
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısına istinaden; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulanmak üzere, 

 

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretimin 27 Şubat 2023 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla 

(Çevrimiçi ve eşzamanlı) başlamasına ve birimlerin akademik takvimlerinin ekteki şekilde kabulüne, 

 

2) Ders kaydı yapamayan öğrencilerin ders kayıtlarının 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

 

3) Depremler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan öğrenciler için harç ödemelerinin 9 Haziran 2023 tarihine kadar 

uzatılmasına ve harç ödeyemeyen öğrencilerin ücretlerini sonra ödemek kaydıyla ders kayıtlarını yapabilmelerine, 

 

4) Tıp fakültelerinin 4., 5. ve 6. sınıf, Diş Hekimliği 4. ve 5. sınıf, Veterinerlik 5. sınıf ve Hemşirelik 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerinin eğitimlerine yüz yüze devam etmesine,  

 

5) Staj ve İşyeri eğitimi uygulamalarının yüz yüze olacak şekilde devam etmesine, ancak, deprem nedeniyle işyeri 

eğitimi ya da stajını yapamayacağını beyan eden öğrencilere, telafi eğitimi kapsamında işyeri eğitimi ve stajlarını 2023-

2024 eğitim öğretim başlangıcı öncesinde tamamlanacak şekilde ilgili birimlerce planlanmasına, 

 

6) Yüz yüze verilmesi planlanan öğretmenlik uygulaması dersinin nasıl yürütüleceği ve takvimine ilişkin kararların 

YÖK/MEB yetkili kurumlarınca alınacak kararlar doğrultusunda Eğitim Fakültesince belirlenmesine, 

 

7) Eğitimlerine “Yükseköğretim Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden diğer 

programlardaki (Mühendislik, Ziraat, Mimarlık, Güzel Sanatlar, BESYO, Devlet Konservatuarı, Fen Edebiyat 

Fakültesi’nin Fen Programlarındaki ve Meslek yüksek okullarındaki programların) öğrencilerin almış oldukları 

derslerin teorik kısımlarının ilk 8-10 hafta içerisinde uzaktan eğitim yoluyla (Çevrimiçi ve eşzamanlı) yapılmasına, 

uygulamalı eğitimlerin ise sonraki haftalarda yüz yüze yapılmasına (Hangi birimlerin ne zaman yüz yüze eğitime 

geçeceği Nisan ayında yapılacak değerlendirme sonunda birim web sayfalarında ilan edilecektir), 

 

8) Üniversitemiz bünyesinde yüz yüze eğitim zorunluluğu bulunan öğrencilerin 2022-2023 bahar yarıyılında kendisi 

veya birinci derece yakınlarının ikametinin bulunduğu üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim görebilmesine, ayrıca, 

özel öğrenci olarak giden ya da gelen öğrencilerden Harran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi Madde 6/2’de 

belirtilen başvuru tarih koşullarının aranmamasına, 

 

9) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin kayıt dondurma talep dilekçelerinin 31 Mart 2023 tarihine kadar alınmasına, 

ayrıca ilgili birimin resmi e-posta adresine yapılacak başvuruların da değerlendirmeye alınmasına (kimlik fotokopisinin 

eke konması koşuluyla) 

 



10) Lisansüstü derslerin teorik kısımları, seminer, tez izleme komite toplantıları ve tez savunmalarının uzaktan 

yapılmasına, yüz yüze yapılacak ders uygulamalarının ise 8 ile 10 haftadan sonra yapılabilmesine 

 

11) Azami süresini doldurmuş öğrencilerden 20-26 Şubat tarihlerinde girecekleri Ek Sınav 2’ye giremeyeceklerin 

durumlarının ilgili birimler tarafından değerlendirilerek bu öğrencilerin sınavlarının birim yönetim kurullarının 

belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmesine, 

 

12) Arasınav, kısa sınav, tüm yarıyıl içi çalışmaları ve yılsonu sınavları ile ilgili düzenlemeler Nisan ayında 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya göre Nisan ayında yeniden değerlendirilmesine, 

uzaktan eğitimle eğitim yapan birimlerde yeniden değerlendirme yapılana kadar uzaktan ya da yüz yüze sınav 

yapılmamasına, 

 

13) Uzaktan eğitim ile yürütülecek derslerde devam zorunluluğu aranmaması ve uzaktan eğitim ekte verilen “Harran 

Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Usul ve 

Esaslar” a göre yapılmasına, 

 

Karar verilmiştir. 

  



HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

Bu usul ve esaslar, Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan 11.02.2023 tarihli basın açıklaması doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında, Harran Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim faaliyetlerinin, 

aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir. 

 

1. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine karar verilen dersler canlı yayın (çevrimiçi eşzamanlı) yoluyla işlenir. 

2. Canlı yayın yoluyla işlenen derslere, asenkron sistemle destek sağlanarak, canlı ders video kayıtları ve ders 

materyalleri öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenci erişimine açık olacak şekilde ders izlencesindeki konu 

sırasına göre paylaşılır. 

3. Canlı dersler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) tarafından sunulan Öğrenme Yönetim 

Sistemi ve canlı yayın uygulaması üzerinden işlenir.  

4. Canlı ders süreleri 1 ders saati için 30 dakikadır. 

5. Uzaktan eğitim dersleri, öncelikle hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasına yerleştirilir. Ancak ders programlarında 

yoğunluk veya çakışma gibi durumların yaşanması halinde, madde 6’daki işleyişe uymak koşuluyla hafta içi 

17.00’dan sonraya veya hafta sonu 08.00-23.00 saatleri arasına ders konulabilir. 

6. Pedagojik formasyon dersleri Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 17.00’dan sonra işleneceği için, bu 

eğitimden yararlanacak birimlerde Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günlerinde saat 17.00’dan sonraya kendi bölüm 

dersleri konulamaz. 

7. Rektörlük servis derslerinin (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ve Yabancı Dil II) ders programları 

HARUZEM tarafından ilan edilir. Öğrenciler HARUZEM tarafından ilan edilen ders programında istediği şubede 

derse girebileceği için, Rektörlük servis dersleri için bölümlerin ders programında gün ve saat belirtilmez. 

8. Ortak seçmeli dersler, ders programlarında Salı günü 15.00-17.00 saatleri arasına yerleştirilir. 

9. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen derslere ilişkin ders materyalleri ve online ders video kayıtlarının Moodle Öğrenme 

Yönetim Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılması zorunludur. Bu kapsamda, paylaşımların güncel olması 

amacıyla, pandemi döneminde işlenen canlı ders kayıtlarının kullanılmaması, yeni ders kayıt videolarının öğrencilerle 

paylaşması gerekir. 

10. İşlenen canlı ders video kayıtları, otomatik olarak öğretim elemanlarının kurumsal e-posta hesabına tanımlı OneDrive 

hesaplarına yükleneceği için, ilgili video kayıt linkleri en geç 48 saat içerisinde öğrenme yönetim sistemi üzerinden 

öğrencilerle paylaşılır. 

11. Ders materyallerinde standart bir düzen oluşturmak için, materyal adı hafta adıyla birlikte yazılır. Örneğin; “A Dersi 

1. Hafta Ders Notu, A Dersi 1. Hafta Ders Videosu, A Dersi 1. Hafta Ders Kitabı Linki” gibi. 

12. Öğrenme yönetim sisteminde paylaşılacak ders materyalleri için, dersin formatına uygun olarak birçok dosya türü 

seçilebilir. Ancak seçilen dosya türünün öğrencilerin cihazlarında kolayca açılabilen (.pdf, .docx, .pptx, .xlsx, .jpeg, 

.mp3 gibi) dosya türleri olmasına özen gösterilmeli ve uygulamaların eski sürümlerini kullanmaktan kaçınılmalıdır.  

13. Yeterli teknolojik imkânı bulunmayan öğretim elemanları, talep etmeleri halinde canlı yayın stüdyosundan 

yararlanabilir. 


