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1. HESABINIZ
Uzaktan Eğitim Uygulama VE Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II Yabancı Dil II ve Türk Dili II Derslerine ait materyallere ulaşabilmek için
öncelikle bir kullanıcı adı ve şifreniz olmalıdır. Kullanıcı adınız ve şifreniz varsayılan olarak
oluşturulmuş olup aşağıda verilmiştir:

Kullanıcı adınız: Öğrenci Numaranız
Şifreniz: Harran*123

Üste verilen kullanıcı adınız ve şifreniz ile Öğretim Yönetim Sistemine (ÖYS)’ne İnternet
bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon Google, Firefox veya Puffin
gibi herhangi bir İnternet tarayıcısı ile giriş yapabilirsiniz.
Giriş yapmak için
uzaktanegitim.harran.edu.tr veya ue.harran.edu.tr adresini adres çubuğuna yazmalı ve
Şekil 1’de gösteirldiği gibi giriş yapmalısınız.

Şekil 1. ÖYS Giriş Arayüzü

ÖYS ile giriş yaptığınız zaman sadece uzaktan öğretim yoluyla almakta olduğunuz dersleri
görebilirsiniz. Öğrencilerimizin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil
I (İngilizce) uzaktan öğretim yoluyla derslerini alabilmeleri için şu adımları izlemeleri
gerekmektedir:
1. Adım: Öğrenci, Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yani 10-16 Eylül
tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uzaktan öğretim yoluyla verilen Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil I derslerini seçerek ders kaydı yapar.
2. Adım: Öğrenci, uzaktan öğretim yoluyla almak istediği her ders için Harran Üniversitesi
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uzaktan öğrenim ücretini ve ders materyali ve materyal
ücretini yatırır.

3. Adım: Öğrenci, uzaktan öğretim yoluyla almak için seçtiği dersleri banka dekontunu
göstererek danışmanına onaylatır.
4 Adım: Öğrenci, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM)’ni banka
dekontu ile ziyaret ederek veya haruzem@harran.edu.tr adresine eposta göndererek hangi
dersler için ücret yatırdığını belirtir dilekçesi ile derslere kaydını yapar.

2. ŞİFRE GÜNCELLEME [ÖNEMLİ]
Hesabınızı kullanabilmek için şifrenizi KESİNLİKLE güncellemeniz gerekmektedir.
Şifrenizi güncellememeniz durumunda unutmanız halinde şifrenizi güncellemek için herhangi
bir e-posta almanız mümkün değildir.

3. CANLI YAYINLARA KATILIM
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I, Yabancı Dil I, ve Türk Dili I derslerine canlı katılmak için İnternet bağlantısı
olan herhangi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon veya tablet yeterlidir.
Fakat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I ve Türk Dili I derslerine canlı katılmak
için kayıtlı istediğiniz saat ve günde canlı yayınlara katılabilirsiniz.

3.1.

Dizüstü veya Masaüstü Kullanıcıları

iOS, Windows veya Linux işletim sistemine sahip bir Dizüstü veya Masaüstü bilgisayardan
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Yabancı Dil II ve Türk Dili II derslerine canlı olarak
katılmak için Flash Player yüklü olan herhangi bir tarayıcı kullanabilirsiniz. İnternet Explorer,
Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, vb. tarayıcı yeterlidir. Canlı yayına katılmak için
çubuğuna Tablo 1’de gösterilen bağlantılarını kullanmanız yeterlidir.
Tablo 1. Canlı Yayın Bağlantıları
Sıra
1

Ders Adı
Atatürk ilk. ve İnkılap Tarihi I

Web Adresi
http://connect.harran.edu.tr/haruzem01

2

Türk Dili I

http://connect.harran.edu.tr/haruzem02

3

Yabancı Dil

http://connect.harran.edu.tr/haruzem03

Şekil 2’de gösterildiği gibi tarayıcınızın adres çubuğuna Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I
dersine canlı olarak katılmak için http://connect.harran.edu.tr/haruzem01 yazmanız ve
klavyenizden Gir tuşuna basmanız yeterlidir. Canlı yayın sistemlerine katılmak için herhangi
bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız duyulmamaktadır.

Şekil 2. Canlı Yayına Katılım

3.2.

Akıllı Telefon veya Tablet Kullanıcıları

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II Yabancı Dil II ve Türk Dili II derslerine canlı katılmak için İnternet bağlantısı
olan herhangi bir akıllı telefon veya tablet yeterlidir. Android tabanlı bir telefon veya tablet
kullanıyorsanız Google Play uygulamasına veya iOS tabanlı bir telefon veya tablet
kullanıyorsanız Apple Store uygulamasına bağlanarak “ADOBE CONNECT” uygulamasını
arayınız. Şekil 3’de görüldüğü gibi Adobe Connect uygulamasını indirip ve kurduğunuz zaman
“AÇ” tuşuna tıklayarak uygulamayı başlatınız.

Şekil 3. Adobe Connect Uygulaması

Uygulamayı açtığınız zaman Şekil 4’de görülen bir arayüz ile karşılaşacaksınız.
Görüldüğü gibi yapmanız gereken şubenize ait bağlantı adresini adres çubuğuna yazarak
“Next” tuşuna basmaktan ibarettir.

Şekil 4. Adobe Connect Arayüzü

Şekil 5’de görüldüğü gibi kullanıcı bağlantı adresini doğru bir şekilde yazdığınız zaman canlı
yayına katılabileceksiniz. Canlı yayına katıldığınız zaman Şekil 5’da gösterilen arayüz ile
karşılaşacaksınız. Görüldüğü gibi bu ara yüzün sağ üst köşesinde öğretim elemanı, ortasında öğretim
elemanının paylaşımını, sol tarafta sununun başlıklarını göreceksiniz. Canlı yayın zamanında öğretim
elemanına yazılı olarak soru yöneltebilirsiniz.

Şekil 5. Canlı Ders Ara Yüzü

4. ÜCRETLENDİRME

Üniversitemiz Senatosu'nun kararına göre 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Döneminde ders kayıtları, ders ekleme ve bırakma tarihleri olan 10 Eylül – 28 Eylül 2018
tarihleri arasında zorunlu Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini
uzaktan eğitim yoluyla almak isteyen öğrencilerimizin ödemesi gereken ders materyali ve
materyal ücreti olarak her bir ders için 5,75 TL ve öğrenim ücreti olarak her bir ders için 14,25
TL olarak belirlenmiş toplam ücret 20,00 TL’dir. Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi (HARUZEM) tarafından bu dersleri uzaktan eğitim yoluyla almak isteyen
öğrencilerimize haftalık her konu için;
Etkinlik 1 (e-Kitap Okuma) ile öğrencilerimizin bilgi birikiminin artırılması, anahtar
kavramları öğrenmesi ve öğretim elemanı tarafından verilecek olan eşzamanlı öğretime en iyi
şekilde hazırlanması hedeflemiş olup öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenebilmeleri ve
eşzamanlı öğretime hazırlıklı katılabilmeleri amacıyla her ders için e-Kitap öğesi,
Etkinlik 2 (e-Alıştırma A Çözme) ile öğrencinin ders ile ilgili önemli bölümleri okumadan
eşzamanlı eğitime katılmasınının önlenmesi ve kendisini değerlendirebilmesi hedeflenmiş olup
haftalık verilecek olan her konu için daha kolay en az 6 adet çözümlü ve en az 6 adet çözümsüz
sorular içeren e-Alıştırma A öğesi,

Etkinlik 3 (e-Oturuma Katılma) ile öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi
aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı
mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verilmesi hedeflenmiş olup aynı
anda 500 ve haftada 20.000 öğrencinin katılımını destekleyen e-Oturum öğesi,
Etkinlik 4 (e-Alıştırma B Çözme) ile öğrencinin eş zamanlı öğretime katıldıktan sonra
tuttukları notları okumaları ve bir sonraki konuya geçmeden önce kendilerini
değerlendirebilmeleri hedeflenmiş olup haftalık verilecek olan her konu için daha zor en az 6
adet çözümlü ve en az 6 adet çözümsüz sorular içeren e-Alıştırma B öğesi,
olarak adlandırılan etkinlikler hazırlanmaktadır. Uzaktan öğretim yoluyla ders alacak
öğrencilerimizin ders materyali ve materyal ücretini;
T.C. Vakıflar Bankası
Emniyet Caddesi, Şanlıurfa Şubesi
IBAN: TR77 0001 5001 5800 7306 9722 78
hesap numarasına yatırmaları yeterli olup AD SOYAD T.C. KİMLİK NUMARASI şeklinde
açıklama yazmaları önemlidir. Ders materyal ücreti ve materyal ücretini yatırdığınıza dair
lütfen ISLAK İMZALI OLARAK DEKONTUNUZU İSTEYİNİZ VE SAKLAYINIZ. Türk
Dili I, Yabancı Dil I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I derslerinin tümünü uzaktan öğretim
yoluyla almak için ders kaydı yapmış bulunuyorsanız yatırmanız gereken ücret 60 TL, herhangi
ikisini uzaktan öğretim yoluyla almak için ders kaydı yapmış bulunuyorsanız yatırmanız
gereken ücret 40 TL ve sadece birini uzaktan öğretim yoluyla almak için ders kaydı yapmış
bulunuyorsanız yatırmanız gereken ücret 20 TL olmalıdır.

5. DERS MATERYALLERİNE ERİŞİM VE KAYITLARI İZLEME

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HARUZEM) tarafından hazırlanan ders
materyallerine erişim için HARUZEM tarafından öğrencilerimize ÖĞRETİM YÖNETİM
SİSTEMİ hazırlanmıştır.
UE.HARRAN.EDU.TR

Öğretim Yönetim Sistemine erişmek için öğrencilerimizin UE.HARRAN.EDU.TR
adresini ziyaret etmeleri yeterlidir. Ücret ödemesini yapan öğrencilerimizin kullanıcı adı olarak
öğrenci numaralarını ve şifre olarak T.C. Kimlik Numaralarını kullanmaları yeterlidir. Öğretim
Yönetim Sistemine erişim için İnternet bağlantısı olan herhangi bir masaüstü veya dizüstü
bilgisayar kullanarak Şekil 6’da gösterildiği gibi İnternet Explorer, Microsoft Edge, Google
Chrome, Safari veya Firefox gibi herhangi bir web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Şekil 6. Öğretim Yönetim Sistemi

Android- veya iOS tabanlı işletim sistemine sahip bir cihaz ile ders materyallerine
erişmek veya ders kayıtlarını sonradan izlemek için bir akıllı telefon veya tablet kullanmak
istiyorsanız Google Play veya Apple Store uygulamasını açarak “Puffin Web Browser”
uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Diğer tarayıclar Flash Player’i desteklememektedir.
Herhangi bir kaydı izlemek için 3. Etkinlik adı altında verilen e-Otum bağlantısına tıklayarak
Şekil 7’de kayıtlara ulaşabilir ve e-Kayıt adı altında ki tüm kayıtları izleyebilirsiniz.

Şekil 7. E-Kayıt Erişimi

