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HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ARASINAV YARIYIL SONU/BÜTÜNLEME SINAVLARI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME METNİ  

Genel Açıklamalar  

1. Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılı ara sınav; yıl sonu ve 

bütünleme sınavları uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi (online) sınavlarınız 

HARUZEM Sınav İşlemleri Sistemi (SIS) üzerinden yapılacak olup, sınavlara bilgisayar, akıllı telefon 

veya tabletle katılabileceksiniz. Sınav saatinden önce ilgili dersinizin hazırlıklarını tamamlayıp, 

sınav saatinde sisteme TC Kimlik numaranız ve öğrenci numaranız ile giriş yapınız. Çevrimiçi 

(online) sınavınızda tüm soruları cevapladıktan sonra “Sınavı Bitir” butonuna basmanız 

gerekmektedir. “Sınavı bitir” butonuna basmayan bir öğrenci sınavı tamamlamamış sayılacaktır. 

-Bu kapsamda, “çevrimiçi (online)” ara sınav- I ” 08-12 Haziran 2020 tarihleri arasında ve ara 

sınav-II  15-19 Haziran 2020 ; Final-I  29 Haziran- 03 Temmuz 2020 ve Final –II   06-10 Temmuz 

2020; Bütünleme-I 13-17 Temmuz 2020 ve Bütünleme –II sınavı ise 20-24 Temmuz 2020 tarihleri 

arasında olacaktır. 

- Herhangi bir nedenle bir dersin çevrimiçi (online) sınavına katılamayan öğrenciler için her derse 

yönelik ikinci bir sınav alternatifi sunulmuştur. Bu kapsamda çevrimiçi (online) sınavlarda, 

arasınav için 2, final sınavı için 2, bütünleme sınavı için 2 sınav hakkına sahipsiniz. Sınav 

programınızda ilgili dersin alternatif sınav saatine bakarak sınavınıza katılabilirsiniz. Bu noktada ilk 

sınava öğrencinin hiç katılmamış olması şartı bulunmaktadır. İlk sınava katılmış ve sınavını 

tamamlamadan ayrılmış öğrenciler, alternatif sınava katılamazlar. Öğrenci çevrimiçi sınavlardan 

birine giriş hakkı bulunmaktadır. (Örn. Öğrenci arasınav –ı saatinde sağlık veya teknolojik gibi bir 

problemle karşılaştı ve sınava sistemden giriş yapamadı. Bu öğrenci arasınav-II e giriş hakkı 

bulunmaktadır. (Final ve bütünlemeler için de geçerlidir) Ancak öğrenci sisteme giriş yaptı 

herhangi bir nedenle (Örn. sınavın zorluğu kaygısı) sistemden çıkarsa ikinci sınava giriş hakkı 

bulunmayacaktır ve ilgili sınava girmedi şeklinde değerlendirilecektir. 

-Çevrimiçi sınavlara bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi internet bağlantısı olan cihazlar ile giriş 

yapabilecektir. (Herhangi bir elektrik kesintisine karşı şarzlı veya akülü cihazların tercih 

edilmesinde fayda vardır) 

-Çevrimiçi sınava giriş yaptıktan sonra internet bağlantısı kesilmesi nedeniyle kısa süreli bağlantı 

kopması olursa öğrenci sınav süresi içinde tekrar sisteme girip kaldığı sorudan devam eder. Ancak 

sınavdan ayrı kaldığı süre sınav süresinden sayılır. 

-Çevrimiçi sınav esnasında öğrenci yapmış olduğu veya boş bıraktığı soruya geri dönüş 

yapamayacaktır.  

2. Mesleki Zorunlu Uygulamalı Klinik Öncesi derslerin ara sınav, yılsonu (final) ve bütünleme 

sınavları çevrimdışı (ödevlendirme) şeklinde olacaktır.  

- Ödev Bildirme Tarihi: Ders yürütücüsü tarafından belirlenen ödevler 27-29 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında öğrencilere bildirilecektir.  
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-Öğrenciler ilgili ödevleri yaptıktan sonra elden veya kargo yoluyla Diş Hekimliği Fakültesi 

Dekanlığı özel kaleme teslim edeceklerdir.  

-Kargo için adres bilgisi: Harran Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Hamidiye 

Mah., Prof. A. Kadir Karahan Cad. 9B, Haliliye Şanlıurfa 

-Kargo için telefon bilgisi: Öğrenciler kargoların teslim edildiğini Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık 

Özel Kalemden de teyit etmelidirler. Tel: 0 414 318 2853- 0 414 318 2224   

-Diş Hekimliği web sayfasında uygulamalı dersler için belirlenen sınav tarihleri her sınavın 

ödevinin son teslim tarihidir. Bu nedenle öğrenci ödevleri sınav tarihinden en az 3 gün 

öncesinden kargolaması ve ödevlerin kargoya teslim belgesini saklaması gerekmektedir. Yurt 

dışından gönderecekler için 2 hafta ek süre tanınacaktır. 

-Genel telafiye kalan öğrencinin ödev son teslim tarihi ise ilgili dersin final tarihinden 2 (iki) iş 

günü öncesidir. Öğrenci isterse ara sınav ödevi ile birlikte gönderebilir. 

-Eğer isterse öğrenci aynı anda yapmış olduğu ödevlerini teslim edebilecek veya 

kargolayabilecektir (Örn: Endodonti dersinin ara sınav ve finalini belirlenen ara sınav tarihine 

kadar teslim edebileceği gibi Endodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Diş Hastalıkları Tedavisinin ara 

sınavlarını ya da final sınavlarını aynı kargo içerisinde gönderilebilir).  

-Gelen kargo ile ilgili bir problemin olması (kırılma vs.), kargonun gecikmesi halinde öğrenciye ek 

süre (yurt içindeki öğrencilere 1 hafta, yurt dışındaki öğrencilere 2 hafta) verilecektir. Kargonun 

gecikmesi durumunda öğrencilerin, dekanlığa dilekçe ile birlikte kargoya teslim tarihini bildiren 

belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 

 


