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➢ Öğretim elemanları sınav tarihinin olduğu gün, saat 08.00 ile 12.00 saatleri arasında ödev 

konularını sisteme yükleyeceklerdir. Sisteme ödev yüklendiği andan itibaren öğrenciler ödevi hazırlamaya 

başlayacaklardır. Ödevin dersin karşısında belirtilen (12,24,48,72 saat) süre içerisinde öğrenciler tarafından 

tamamlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

 Örneğin; X Öğretim Elemanının dersi için 07.06.2021 Pazartesi saat 10.55'te sisteme 72 saat içerisinde 

yüklenmek şartıyla ödev yüklediğini varsayalım. Sistem bu saatten sonra çalışmaya başlayacak olup, dersi alan 

öğrenciler 10.06.2021 Perşembe saat 10.55'e kadar sisteme ödev yükleyebileceklerdir. Saat 10.56 olduğunda 

sistem kapanacaktır. 

➢ Ödevlerin mutlaka HARUZEM üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu sebeple e-

mail, mesaj, whatsapp gibi iletişim kanallarından gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Ayrıca sisteme 

yukarıda belirtilen süre içerisinde ödev yüklemesi yapmayan öğrenciler belirtilen süre dolduğunda, sistem 

otomatik olarak ödev yüklemeye kapalı olacağından o dersten başarısız sayılacaklardır. İlgili öğrenciler 

bütünleme sınavında, dersin öğretim elemanı tarafından verilen başka bir konuda ödev teslim 

edebileceklerdir. 

➢ Sisteme ödev dosyanızın yüklendiğinden emin olana kadar (“notlandırılması için gönderildi” 

ifadesini yeşil renkte görene kadar) yükleme ekranını kapatmamanız önemlidir. 

➢ Her bir öğretim elemanı dersin ödev konusunu sisteme yüklerken aynı zamanda ödevin yazım 

kuralları, ödevin minimum ve maksimum kaç sayfa olması gerektiği, ödevin gönderim şekli (pdf, word, excel, 

ses dosyası vb.) konular hakkında dersi alan öğrencileri bilgilendirme metni de gönderecektir. Öğrenciler 

belirtilen kurallar doğrultusunda ödevi hazırlayacaklardır. 
➢ HARUZEM bünyesinde yürütülen Rektörlük servis derslerinin (Türk Dili-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 

ve Yabancı Dil-II) dönem sonu(final) ve bütünleme sınavlarıyla ilgili gerekli bilgi edinmek için 

http://haruzem.harran.edu.tr/tr/haber/16195/haruzem-rektorluk-servis-dersleri-donem-sonu-sinavlarina-iliskin-duyuru-

2020-21-bahar/ tıklayınız. 
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10.06.2021 

Perşembe 
1002604 Matematiksel İktisat (U. B. KAYTANCI) 3 ÖDEVLENDİRME 

24 SAAT 

İÇERİSİNDE 

11.06.2021 

Cuma 
1002402 Matematiksel İstatistik-II (C. POLAT) 2 ÖDEVLENDİRME 

72 SAAT 

İÇERİSİNDE 

12.06.2021 

Cumartesi 
1002404 Parametrik Olmayan İstatistik (C. POLAT) 2 ÖDEVLENDİRME 

72 SAAT 

İÇERİSİNDE 

14.06.2021 

Pazartesi 
1002401 Makro İktisat (T. ÖĞÜT) 2 ÖDEVLENDİRME 

72 SAAT 

İÇERİSİNDE 

15.06.2021 

Salı 
1002606 Yatırım Projeleri Analizi (R. AKBULUT) 3 ÖDEVLENDİRME 

72 SAAT 

İÇERİSİNDE 

17.06.2021 

Perşembe 
1002602 Ekonometrik Modeller-II (Z. YILDIRIM) 3 ÖDEVLENDİRME 

24 SAAT 

İÇERİSİNDE 
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