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HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE DERSLERİN 
VERİLMESİ VE SINAVLARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- Bu usul ve esasların amacı, olağanüstü dönemlerde (deprem, su baskını, salgın hastalık, savaş 
gibi) uzaktan öğretim ile verilmesi kararlaştırılan derslerin yürütülmesi ve sınavların yapılması sürecini 
belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu usul ve esaslar olağanüstü dönemlerle sınırlı olmak kaydı ile Tıp Fakültesi klinik 
öncesi dönemlerin ders kurulları ve seçmeli derslerin, klinik ve İntörn stajlarının yürütülmesini ve 
sınavların yapılması sürecini kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- Bu usul ve esaslar; 
(1) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ile Sınav, Ölçme ve 
Değerlendirme yönergeleri,  
(2) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Harran Üniversitesi Senato Kararları, 
(3) Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Esaslar ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından alınan karar ve tavsiyelere dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda adı geçen; 
a) Rektörlük: Harran Üniversitesi Rektörlüğünü, 
b) Dekanlık: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, 
c) Anabilim/Bilim Dalı Başkanı: Tıp Fakültesi Anabilim/Bilim Dalı Başkanını, 
ç) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu: Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Koordinasyon 
Kurulu’nu, 
d) Dönem Koordinatörü; Tıp Fakültesinin her bir dönemin eğitiminden sorumlu koordinatörü, 
e) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’de entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş birden çok 
anabilim/bilim dalını ilgilendiren ders gruplarını, 
f) Ders Kurulu Başkanı: Her ders kurulu için görevlendirilen öğretim üyesini, 
g) Ders Kurulu Sınavı: Dönem I, II ve III’te her bir ders kurulunun sonunda yapılan sınavları, 
ğ) Ders kurulu final ve bütünleme sınavı: Ders kurullarının sonunda yapılan sınavları, 
h) Staj: Klinik dönemde yapılan teorik ve uygulamalar bütününü, 
ı) Staj sonu sınavı: Dönem IV ve V’te her bir staj sonunda yapılan sınavı 
i) Staj bütünleme sınavı: Staj sonu sınavından sonra yapılan sınavı, 
j) Staj Sorumlusu: Klinik dönem staj eğitiminden sorumlu öğretim üyesini, 
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k) Seçmeli dersler: Dönem I, II ve III’te verilen yarıyıllık dersleri, 
l) Seçmeli ders sınavları: Bu dersler için yapılan sınavları, 
m) Ortak zorunlu dersler: Dönem I’de yıllık olarak verilen Atatürk İlke ve İnkilapları, Türk Dili ve 
İngilizce derslerini, 
n) Ortak zorunlu ders sınavları: Bu dersler için yapılan ara, final ve bütünleme sınavlarını, 
o) HARUZEM: Harran Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezini. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Dersler ve Stajlar İle İlgili Esaslar 

Ders Kurulları, Seçmeli ve Ortak Zorunlu Dersler 
MADDE 5- (1) Olağanüstü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Tıp Fakültesi kararları 
doğrultusunda dönem I, II ve III’te ders kurullarının teorik kısımları ile seçmeli dersler yüz yüze 
veya uzaktan ve ders kurullarının uygulama kısımları yüz yüze eğitim yolu ile verilebilir. 
(2) Ortak zorunlu dersler, HARÜZEM kriterlerine göre verilir. 

Stajlar 
MADDE 6- (1) Dönem IV ve V stajların teorik kısımları yüz yüze veya uzaktan eğitim ve stajların 
uygulama kısımları yüz yüze yapılabilir. 
(2) Dönem VI stajlar, hasta başında ve yüz yüze yapılabilir. 

Ders Kurulları, Seçmeli Dersler ve Stajların Yüz Yüze Eğitim Yolu İle Verilmesi 
MADDE 7- (1) Olağanüstü dönemin özelliğine göre YÖK, Senato ve Dekanlığın ilgili kurullarının 
aldığı kararlar doğrultusunda ders kurulu dersleri ve stajların teorik veya uygulamaları yüz yüze 
eğitim yolu ile verilebilir. 

Ders Kurulları, Seçmeli Dersler ve Stajların Uzaktan Eğitim Yolu İle Verilmesi 
MADDE 8- (1) Olağanüstü hallerde alınan kararlar doğrultusunda uzaktan eğitim yolu verilecek 
ders kurulu teorik kısmı ve seçmeli dersler akademik takvime uygun şekilde ders programlarında 
belirtildiği gibi Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (HARÜZEM), Moodle 
Öğrenme Yönetim Sistemi (https://ue.harran.edu.tr) üzerinden verilebilir. 
(2) Moodle Öğrenme Yönetim Sistemini kullanmak için öğretim üyeleri ve öğrencilerin “harran” 
uzantılı e-mail adres ve şifreleri gereklidir. 
(3) Öğretim üyeleri, ders programında belirlenen gün ve saatte işleyecekleri ders konularını 
“Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi”’ne tanımlar ve ders toplantılarını öğrencilerle paylaşır. 
(4) Öğretim üyeleri, öğrencilerle paylaşılan dersi zamanında öğrencilerle işler ve öğrencilerin dersle 
ilgili sorularını cevaplandırır. 
(5) Dijital ortamda derse katılan öğrencilerin yoklamaları, üniversite senatosu ve tıp fakültesi 
dekanlığınca alınan kararlar doğrultusunda HARÜZEM sisteminde çevrimiçi alınabilir, 
(6) Öğretim üyeleri tarafından işlenen derslerin video kayıtları ve ders notları, harran bulut’a 
(https://bulut.harran.edu.tr) yüklenir ve sonradan öğrencilerin erişimi için HARÜZEM sisteminde 
paylaşım verilir. 
(7) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler için kullanılan her türlü yazılı ve görsel eğitim-
öğretim materyallerinden, yazılım ve veri kullanımı vb. telif hakkı gerektiren materyallerden ve 
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video içeriklerinden doğacak hukuki ve etik durumlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 34 üncü 
maddesine aykırılık oluşturan durumlardan dersi yürüten öğretim elemanı sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ders Kurulları, Seçmeli Dersler ve Staj Sınavları 

Ders Kurulu ve Staj Sınavlarının Yüz Yüze Yapılması
MADDE 9- (1) Dönem I, II ve III ders kurulu, final ve bütünleme sınavları, akademik takvimde  
belirtilen tarih ve saatlerde yüz yüze yapılabilir, olağanüstü şartların ağırlaşması durumunda alınan 
kararlar doğrultusunda sınav uygulamasında değişiklik yapılabilir. 
(2) Sınav salonlarında sıkışıklığı önlemek amacıyla ders kurulu, final ve bütünleme sınavları, her 
dönem için  farklı günlerde yapılabilir. 
(3) Olağanüstü şartların seyrine göre eğitim binasında ve sınav salonlarında gerekli tedbirler alınır, 
(4) Sınav salonu ve sınav görevli sayıları olağanüstü şartlara ve fiziki mekanın kapasitesine göre 
belirlenir. 
(5) Tüm dönemlerde yapılan sınavların soru sayıları normal dönemlerde sorulan soru sayıları 
kadardır. 
(6) Sınavlar, “sınav, ölçme ve değerlendirme yönergesi”ne göre hazırlanır ve değerlendirilir. 

Ders Kurulu ve Staj Sınavların Uzaktan Eğitimle yapılması
MADDE 10- (1) Sınavların yüz yüze yapılamadığı durumlarda uzaktan erişimle sınav yapılabilmesi 
için Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte yönetim kurulu kararı doğrultusunda 
hareket edilir. 
(2) Sınav için HARÜZEM’in sınav modülünde (https://sis4.harran.edu.tr/gis) sınav randevusu ve 
sınav saati tanımlandıktan sonra, sorular ders kurulu başkanı veya dönem koordinatörü veya staj 
sorumlusu tarafından sisteme yüklenir. 
(3) Öğrenciler, HARÜZEM’in sınav modülü (https://sis4.harran.edu.tr/gis) üzerinden harran 
uzantılı e-mail ve şifreleriyle giriş yaparak sınava katılırlar, 
(4) Sınavı kurallarına göre tamamlayan öğrencilerin sınav notları ilgili ders kurulu başkanı veya 
dönem koordinatörü veya staj sorumlusu tarafından alınır ve fakültemiz “sınav, ölçme ve 
değerlendirme yönergesine” göre değerlendirilir. 

Yüz Yüze veya Uzaktan Erişim ile Yapılan Sınav Sonuçlarına İtiraz 
MADDE 11- Sınav soru ve sınav sonucuna göre itirazlar, fakültemiz “sınav, ölçme ve 
değerlendirme” yönergesinin ilgili hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 12- Sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda bulunan ve taahhütname metninde 
yazan bilgilere aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen öğrenciler hakkında “Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kapsamında gerekli işlemler yapılarak, öğrencinin 
sınavı geçersiz sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
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MADDE 13- Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Mevzuat Hükümleri 
ile Üniversitemiz Senatosunun olağanüstü dönemlerde eğitimin yürütülmesi için çıkardığı usul ve 
esasları ile Tıp Fakültesi Dekanlığının kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 14- (1) Bu usul ve esaslar, Harran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 15- Bu usul ve esasların hükümlerini Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 
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