gerçekleştirilmiştir. 09 
Kasım-11 Aralık tarihleri arasında 3766 ders için ödevlendirme sınavları gerçekleştirilirken; 
1771 ders için çevrimiçi çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınavlar 
yapılmıştır.  

Uzaktan eğitim sürecinde çevrimiçi sınavların gerçekleştirildiği platform HARUZEM 
tarafından hazırlanmıştır. Çevrimiçi sınav sistemi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
22.05.2020 tarih ve 104.01.02.04-31978 sayılı Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme 
İlkelerine (14 ilke) %85-90 arası bir uyum sağlamıştır.  



Öğrenme Yönetim Sistemi ve Çevrimiçi Sınav Sistemi’nde engelli öğrencilere de yönelik 
bir takım düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Öğrenme yönetim sisteminde sayfa rengi, yazı tipi, 
yazı puntosu gibi değişiklik yapmayı mümkün kılan, aynı zamanda metin seslendirme işlevini 
de içeren bir eklenti yazılmıştır. Çevrimiçi sınav sisteminde ise öğretim elemanlarının sesli soru, 
görsel soru gibi soru stilleri yazmalarına imkan tanınmış, aynı zamanda görme bozukluğu 
yaşayan öğrencilere ise sınav ekranında metin boyutu büyütme kolaylığı sağlanmıştır. 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde her türlü, istek, şikayet ve memnuniyetlerini 
iletebilecekleri bir portal Kalite Yönetim Sistemi üzerinden her an öğrenci erişimine açıktır. Bu 
kanalın yanı sıra telefon ve e-postalar yoluyla da Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bu süreçte her türlü talep ve şikayete yanıt vermekte ve öğrencilerin sorunlarını 
çözüm üretmektedir. 
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