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ÖZET  
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitim 
alanında ortaya çıkan küresel ve ulusal çaptaki ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek 
internet temelli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, bu alanda 
yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, 
araştırmalara açık bir merkez olmak amacıyla kurulmuştur. 
Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR); Harran Üniversitesi’nin yıllık iç değerlendirme 
süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme 
sürecinde esas alınmak üzere, Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Kalite Komisyonu tarafından her yıl hazırlanmaktadır. Bu raporda, 
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında tanıtıcı 
bilgiler ve Üniversitenin kalite güvence, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve yönetim 
sistemleri ile ilgili bilgiler, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından belirtilen ‘Kurum 
İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilen formata uygun olarak 
hazırlanmıştır. 
   
BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitim 
alanında ortaya çıkan küresel ve ulusal çaptaki ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek 
internet temelli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, bu alanda 
yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, 
araştırmalara açık bir merkez olmak amacıyla kurulmuştur. 
 
1. İletişim Bilgileri 
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) 
Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye / ŞANLIURFA 
 
Birim Kalite Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Mesut YILDIRIM (Müdür) 
Telefon 0 414 318 19 44 
E- Posta : mesutyildirim@harran.edu.tr 
 
Birim Akademik Kalite Elçisi: Neşay KILIÇ 
Telefon 0 414 318 32 20 
E- Posta : nesaykilic@harran.edu.tr 
 
2. Tarihsel Gelişimi 
13.07.2012 tarih ve 28352 sayılı resmi gazete ilanının ardından faaliyetlerine başlayan 
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, çağdaş bilgi 
iletişim teknolojilerinin yardımıyla verimli ve etkin bir eğitim ve öğretim ortamı 
oluşturarak, çalışan kişileri, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
hazırlanmış programlarla destekleyerek meslek hayatlarındaki etkinliklerini artırmayı 
hedeflemektedir. 
Birimimiz mevcut akademik ve idari birimlerine ait teşkilat şeması aşağıdaki gibidir; 
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Şema 1: Teşkilat Şeması 

 
 
 

Şanlıurfa ili Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan, Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 150 bilgisayar kapasiteli bir laboratuvar (sınav 
merkezi), 1 adet uzaktan eğitim stüdyosu, 1 adet arşiv odası ve 3 adet idari ofis yer 
almaktadır.  
Harran Üniversitesi network ağı topolojisi olup tüm lokasyonlar Osmanbey yerleşkesine 
fiber üzerinden bağlanmaktadır. Üniversite internete ULAKNET üzerinden 400 Mb/s 
hız ile çıkış yapmaktadır. 
Sunucu alt yapısı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemini Harran 
Üniversitesine uyarlayarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin hizmetine 
sunmaktadır. Bunun yanı sıra HARUZEM’in kendi yazdığı ve başarılı bir şekilde 
uyguladığı çevrimiçi sınav sistemi ve bu sistemle bağlantılı olarak bir görevli işlemleri 
sistemi mevcuttur.  
HARUZEM’e ait bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmakta olup, 150 bilgisayar 
kapasitesine sahip bu laboratuvar gözetimli sınavlar yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 
Bunun yanı sıra donanımlı bir uzaktan eğitim stüdyosu da HARUZEM bünyesinde 
bulunmaktadır. Stüdyoda, derslerin canlı yayın yoluyla işlenmesinin yanı sıra paket 
çekimler yoluyla da ders kayıtları alınabilmektedir. Uzaktan eğitim stüdyosu tam 
donanımlı yapısıyla öğretim elemanlarına akıllı tahta, iki adet profesyonel stüdyo 
kamerası, yaka mikrofonları, bicolor stüdyo ışıkları, canlı derslerde öğrenci ile etkileşim 
sağlayan nitelikli bir öğretim ortamı sunmaktadır. Stüdyoda işlenen dersler profesyonel 
stüdyo kayıt programı ile kayıt altına alınarak ders bitiminde öğretim elemanına 
sunulabilmektedir. 
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3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 
3.1.Misyon 
Uzaktan eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek 
internet temelli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, bu alanda 
yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, 
araştırmalara açık bir merkez olmak. 
 
3.2.Vizyon 
 İnternet temelli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içerikleri sunan, uzaktan 
öğretim alanında rekabet ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen, uzaktan 
sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan ve tüm bunların yanında gelişen 
ve değişen şartları göz önünde tutarak öğrenme ihtiyaçlarına duyulan gereksinimleri 
hızla karşılayan bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır. 
 
3.3.Değerler 
HARUZEM, misyon ve vizyon tanımında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek 
için, etik ilkelere bağlılık, bilimsellik, yenilikçilik, şeffaflık, sürekli gelişme, iş birliği, 
sürdürülebilirlik ve verimlilik değerlerini ilke edinmiştir.  

 
 
3.4.Hedefler 
Merkezin amacı; Harran Üniversitesinde yürütülmekte olan internet destekli öğretim 
faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili 
araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan 
eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-
öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan 
dersleri e-öğrenme ile desteklemek, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim 
programlarını e-öğrenmeye uyarlaması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar 
yapmaktır. Bu kapsamda şu ana hedeflere ulaşmayı ilke edinmiştir: 
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• Öğrenciye 21.yüzyıl becerilerini kazandıracak yönde, öğrenciyi ve eğiticiyi 
geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, 

• Üniversitedeki bilgi birikiminin ve araştırma potansiyelinin, ulusal ve uluslararası 
paydaşlarla katma değeri yüksek sosyo-ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesini sağlamak, 

• Eğitim, sağlık, sosyal ve çevre alanlarında duyarlı uygulamaları destekleyici 
hizmetler sunmak, 

• Merkezimiz tarafından yürütülen eğitimler çerçevesinde, iç ve dış paydaşlarıyla 
ilişkilerini güçlendirerek hizmet kalitesini güvence altına almak. 

 
 
     ÖLÇÜTLER  

 
A) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ  

A.1)  Liderlik ve Kalite  
  A1.1) Yönetim modeli ve idari yapı  

HARUZEM’in yönetim modeli ve idari yapısı yönetmelikle belirlenmiştir (K1). Birimin yönetim 
modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet 
göstermektedir. Yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) uygulanması ve etkinliğinin sürekli 
olarak arttırılmasını sağlamak için gereken tüm faaliyetleri etkili bir şekilde yerine 
getirmektedir. Merkezin yönetim modeli ve organizasyon şeması web sayfasında sunulmuştur 
(K2). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelik/   
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/hakkinda/organizasyon-semasi/  
 

   A 1.2) Liderlik 
Merkezimizde, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik 
uygulamaları bulunmaktadır. Merkez Müdürünün ve süreç liderlerinin kalite güvencesi bilinci, 
sahipliği ve merkezin iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına liderlik etmesi gelişmiş 
düzeydedir.  

 
A 1.3) Birimin dönüşüm kapasitesi  

Harran Üniversitesi PUKÖ çevrimlerini yürütmekte ve bu hususta prosesler paylaşmaktadır 
(K1). Merkezimiz de amaç, misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim 
yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır. 
 
(K1): 
http://kalite.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/kalite/files/KOM%C4%B0SYONLAR/Lid
erlik_Y%C3%B6netim/Proses--Liderlik%2C_Y%C3%B6netim_ve_Kalite1.pdf  

 
 A 1.4) İç kalite güvencesi mekanizmaları 

HARUZEM’in iş ve işlemleri ile ilgili organizasyon şeması belirlenmiştir (K1). Harran 
Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi doğrultusunda birimimiz için de kalite komisyonu 
oluşturulmuştur ve birim kalite komisyonu HARUZEM web sayfasında yayınlanmıştır (K2). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/hakkinda/organizasyon-semasi/ 
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/kalite-elcileri/kalite-elcileri/  
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   A 1.5) Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 
HARUZEM, amaçları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye önem vermekte ve 
gerçekleştirilen eğitim, faaliyet ve etkinlikler şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Düzenlenen 
eğitim, faaliyet ve etkinlikler HARUZEM web sayfasından duyurulmaktadır (K1). Düzenlenen 
eğitim, faaliyet ve etkinlikler web sayfası dışında Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden de 
paylaşılmaktadır (K2).  
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/  
(K2): http://ue.harran.edu.tr/  

 
A.2)  Misyon ve Stratejik Amaçlar  
  A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

Merkezin vizyonu, misyonu (K1), faaliyet alanları (K2) ve değerleri (K3) açık bir şekilde 
belirlenmiş olup web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.  
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/hakkinda/misyon-ve-vizyon/  
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/hakkinda/faaliyet-alanlari/  
(K3): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/hakkinda/degerler/  

 
   A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

HARUZEM, stratejik amaç-hedef belirleme de ve karar alma işlemlerinde üniversitemiz 2019- 
2023 Stratejik Planında belirtilen tanımlı süreçleri kullanmaktadır (K1). Merkezimiz iç ve dış 
paydaşlarını belirlemiş olup ilerleyen süreçlerde iç ve dış paydaşlarla da etkili bir iş birliği 
kuracaktır (K2). Merkezin amaç ve hedefleri belirlenmiş olup web sayfasında kamuoyu ile 
paylaşılmıştır (K3). Ayrıca Merkez yönetmeliğinde de amaçlar ve faaliyet alanları da 
belirtilmiştir (K4). 
 
(K1): http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/51/stratejikplan/mobile/index.html  
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/37/files/ic-ve-dis-paydaslar-
12102022.pdf  
(K3): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/hakkinda/amac-ve-hedefler/  
(K4): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelik/  
 

 
   A.2.3. Performans yönetimi       

Merkez olarak altı aylık periyotlarda, Kalite Yönetim Bilgi Sistemine belirlene hedefler 
doğrultusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili veriler girilmekte ve bu şekilde 
performans yönetimi takip edilmektedir (K1).  
 
(K1): http://kybs.harran.edu.tr/tr/DegerGirisleri/PerformansGerceklesenDegerler  

 
A.3)  Yönetim Sistemleri  
  A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

Merkezimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışma 
halinde olup, bunun yanı sıra öğrenme yönetim sistemi (K1), çevrimiçi sınav sistemi (K2) ve 
görevli işlemleri sistemi (K3) olmak üzere Merkezimize özel bilgi yönetim sistemleri 
mevcuttur. Bu sistemlerden öğrenciye yönelik olan, Öğrenme Yönetim Sistemi ve Çevrimiçi 
Sınav Sistemi, öğrenci bilgileri ve kullanıcı girişleri noktasında Öğrenci Bilgi Sistemi ile (K4); 
öğretim elemanlarına yönelik ise canlı ders uygulamalarında ve görevli işlemleri sisteminde 



FRM-0160; Yayın Tarihi: 25.08.2022; Revizyon Tarihi: 25.08.2022; Revizyon No:00 6 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yönetilen öğretim elemanlarının kurumsal e-posta 
hesapları ile entegrasyonlu çalışmaktadır (K5). 
 
(K1): http://ue.harran.edu.tr/  
(K2): https://sis1.harran.edu.tr/login; https://sis2.harran.edu.tr/login; 
https://sis3.harran.edu.tr/login  
(K3): https://sis4.harran.edu.tr/login  
(K4): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/kilavuzlar/ogrenci-kilavuzlari/  
(K5): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/ogretim-elemani-kilavuzlari/ogretim-elemani-kilavuzlari/  
 

   A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 
İnsan kaynakları planlaması 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 29 uncu maddesi 
uyarınca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Merkezimizde 
çalışan personeller görevlendirme ile istihdam edilmektedir ve Merkezimiz yönetmeliğinde 
belirtilmiştir (K1). Bu kapsamda Merkezimizde bir Doktor Öğretim Üyesi ve bir Öğretim 
görevlisi yönetici olarak (K2), iki öğretim görevlisi koordinatör olarak (K3), 10 öğretim 
görevlisi ders yürütücüsü olarak (K4) görev yaparken, üç idari personel de idari süreçlerde 
destek sunmaktadır (K5). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelik/  
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/yonetim/merkez-yonetimi/  
(K3): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/personel/koordinatorler/  
(K4): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/personel/akademik-personel/  
(K5): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/personel/idari-personel/  

 
   A.3.3. Finansal yönetim 

Merkezimiz finansal kaynaklarının yönetimini “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 
Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütmekte olup, ilgili usul ve esaslar web 
sayfamızda paylaşılmıştır (K1). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/usul-ve-esaslar/  
 

   A.3.4. Süreç yönetimi 
Merkezimizde yürütülen faaliyetler Merkez Yönetmeliği (K1) ve “Yükseköğretim 
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” (K2) çerçevesinde, Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülmektedir. Bu noktada Merkez Yönetim Kurulu (K3) web sayfasında ilan 
edilmiştir. 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelik/  
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/usul-ve-esaslar/ 
(K3): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/yonetim/yonetim-kurulu/  
 

A.4 ) Paydaş Katılımı  
   A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

HARUZEM olarak iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiş ve web sayfasında ilan edilmiştir (K1).  
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/37/files/ic-ve-dis-paydaslar-
12102022.pdf  
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   A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 
Merkezimizde öğrenci geri bildirimleri oldukça önemsenmekte olup çeşitli kanallardan geri 
bildirimler toplanmaktadır.  

• Kalite Yönetim Sistemi üzerinden şikayet, talep ve öneriler toplanmaktadır ve web 
sayfamızda ilgili buton mevcuttur (K1). 

• Merkezimiz web sayfasında koordinatörlerle anlık yazışabilecekleri “Chat” butonu 
eklenmiştir (K2). 

• Engelli öğrencilerin talepleri sürekli açık olan talep formu ile toplanmakta ve gerekli 
düzenlemeler yapılmaktadır (K3) 

 
(K1): http://kys.harran.edu.tr/  
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/  
(K3): https://docs.google.com/forms/d/1wyIS6luNRiCkhcM1aZNb61Izj53f1nM2RM-
GH59t_lQ/edit#start=openform  

 
   A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

Merkezimizde mezun izleme sistemi bulunmamakta olup, bu konuda gerektiği durumlarda 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının mezun portalından yararlanılacaktır (K1). 
 
K1: https://mezunportali.harran.edu.tr/  
 

          A.5)  Öğrenci Sayıları ve İnsan Kaynakları Verileri  
Merkezimizde herhangi bir diploma programı bulunmamakla birlikte Üniversite geneli ortak 
dersler (5-i dersleri) yürütülmektedir. Öğrenci ve personel sayımız aşağıda sunulmuştur. 

 
Tablo:1 Öğrenci sayıları 

Merkezimizde Yürütülen Ders Adı Öğretim Şekli Öğrenci Sayısı 
Önlisans Lisans 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzaktan 1764 1044 
Yüzyüze 758 617 

Türk Dili Uzaktan 1777 967 
Yüzyüze 760 595 

Yabancı Dil (İngilizce) Uzaktan 1866 1009 
Yüzyüze 765 578 

 
 

   Tablo: 2 İnsan Kaynakları Veri Tablosu (K1 ve K2) 
Görev Sayı 

Yönetici 2 
Müdür 1 
Müdür Yardımcısı 1 

Koordinatör 2 
Akademik Personel 10 
İdari Personel 3 

 
 K1: http://haruzem.harran.edu.tr/tr/yonetim/merkez-yonetimi/  
 K2: http://haruzem.harran.edu.tr/tr/personel/  
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B) EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1)  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

  B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 
Merkezimiz bünyesinde aktif bir öğretim programı bulunmamaktadır. Ancak Üniversite 
genelinde 5-i dersleri olarak bilinen ortak zorunlu dersleri uzaktan ve yüz yüze tercihli olacak 
şekilde yürütmektedir (K1). 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/egitim/ders-programlari/   

  B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 
Ortak zorunlu derslerin ders süreleri ve AKTS’leri bütün programlarda eşitlenmiş ve böylelikle 
bir standart sağlanmıştır (K1). 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/egitim-ogretim/rektorluk-servis-dersleri/  
 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  
Ortak zorunlu derslerde izlenceler standart olarak hazırlanmakta olup, program çıktıları ile 
uyumu Merkezimiz tarafından analiz edilememektedir (K1). 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/ders-izlenceleri/  
 

  B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 
Merkezimiz bünyesinde yürütülen derslerde, ders içerikleri iş yüküne dayalı ders tasarımına 
göre hazırlanmıştır ve bu tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır 
(K1).  
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/ders-izlenceleri/  
 

  B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  
HARUZEM bünyesinde yürütülen ortak zorunlu derslere yönelik ders ve sınav materyalleri her 
dönem incelenmekte, güncellenmekte ve ihtiyaç halinde revize edilmektedir. Sürece yönelik 
her türlü güncelleme çalışmaları web sayfamızdan öğrencilerle paylaşılmakta (K1) ve öğrenme 
yönetim sistemi üzerinden güncel ders içerikleri, materyalleri ve diğer bilgilendirmeler erişime 
açılmaktadır (K2). 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/  
(K2): http://ue.harran.edu.tr/  
 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 
Eğitim öğretim süreçlerinin yönetimi “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin 
Usul ve Esaslar” ek-1 cetvelde belirtilen ilkelere (K1) uygun olarak uzaktan eğitim 
koordinatörleri tarafından sağlanmaktadır (K2). 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/usul-ve-esaslar/ 
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/personel/koordinatorler/  
 

    B.2) Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğretme ve 

Değerlendirme)  

 B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Merkezimiz bünyesinde yürütülen ders faaliyetlerinde dönem ihtiyaçları doğrultusunda 
uzaktan senkron, uzaktan asenkron veya hibrit eğitim modellerinden yararlanılmaktadır. Bu 
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hususta gerçekleştirilen dönem faaliyetleri incelendiğinde ihtiyaca göre öğretim şeklinin 
belirlendiği görülmektedir (K1). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/faaliyetler/rapor-ve-istatistikler/   
 

  B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 
Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen sınav faaliyetlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve 
imkanlarına göre farklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu 
hususta dönem ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden 
yararlanılmaktadır (K1): 

• Gözetimli yüz yüze sınavlar 
• Gözetimli bilgisayar destekli sınavlar (K2) 
• Online sınavlar 
• Çevrimdışı sınav faaliyetleri 

    
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/sinav-sistemleri/  
(K2): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/studyo-ve-laboratuvar/tanitim-ve-faaliyetler/  

 
 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 
Merkezimiz bünyesinde aktif bir öğretim programı bulunmadığı için öğrenci kabulü 
yapılmamakta, ortak dersler için akademik birimlerde kayıtlı öğrencilerle eğitim-öğretim ve 
sınav faaliyetleri yürütülmektedir. 
 

  B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Merkezimiz bünyesinde aktif bir öğretim programı bulunmadığı için diplomalandırma 
yapılamamaktadır. 

    B.3)   Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

              B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen öğretim faaliyetlerinde açık kaynaklı bir öğrenme 
yönetim sistemi kullanılmakta olup, bu sistem üzerinde canlı ders faaliyetleri, asenkron 
faaliyetler, duyuru ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir (K1). 
 

(K1): http://ue.harran.edu.tr/  

 

              B.3.2. Akademik destek hizmetleri 

HARUZEM, öğrencilere gerek merkezin web sayfasında (K1) kılavuz, duyuru, bilgilendirmeler 
ve canlı destek yoluyla, gerekse de tüm iletişim kanallarımız yoluyla (yüz yüze, telefon, e-posta, 
kalite yönetim sistemi (K2)) ihtiyaç duydukları akademik konularda dönüş sağlamakta ve 
sorunlarına çözüm üretmektedir. 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/  
(K2): http://kys.harran.edu.tr/  
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              B.3.3. Tesis ve altyapılar 

HARUZEM’e ait bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmakta olup, 150 bilgisayar kapasitesine 
sahip bu laboratuvar gözetimli sınavlar yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 
Merkezimiz donanımlı bir uzaktan eğitim stüdyosu ile de hizmet vermektedir (K1). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/studyo-ve-laboratuvar/  
 
              B.3.4. Dezavantajlı gruplar  

Merkezimiz bünyesinde engelsiz üniversite sloganıyla, engelli öğrencilere yönelik uzaktan 
eğitim faaliyetlerinde birtakım iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir (K1). 
 

(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/faaliyetler/engelsiz-universite/  

 

              B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Merkezimiz bünyesinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere henüz yer verilememektedir. 

    B.4 ) Öğretim Kadrosu 

             B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 
Merkezimize doğrudan personel ataması yapılamamakta olup, görevlendirme yoluyla 
personel temini yapılmaktadır. Bu husus Merkezimiz Yönetmeliğinde belirtilmiştir (K1). 
 
(K1): http://haruzem.harran.edu.tr/tr/mevzuat/yonetmelik/  
 

                B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi 
Merkezimiz bünyesinde henüz bu faaliyetler gerçekleştirilememektedir. 
 

                B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
Merkezimiz bünyesinde henüz bu faaliyetler gerçekleştirilememektedir. 

                
 

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Merkezimiz bünyesinde lisansüstü programların olmaması nedeniyle bu alanda araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri bulunmamakla birlikte, diğer araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için üniversite içi kaynaklar araştırma stratejisi ve birimler arası denge 
gözetilerek BAP yönergesi esas alınarak sağlanmaktadır.  
 

D) TOPLUMSAL KATKI 

Birimde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama 
bulunmamaktadır. 
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DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  
Merkezimiz, Üniversitemizde yürütülen eğitim öğretim ve sınav faaliyetlerini uzaktan eğitim 
sistemleri ile desteklemek, olağanüstü durumlarda alternatif eğitim öğretim modelleri sunmak 
amaçlarıyla önemli bir statüdedir. Özellikle Mart 2020’den itibaren Covid 19 salgını ile beraber 
yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin ardından, kısa sürede alt yapı, sistem 
ve program hazırlıklarını büyük bir özveriyle tamamlayarak eğitim-öğretim ve sınav 
faaliyetlerinin aksamdan yürütülmesini sağlamış ve bu gibi kriz durumlarında ivedi bir şekilde 
öğretime devam edebilecek olgunluğa ulaşmıştır. HARUZEM, ülke genelinde yüz yüze eğitime 
tekrar geçilmesiyle birlikte bu derslere asenkron sistemle destek vererek yüz yüze eğitim ile 
uzaktan eğitim bağlantısının sürekli aktif tutulmasını sağlamaktadır. Bu anlamda 
sürdürülebilirlik sağlanarak, üniversiteler, diğer kamu ve özel kuruluşları ile iş birliğine destek 
verip ülkenin eğitim niteliğinin artırılmasına katkıda bulunan bir merkez olma yolunda 
çabalarını sürdürmektedir. Merkezimizdeki tüm çalışmalar Kalite Sistemlerine uygun bir 
şekilde ilerlemektedir. Merkezimiz eğitim öğretim ve sınav faaliyetlerinde kendi yazılımlarını 
veya eklentilerini yazabilecek nitelikte personellere sahiptir. Bu yönüyle ilerleyen yıllarda 
uzaktan eğitim programlarının açılarak, ilin, bölgenin ve ülkenin eğitim ihtiyaçlarına daha çok 
cevap veren ve ekonomiye katkı sağlayan bir Merkez olma yolunda tüm hızıyla çalışmaya 
devam etmektedir. 
  


