Adı

Tıp Fakültesi

Temel Alanı Tipi

Sağlık

E-posta Bilgileri

tip@harran.edu.tr

Telefon Bilgileri

0 414 318 31 30

Adres Bilgileri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Haliliye / ŞANLIURFA

Fax Bilgileri

0 414 318 31 92

Web Adresi

http://tip.harran.edu.tr

Eğitim Türü
Entegre eğitim sistemi uygulanmakta, ilk üç sınıfta ders kurulları verilmektedir. 4. ve 5.
Sınıflarda klinik stajlar verilirken, 6. sınıfta ise intörnlük eğitimi adı verilen uygulamalı eğitim
uygulanmaktadır.
Hedef
Temel hedefimiz öğrencilerimizin çağdaş tıbbın gerektirdiği, ülkemiz ve dünya bilimine katkı
sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılması yanında, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve bu
sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin
onuruna yakışır tutum ve davranışları kazanmış hekimler olarak yetişmesini sağlamaktır.
Kazanılacak Derece
Tıp Fakültesi öğrencileri “TIP DOKTORU” ünvanı ve diplomasını almaya hak kazanır.
Kabul Koşulları
Lise mezunları öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan lisans yerleştirme
sınavına (LYS) göre öğrenci olarak alınır.
1234-

Lise diploması
ÖYS sonuç belgesi
İngilizce yeterlilik belgesi
Sağlık Kurulu Raporu

Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, Tıp alanındaki bilim dallarında yeterli İngilizce düzeyi ve TUS sınavı ile Tıpta
Uzmanlık Eğitimine başvuruda bulunabilir.

Mezuniyet Koşulları
360 AKTS kredisi tamamlanması koşuluyla ilk 3 yıl tıp döneminde her ders kurulu sonundaki,
yazılı ve pratik değerlendirmeli ders kurulu ara sınavları ve sene sonundaki final sınavında başarılı
olması gerekir. Devam eden iki yıl döneminde staj kurul final sınavları ve staj değerlendirmesi
yapılmaktadır. Son yıl intörnlük dönemi tıp eğitimi uygulamaları ile ilgili eğitimi içermektedir.
Öğrencinin mezun olabilmesi için bu eğitim sürecini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Tarihçe
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 yılında kuruldu. Poliklinik, yataklı tedavi hizmetleri ve
laboratuvar çalışmaların ise 1994 ve 1995 yıllarında başlandı. Halen 124 öğretim üyesi, 767 öğrenci ve
674 yatak kapasiteli Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesiyle eğitim – öğretim ve sağlık
hizmeti verilmektedir.

Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar tıp alanında pratisyen hekim veya uzman doktor olarak çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Geçme Notu
Başarı Notu

Katsayı

Puan

AA

4.00

90 – 100

BA

3.50

85 - 89

BB

3.00

75 - 84

CB

2.50

65 - 74

CC

2.00

60 - 64

F

0.00

59 ve aşağı

Program Profili
Uluslararası tıp alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler yüzyılımızda dinamik fırsatlarının
oluşmasına neden olmuştur. Dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak Harran Üniversitesi Tıp
Fakültesi de gelişimini sürdürmektedir. Fakültemizin temel amacı mesleğinde başarılı, çalışkan,
rasyonel ve açık görüşlü, bilimsel araştırmalara odaklı iyi karakterli hekimler yetiştirmektir.
Öğrencilerimiz koruyucu hekimlik ve önemli bölgesel sağlık problemleri hakkına eğitimlerini

tamamlamaktadırlar. Öğrencilerimizin teknik cihazları etkin biçimde kullanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrencilerimize etik yaklaşımlara uygun tutum geliştirmeleri konusunda eğitim verilmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması
“Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar
ve “Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönergesi” esasları çerçevesinde
işlemler yapılır.

Yeterlilik Koşulları
Tıp Fakültesinin 6 yıllık programında yer alan tüm derslerde başarılı olarak toplam 360 AKTS
kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Tıp Fakültesi mezunları mezuniyet
diplomalarını Sağlık Bakanlığının onayından sonra alır.

Akademik Personel Bilgileri
Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri
bünyesinde, 18 Profesör, 30 Doçent, 76 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Uzman Dr. olmak
üzere toplam 129 Öğretim Elemanı ve 151 Asistan Doktor görev yapmaktadır.

