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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

SINAV USUL VE UYGULAMALARI YÖNERGESİ 
(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmıştır-Resmî Gazete 9 Şubat 2020/31034) 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç  

 Madde 1. Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde verilen tıp eğitimi ve öğretimi ile 

ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği'nde açıklanmayan konulara ilişkin hükümleri düzenlemektir. 

 

               Kapsam   

               Madde 2. Bu yönerge, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen tıp eğitimi ve öğretimi ile ölçme-

değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

 Dayanak 

 Madde 3. Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesi ile 44. Maddesi Resmî 

Gazetede yayınlanan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar  

 Madde 4. Bu Yönergede geçen 

 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) Baş Koordinatör: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Koordinatörünü  

c) Baraj klinik: Klinik Uygulama Kurul (KUK)’ larında, KUK'u belirleyen ve KUK Sonu Genel Sınav (KSGS) ında 

geçilmesi zorunlu olan klinikleri (Örneğin, Solunum Dolaşım KUK’unda kardiyoloji ve göğüs hastalıkları baraj 

kliniklerdir), 

ç) Çalışma Grupları Dersi: Tıp eğitimi boyunca tüm öğrencilerin danışman bir öğretim üyesi eşliğinde belli bir 

bilimsel projeyi ve/veya konuyu seçerek bu alanda bir çalışma yaptığı, bilgiye ulaşma, problem çözme, istatistiksel 

analiz, verileri yorumlama ve bilimsel bir çalışmayı sunma deneyimi kazandığı eğitimi, 

d) Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

e) Ders Kurulu (DK): Fakültenin ilk üç yılında, Dönem I, II ve III’te belirli bir konu başlığı altında konu bütünlüğü 

esas alınmak suretiyle, entegre ve birbirini tamamlayan derslerden oluşan grup/eğitim modülünü, 

f) Ders Kurulu (DK) not ortalaması: Dönem I, II ve III’te başarılı olarak tamamlanan dönemin yıl boyunca girilen 

ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını,   

g) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini, 

ğ) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanmasından ve diğer 

dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, döneminde ölçme değerlendirme sürecini kurallara uygun bir 

şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim üyesini, 

h) Elektronik Sınav (E-Sınav): Basılı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanılmaksızın, bilgisayar aracılığıyla gözetimli 

olarak soruların elektronik ortamda cevaplandırılması ile gerçekleştirilen sınavı, 

ı) Entegre Sistem: Konuların bütünsel bir yaklaşımla birbirini tamamlayan özellikte hazırlanıp sunulduğu, 

sınavların da buna uygun düzenlendiği eğitim sistemini, 
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i) Evre: Eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız olarak yapılandırılmış tıp eğitimi dönemlerini, 

j) Fakülte: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

k) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu, 

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, 

m) Formatif (Biçimlendirici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Kurulu süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini 

belirlemeye ve gidermeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan sınavı, 

n) Gözetmen: Baş koordinatörlük tarafından seçilen, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve 

doktora/uzmanlık/yüksek lisans öğrencilerini, 

o) İngilizce Yeterlik Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında, güz yarıyılı, bahar 

yarıyılı ve yaz öğretimi sonlarında yapılan İngilizce dil sınavını, 

ö) İntörn Hekimlik Dönemi: Eğitim programının VI. yılında (Evre 3), farklı anabilim dalları tarafından zorunlu veya 

seçmeli olarak yürütülen on iki aylık uygulamalı eğitim/klinik rotasyon dönemini, 

p) Klinikte Erken Gözlemler (KEG): Tıp eğitiminin birinci ve ikinci yılında, kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uygulamalı 

mesleki beceri dersini, 

r) Klinik Rotasyon: Eğitim programının IV. ve V. yıllarındaki (Evre 2) Klinik Uygulama Kurulunda, ağırlıklı olarak 

klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik Teorik, Olgu Temelli Değerlendirme 

(OTD), Girişimsel Beceri Geri Bildirimi (GBG), Öğrenci Polikliniği (ÖP) ve Öğrenci Viziti (ÖV) gibi eğitim 

etkinliklerinin işlendiği, klinikte yapılan eğitim dönemini, 

s) Klinik Uygulama Kurulu (KUK): Dönem IV, V’te klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum 

eğitiminin de verildiği, farklı anabilim/bilim dallarında rotasyon şeklinde yapılan eğitim dönemini, 

ş) Klinik Uygulama Kurulu (KUK) not ortalaması: Dönem IV ve V’te yıl boyunca alınıp başarılan KUK not  

t) Koordinatörler Kurulu: Baş Koordinatör, Baş Koordinatör yardımcıları, Dönem I-VI Koordinatörleri, İngilizce 

Hazırlık ve Yabancı Öğrenci Koordinatörü, Çalışma Grupları Koordinatörü, Erasmus Program Koordinatörü, AKTS 

Program Temsilcisi ve yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcileri ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni 

koordinatörlüklerden oluşan kurulu, 

u) Mesleki Beceri Uygulamaları Dersi: Dönem III’te kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uygulamalı mesleki beceri 

dersini, 

ü) Ölçme Değerlendirme Kurulu: Baş Koordinatörlüğe bağlı olarak çalışan Ölçme Değerlendirme Kurulunu 

v) Program Değerlendirme Kurulu: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarının değerlendirilmesi için alınan 

kararların takibini yapan, verileri toplayan ve değerlendirdikten sonra “program geliştirme” ve “ölçme 

değerlendirme” kurullarına, sonuçları raporlayan ve gerekli hallerde eğitim aktivitelerinde bulunmak üzere 

oluşturulmuş sorumlu birimi, 

y) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü, 

z) Salon sorumlusu: Dönem koordinatörü tarafından belirlenen, tercihan Ders/Klinik Kurulu Sorumlusu olmak 

üzere bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisini, 

aa) Seçmeli dersler: Tıp Fakültesi dönem I, II, III, IV ve V’te en fazla bir yarıyıl süren, öğrencilerin eğilimleri ile 

belirlenen, Tıp Fakültesi eğitim programında yer alan, kuramsal ya da uygulamalı dersleri, 

bb) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu, 

cc) Sınav görevlisi: Her sınav salonu için biri salon sorumlusu diğerleri gözetmenlerden oluşan en az 3 (üç) kişilik 

öğretim elemanı grubunu, 

çç) Sosyal Sorumluluk Projesi (SSP): Toplumsal hizmet projesini, 

dd) Summatif (Karar verdirici/Düzey belirleyici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Kurulu sonunda yapılan ilgili 

eğitim süresince kazandırılması gerekilen hedef davranışların kazanılma düzeyini yoklayan ve bir puan/not ile 

değerlendirilerek ilgili eğitim sürecinden öğrencinin başarılı veya başarısız olarak tespit edilmesini sağlayan sınavı, 

ee) Üniversite: Başkent Üniversitesini, 

ff) Üniversite Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi  Yönetim Kurulunu, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

  

Eğitim-öğretim yöntemleri 

 Madde 5 - (1) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp eğitimindeki Ulusal 

Çekirdek Müfredatı karşılayan, yüksek düzeyde öğrenci merkezli, topluma yönelik, yeterliğe dayalı, sistem temelli 

entegrasyonu olan tam entegre bir eğitim modelidir. Tıp Eğitimi programında kullanılan eğitim-öğretim 

yöntemleri aşağıda verilmiştir. 

Sınıf Dersi (SD): Fakülte mezuniyet hedefleri ile bağlantılı olarak öğretim elemanları tarafından büyük grup 

çalışması şeklinde kavramsal bilgilerin aktarıldığı ve tartışıldığı yüz yüze gerçekleştirilen oturumlardır.  

Çevrimiçi Eğitim (ÇİE): İnternet kullanılarak bilgisayar ortamında sunulan ve yürütülen bir eğitim şeklidir. 

Çevrimiçi eğitimde teorik derslerin sunumunda, teorik konu asenkron (seslendirilmiş/ video olarak çekilmiş ppt 

sunumlarının kayıtları) veya senkron olarak öğrenciye aktarılır. 

Asenkron Eğitim (ASE): Öğrenci ve eğiticinin aynı zamanda aynı yerde olmadığı, Öğrencinin istediği zaman ve 

istediği yerde bilgisayar ortamına yüklenmiş olan her tür eğitim içeriğine ulaşabildiği eğitimdir.  

Senkron Eğitim (SE): Öğrencinin ve eğiticinin eşzamanlı olarak bilgisayar ortamında yüz yüze yaptığı eğitimdir. 

Webinar(Çevrimiçi Konferans) Eğitimi (WE): Eğiticinin çok sayıda öğrenciye eşzamanlı senkron ortamda ders 

anlattığı ve öğrencilerin mikrofon ve kameralarının kapalı olduğu sadece sohbet penceresinde yazarak veya el 

kaldırarak soru sorabildikleri bir eğitimdir. 

Video Konferans Eğitimi (VKE): Eğiticinin küçük bir öğrenci grubunda bilgisayar ortamı üzerinden senkron şekilde 

yüz yüze yaptıkları eğitimdir. 

Hibrid/Karma Eğitim (HE): Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin birleştirilmesi ile yapılan eğitim şeklidir. 

Entegre Oturum (EO): Programda yer alan seçilmiş konuların, farklı disiplinler tarafından olgu ya da durum 

temelinde anlatıldığı oturumlardır. 

Alan Çalışması (AÇ): Öğrencinin eğitici eşliğinde bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak, yeni bilgi ve beceriler 

edinmek ve uygulamalı becerilerini pekiştirmek amacıyla fakülte dışındaki ortamlarda tek ya da grup halinde 

geçirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan zaman dilimidir.  

Panel (P): Programda yer alan bir konunun birden fazla öğretim elemanı tarafından büyük gruplarda paylaşıldığı 

ve tartışıldığı oturumlardır. Webinar uygulaması ile de yapılabilirler. 

Klinikte Erken Gözlemler (KEG): Tıp eğitiminin birinci ve ikinci yılında, kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uygulamalı 

mesleki beceri dersini ifade eder. KEG yüz yüze gözlemle yapılabildiği gibi çevrimiçi ortamda (bilgisayar 

ortamında) senkron veya asenkron olarak verilebilir. Ancak senkron verildiğinde bu beceriler senkron eğitimde 

öğrenciler ile tartışılmalı ya da kontrol edilip geri bildirimi alınmalıdır. Bu eğitimler sanal gerçeklik ve/veya 

arttırılmış gerçeklik ortamlarında da verilebilir. 

Mesleki Beceri Uygulamaları Dersi (MBUD): Dönem III’de kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uygulamalı mesleki 

beceri dersidir. KEG de olduğu gibi MBUD da yüz yüze gözlemle yapılabildiği gibi çevrimiçi ortamda senkron veya 

asenkron olarak da verilebilir. Asenkron verildiğinde bu beceriler senkron eğitimde öğrenciler ile tartışılmalı ya 

da kontrol edilip geri bildirimi alınmalıdır. Bu eğitimler sanal gerçeklik ve/veya arttırılmış gerçeklik ortamlarında 

da verilebilir. 

Klinikte Eğitim (KE): Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti sunulan klinik ortamlarda gerçekleştirilen hasta başı 

uygulamalı eğitimi kapsar 

Uygulamalı Eğitim (UE): Eğitim birimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı, bu konuların 

anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta beceri kazandırmaya yönelik oturumlardır. Laboratuvar-gösterim, beceri 

eğitimi, küçük grup oturumları, çalıştaylar ve standart hasta görüşmeleri gibi uygulamaları kapsar. 
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Standart (Simüle) Hasta Görüşmesi (SHG): Öğrencinin mesleki becerilerini geliştirmek için birebir ya da gruplar 

halinde, standart hasta laboratuvarında (OSCE), hasta rolü oynayan gönüllülerle yüz yüze hekim-hasta görüşmesi 

yapılarak anamnez, fizik muayene ve ayırıcı tanının öğrenildiği oturumdur.  Standart hasta uygulaması yüz yüze 

gözlemle yapılabildiği gibi bilgisayar ortamında senkron olarak da yapılabilir. 

Öğrenci Sunumu (ÖS): Eğitim programındaki hedeflerle bağlantılı olarak, öğrenci tarafından sunulan makale, 

seminer, olgu, proje, poster vb. sunumların yer aldığı oturumlardır. Bu aktif eğitim (örgün eğitim) le yapılabileceği 

gibi çevrimiçi ortamda senkron veya asenkron olarak forum ya da ödev şeklinde de yapılabilir. 

Olgu Tartışması (OT): Bir ve/veya birden fazla öğretim elemanı tarafından en az bir hasta örneği kullanılarak 

temel ve klinik tıp bilimleri bilgilerinin kaynaştırılmasını amaçlayan oturumlardır. OT yüz yüze aktif bir eğitimle 

verilebileceği gibi çevrimiçi eğitimde senkron veya asenkron (forum) eğitim şeklinde de verilebilir. 

Olgu Temelli Değerlendirme (OTD): Öğrencilerin bir olgu üzerinden, multidisipliner bir yaklaşımla, bilgileri 

arasında bir entegresyonu sağlaması amaçlanır. OTD metodu yüz yüze aktif örgün bir eğitimle verilebileceği gibi 

çevrimiçi eğitimde senkron eğitim şeklinde de verilebilir. Bu eğitim etkinliği ile öğrenciye konular arasında daha 

üst bir düzeyde bir bağlantı kurma, eleştirel düşünebilme ve karar verebilme yetisi kazandırılmaktadır. 

Girişimsel Beceri Geri Bildirimi (GBG): Dönem IV, V’te Klinik Uygulama Kurulu (KUK) uygulamalarında, kılavuzlar 

eşliğinde öğrenilen uygulamalı mesleki beceri dersidir. Öğretim elemanı gözetiminde, klinik beceriler uygulama 

rehberi (kontrol listeleri) ile gerçek hasta üzerinden anamnez, fizik muayene, uygulamalar ve girişimsel 

becerilerin yapıldığı oturumlardır. GBG, çevrimiçi senkron veya asenkron bir eğitimle, laboratuvar koşulu 

gerektiren ve gerektirmeyen becerilerin kuramsal bileşenleri verilerek ve demonstrasyonları yapılarak becerinin 

algılama ve hazırlık (bilişsel hazırlık) basamağı verilebilir. Laboratuvar koşulu gerektirmeyen becerilerin öğrenciye 

ödev olarak verilmesi ve eğiticinin senkron veya asenkron olarak değerlendirmesiyle GBG yapılabilir. Bu durumda 

senkron olarak becerilerin geribildirimine ihtiyaç vardır. Laboratuvar koşulu gerektiren beceriler yüz yüze veya 

sanal gerçeklik/arttırılmış gerçeklik ortamlarında yapılabilir. 

Öğrenci Polikliniği (ÖP): Standart Hasta laboratuvarında (OSCE), hasta rolü oynayan gönüllülerle yüz yüze hekim-

hasta görüşmesi (SHG) yanı sıra öğretim elemanı gözetiminde, hasta polikliniklerinde, kontrol listeleri ile gerçek 

hasta üzerinden anamnez, fizik muayene tarzı uygulamaların da yapıldığı oturumlardır. Standart hasta uygulaması 

yüz yüze yapılabildiği gibi bilgisayar ortamında da OSCE laboratuvarında gözlem altında senkron olarak da 

yapılabilir. 

Öğrenci Viziti (ÖV): Bilgi temelli genel vizitlerin yansıra, öğrencilerin klinikte bir hastayı hazırlayıp, ilgili öğretim 

elemanına sunumunun yer aldığı klinik eğitim etkinliklerinin olduğu oturumlardır. 

Çalışma Grupları Dersi (ÇGD): Tıp eğitimi boyunca tüm öğrencilerin danışman bir öğretim üyesi eşliğinde belli bir 

bilimsel projeyi ve/veya konuyu seçerek bu alanda bir çalışma yaptığı, bilgiye ulaşma, problem çözme, istatistiksel 

analiz, verileri yorumlama ve bilimsel bir çalışmayı sunma deneyimi kazandığı eğitimlerdir. 

Bağımsız Öğrenme ve Klinikte Bağımsız Öğrenme (KBÖ): Öğrencinin, temin edilen eğitim araç-gereç ve 

yöntemleriyle, kendi kendine öğrenme süreçlerini devam ettirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan zaman 

dilimidir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar, Sınav Uygulaması, Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler 

 

 Sınavlar  

 Madde 6-  

(1) Her dönemde öğrencilerin sorumlu oldukları formatif sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, 

başarı notuna katkısı ve kurul/klinik kurul sonu/dönem sonu genel sınavlarına ve bütünleme sınavlarına 

katılmanın gerekleri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmış 

olan esaslara göre belirlenir ve öğrencilere hem yazılı hem sözlü olarak dönem/klinik kurul başında 

duyurulur.  
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(2) Dönem I-V için sınavlar, “Diagnostik Sınavlar”, “Formatif Sınavlar”, “Ders Kurul Sonu Sınavı”, Klinik Uygulama 

Kurul Sonu Sınavı”, “Dönem Sonu Genel Sınavı”, “Bütünleme Sınavı” ve “Mazeret Sınavı” (Dönem I, II ve III) 

adı altında yapılır. Sınav tarihleri her dönemin başında ilgili Dönem Koordinatörlükleri tarafından belirlenir. 

Baş Koordinatörlük teklifi ve Dekanlık onayı ile uygulanır. Bunlardan; 

a) Diagnostik (Tanılayıcı) Sınav: Ders/Klinik Uygulama Kuruluna başlamadan önce öğrencilerin sahip 

oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan sınavı, 

b) İngilizce Yeterlik Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında, Güz Yarıyılı, 

Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi sonlarında yapılan İngilizce Dil Sınavını, 

c) Türkçe Yeterlik Sınavı: Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmüş olduğu bir 

muafiyet sınavını, 

d) Formatif (Biçimlendirici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Kurulu süresince biçimlendirme ve 

yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan sınavı, 

e) Summatif (Karar verdirici/Düzey belirleyici) Sınav: Ders kurulu ve klinik uygulama sonunda yapılan 

sınavı,  

f) Diagnostik, formatif ve summatif sınavların geçme notu üzerine etkisi: Ölçme ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından Baş Koordinatörlüğe önerilir ve Dekanlığın onayı ile tekrar düzenlenebilir. 

g) Ders Kurul Sonu Sınavı: Dönem I, II ve III’ te her ders kurulu sonunda gerçekleştirilen, bileşenleri ve 

katsayıları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmış olan 

summatif sınavlardır. Ders kurulu içinde yer alacak ölçme/değerlendirme yöntemleri Ölçme 

Değerlendirme Kurulunca belirlenir. Ders kurulu notu; öğrencinin diagnostik sınavlar, formatif sınavlar, 

pratik uygulama sınavları ve summatif sınavlardan aldığı notların belli yüzdesinin toplamı ile hesaplanır. 

Summatif sınav belirleyiciliği %90-95’tir. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavların %5-

10’u, summatif sınavının %90-95’i toplanarak hesaplanır. Sınav şekilleri ve bunların ders kurulu sonu 

sınavı puanına olan yüzde etkisi ilgili olarak Koordinatörler Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu 

tarafından değişiklikler yapılabilir.  

ğ)  Klinik Uygulama Kurulu Sonu Sınavı: Dönem IV ve V’de her klinik uygulama kurulunun sonunda ilgili 

anabilim/bilim dalları tarafından belirlenen ölçütlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav yapılır. 

Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. KUK sonu sınav notu; diagnostik, formatif ve summatif 

sınavlardan ve diğer ölçme değerlendirme yöntemlerinden aldığı notların belirli bir yüzdesinin toplamı 

ile hesaplanır.  Sınav şekilleri ve bunların klinik uygulama kurulu sonu sınavı puanına olan yüzde etkisi ile 

ilgili olarak Koordinatörler Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.  

Tıp Eğitimi Kurullarının kararı ve Dekanlığın uygun görmesi durumunda İntörn karnesi gibi KUK karnesi 

uygulaması da yapılabilir.  

h) Dönem Sonu Genel Sınavı (DSGS): İlk üç yılda, yılsonunda öğrencilerin o dönemdeki tüm ders kurulları 

hedeflerinden sorumlu oldukları, ders kurulu sınavları ile aynı bileşenlere sahip olan summatif sınavı 

tanımlar. 

ı)  Bütünleme Sınavı: İlk üç yılda yılsonunda başarısız olan öğrenciler için kapsamı DSGS ile aynı olan, 

Dönem IV-V’ te ise KUK sonunda başarısız olan öğrenciler için kapsamı ilgili KUK Sonu Genel Sınavı (KSGS) 

ile aynı olan sınavı tanımlar. Dönem IV ve V’ te KUK’lardan başarılı olamayan öğrenci, bu KUK’ların 

bütünleme sınavlarına Dekanlıkça belirlenen yer ve tarihte girer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan 

öğrenci, Dönem I-III’ te dönemi, Dönem IV-V’ te KUK’u tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla KUK 

yapamaz. 

i)    Mazeret Sınavı: Öğrencinin geçerli ve belgelendirilmiş (sağlık raporu vb.) mazereti nedeni ile summatif 

sınava katılamaması durumunda Dönem Koordinatörlüğüne resmi başvurusu ve Fakülte Yönetim Kurulu 

onayı ile o dönem içinde (Dönem I, II, III) tekrar uygulanan ilgili sınavı tanımlar. Dönem IV ve V deki KUK 

sonu sınavlar ile tüm dönemlerdeki formatif sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. 
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j) Elektronik/Bilgisayar Temelli Sınav (E-Sınav): Basılı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanılmaksızın, 

bilgisayar aracılığıyla gözetimli olarak soruların elektronik ortamda cevaplandırılması ile gerçekleştirilen 

sınavı ifade eder. 

k) E-Sınav Yürütücüleri: Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yazılım sorumlusu, 

koordinatörlükler ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) temsilcisinden oluşur. 

l) E-Sınav Yeri: E-sınav uygulamalarının planlandığı, yapıldığı, e-sınav salonlarından eş zamanlı alınan ses 

ve görüntülerin takip edildiği, e-sınav uygulama ve izleme yeridir. 

m) Çevrimiçi/İnternet Temelli Sınav (ÇİS): Sınav yapan kişi ile öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı, 

internet ortamında yapılan sınavı tanımlar. Çevrimiçi sınav eğiticinin daha önceden duyurduğu ilkeler 

doğrultusunda kesintisiz internet olanağı olan her yerden bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet gibi 

teknolojik cihazları kullanarak girilebilen bir sınavdır. Sınava katılım için öğrencinin kendisi tarafından 

sağlanacak olan kesintisiz bir internet bağlantısı şarttır. Bu sınavlarda akademik dürüstlük koşullarının 

sağlanması amacıyla, farklı gözetim (proctoring) kuralları uygulanır. 

n)  İntörn Karnesi Uygulaması: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Eğitimi Uygulama 

Esaslarında belirtildiği üzere Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genişletilmiş Eğitim Programı ile eşgüdümlü olarak Anabilim Dallarının önerileri doğrultusunda ilgili 

kurullarınca hazırlanıp Dekanlık tarafından onaylanan ve Dönem VI Koordinatörlüğü’nce uygulanan 

intörn eğitimi süresince kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili yetkinliklerin 

değerlendirilme aracıdır. Yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri Dekanlık ve ilgili Tıp Eğitimi 

Kurullarının uygun gördüğü sıklıkta yeniden gözden geçirilir. 

o) Kuramsal (Teorik) Sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan sözlü/yazılı, elektronik ve 

çevrimiçi sınavları ifade eder.  

ö)   Sözlü sınav: Sorulan sorulara sözle yanıt verilmesi gereken yüz yüze ya da çevrimiçi senkron sınavı, 

p) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış kontrol listeleri ile yapılan 

sınavdır. Bu sınav yüz yüze yapılabileceği gibi, kamera kaydı eşliğinde çevrimiçi senkron olarak da 

yapılabilir. 

r) Ödev/Proje Değerlendirmesi: Öğrencinin sınırlandırılmış bir süre içerisinde teslim etmesi bir 

ödev/projenin önceden hazırlanmış ve puanlanmış kontrol listeleri ile yapılan değerlendirmedir. Bu 

değerlendirme yüz yüze veya çevrim içi (asenkron veya senkron) yapılabilir. 

s) Dönem Sonu Genel Sınavı (DSGS): İlk üç yılda, yılsonunda öğrencilerin o dönemdeki tüm ders kurulları 

hedeflerinden sorumlu oldukları, ders kurulu sınavları ile aynı bileşenlere sahip olan summatif sınavı 

ifade eder. Bu sınav yazılı, e-sınav ya da asenkron çevrimiçi sınav şeklinde yapılabilir. 

ş) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımını, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde 

değerlendirmek için kullanılan sınavlarıdır. Bu sınavlar:  

1. Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınavları (NYPS/OSPE), 

2. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları (NYKS/OSCE), Yapılandırılmış Pratik Sınav/Yapılandırılmış 

Klinik Sınav: Notlandırma ve başarı ölçütleri önceden belirlenmiş bir gözlem-ölçme aracı ile 

öğrencinin sınav sırasında ya da sonrasındaki başarı düzeyinin değerlendirildiği yazılı, sözlü veya 

uygulamalı sınavlardır. 

3. Hasta Başı Bilgi Değerlendirme Sınavları (HBBDS/MIKS), Mini Klinik Değerlendirme: Klinikte eğitim 

sırasında öğrencinin hasta başındaki yeterliklerinin, değerlendirme alanları ve ölçütleri önceden 

belirlenmiş bir matbu gözlem-ölçme aracı ile değerlendirildiği işe dayalı bir değerlendirme 

yöntemini, 

4. Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları (HBMBDS/GBG), 

5. Olgu Temelli Değerlendirme Sınavları (OTDS), 

6. Mesleki Davranış Değerlendirme Sınavları (MDDS) gibi sınavları, tanımlar. 

 

          t)   Sınav Paketi: İçinde sınav evrakı bulunan özel kilitli poşeti veya zarfı, 
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          u)   Sınav Kutusu: İçinde sınav paketleri bulunan özel kilitli kutu veya çantayı, 

          ü)  Sınav Evrak Deposu: Sınav evraklarının ilgili akademik yıl boyunca saklandığı Fakülte içinde yer alan 

 güvenlikli özel birimi, 

           v)   Sınav Arşiv Deposu: Sınav evrakının yasal süre boyunca saklanması için kullanılan Üniversite içerisindeki   

                 güvenlikli özel bölümü, ifade eder. 

 

  

Madde 7- 

 Soru İstemi 

(1) Soru sayıları, Ders Kurul/KUK Sonu Sınavından en geç 2 hafta öncesinde ders kurulu/KUK’nda yer alan tüm 

ders/kliniklerin ağırlıklarına göre ders kurulu/KUK sorumlusu tarafından belirlenir.  

(2) Formatif sınavlarda, Dönem I, II ve III’ de sorular sınavdan en geç 1 hafta öncesinde tüm derslerin ağırlıkları 

oranında soru sayıları belirlenerek kurul sorumlusu tarafından anabilim/bilim dallarından istenir. Dönem IV 

ve V’de uygulanan formatif sınavlar ilgili anabilim/bilim dallarının sorumluluğunda gerçekleştirilip, sonuçları 

KUK sorumlusuna bildirilir.  

(3) Summatif yazılı sınavlarda; soruların, sınavdan en az 1 hafta öncesinde olmak üzere koordinatörlük 

tarafından anabilim/bilim dallarından elektronik ortamda soru havuzuna girilmesi, eğer elektronik ortam 

kullanılmıyorsa ekte yer alan formata göre gönderilmesi istenir.  

(4) Formatif ve summatif sınavlar, klasik yazılı/test, e-sınav ya da çevrimiçi sınav şeklinde yapılabilir. 

 

 Madde 8- 

 Soruların Hazırlanması, onaylanması ve sınavın oluşturulması                                                                                                                 

(1) Gönderilen soru hazırlama biçimi doğrultusunda; sorular anabilim dalları tarafından, ağ sunucusu üzerinde 

tanımlanmış elektronik sınav sistemi yazılımına girilir veya mevcut soru bankasından seçilir.  

(2) Elektronik ortamın kullanılamadığı zorunlu durumlarda ise, anabilim/bilim dallarından gelen sorular CD/USB 

bellek içerisinde ve ayrıca her sayfası imzalı çıktıları ile birlikte kapalı zarf içinde dönem koordinatörlüğü 

tarafından tutanakla veya zimmetli olarak teslim alınır. 

(3) Ölçme Değerlendirme Kurulu tarafından yapı ve kapsam geçerliliği açısından onaylanmış sorular 

koordinatörlük tarafından elektronik sınav sistemi yazılımı kullanılarak/CD-USB bellek içerisinden sınava seçilir. 

(4) Summatif yazılı sınavlarda, anabilim dallarından gelen ve onaylanan sorular Dönem I, II ve III için ilgili 

koordinatörlük tarafından, dönem IV ve V için ilgili koordinatörlük gözetiminde KUK sorumluları tarafından sınav 

formatında oluşturularak hazırlanır.  

(5) Her çevrimiçi sınav öncesi, Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem, ilgili yazılım firması, TEAD ve koordinatörlük 

tarafından yeterli sayıda eleman ile, çevrimiçi sınav yerleri kontrol edilmeli ve işlerliği küçük mini uygulamalarla 

test edilmelidir. 

(6) Çevrimiçi sınavlarda, sınava erişim için kullanılacak cihazın tercihen kablolu modem bağlantılı bir bilgisayar 

olmalıdır. Bu mümkün değil ise tablet ya da cep telefonu ile bağlantı sağlanabilir. Sınav sırasında herhangi bir 

bağlantı sorunu yaşamamak için en az 8Mbps “download” ve 1Mbps “upload” hızına sahip bir internet 

bağlantısının sağlanması önerilir. 

(7) Öğrenci tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak/fare kullanarak veya klavye ile yazarak yapacaktır. Kılavuzda 

belirtildiği şekilde sorular cevaplandırılacaktır. Her soru cevaplandıktan sonra “kaydet” butonuna basılarak 

kaydedilecek, ya da ileri veya geri işaret butonlarına basılarak otomatik kaydedilecektir. Sınav esnasında geride 

bıraktığı soruya dönebilecektir. Ancak sınavın zaman sınırlı bir sınav olduğu unutulmamalıdır. 

 (8) Çevrimiçi summatif sınavlarda, sorular tek bir paket halinde olabileceği gibi 4-5 paket halinde de 

gruplandırılabilir. Bu durumda; her paket için, soru sayısı +5 dakikadan az olmamak üzere bir süre verilir. Her 

paket arasında, sınavı takip edebilecek, bir sonraki pakete geçebilecek bir ara sürede sağlanır. Öğrenciler 

gruplandırılarak, yüz yüze, zamanlı çevrimiçi senkron sınava alınır. Öğrencinin yönergede belirtilen sınav 

kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde çevrimiçi sınav geçersiz sayılır. 
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 (9) Öğrenciden kaynaklanmayan ağ bağlantısı kesintileri ve teknik açıdan öngörülemeyen, mücbir sebeplerle 

sınavdan düşme durumunda, teknik olarak da kabul gördüğünde, örgün eğitim içinde, gözetimli sınav için öğrenci 

kuruma davet edilir.  

(10) E-sınav yerinde, öğrenci ekranlarının birbirleri tarafından görülmesini engelleyecek şekilde tedbirler alınmalı 

güvenliği sağlamak amacıyla koordinatörlükçe belirlenmiş yeterli sayıda gözetmen bulundurulmalıdır. Sınav 

esnasında internet ağı ilgili yazılım kanalı dışında kapatılmalıdır. Her sınav öncesi, Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem, 

yazılım sorumlusu, TEAD ve koordinatörlük tarafından yeterli sayıda eleman ile, e-sınav yeri kontrol edilmeli ve 

küçük uygulamalarla test edilmelidir. E-sınav yerlerinin teknik altyapısı ve sınav güvenliği için gerekenler yazılım 

sorumlusu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmelidir. 

(11) Öğrenci, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait 

olduğunu kontrol eder. Kendisi için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava 

başlamaz. 

(12) Toplam, cevapladığı, boş bıraktığı, kalan soru sayısı ve sınav süresi öğrencinin kullandığı bilgisayar ekranında 

üstte farklı renklerde yer alacaktır. 

(13) Öğrenciler isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı 

öğrenciden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve öğrencinin sınava tekrar dönmesi 

mümkün olmayacaktır. Öğrenci sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” 

yazılacaktır. 

(14) Elektronik sınav yapılmayacaksa Ders Kurulu/KUK sorumlusu sınavdan en geç 3 gün öncesinde 

koordinatörlük bilgisayarında sınav kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını hazırlar ve sınav kitapçıklarının kapağını 

ilgili ders kuruluna/klinik uygulama kuruluna göre düzenler.                                             

(15) Tüm sınavlarda, Sınav süresi, soru sayısı +5 dakikadan az olmayacak şekilde belirlenir.                                                                            

(16) Elektronik sınav yapılmayacaksa en erken sınavdan 1 gün önce soruların çıktıları alınır, kontrol edilir, her 

gruptaki öğrenci sayısının 3 fazlası olacak şekilde çoğaltılır.                                                                                    

(17) Elektronik sınav yapılmayacaksa; summatif yazılı sınavlar için, çoğaltılmış sınav kitapçıkları Koordinatörlük 

sekretaryası tarafından Kurul/KUK Sorumlusu gözetiminde kurum kaşesi ile kaşelendikten sonra koordinatörlük 

tarafından sınav evrak deposunda saklanır. 

 

 Gizlilik ve Güvenlik 

 Madde 9- 

(1) Üniversite, sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki her türlü iş 

ve işlemlerin, gizlilik içinde ve güvenlik önlemleri almak suretiyle yürütülmesini sağlar. 

(2) Sınav evrakının dağıtımında, sınav kutuları ve sınav paketleri kullanılır. 

(3) Sınav evrakı, sınavın yapıldığı saatler dışında sınav evrak deposunda korunur. 

(4) Sınav evrak deposu her açılış/kapanışta tutanak düzenlenerek özel kilitle kilitlenir 

(5) Sınav evrakının ilgili sınav görevlilerine teslim edilmesi ve geri alınması işlemleri imza karşılığında 

gerçekleştirilir. 

(6) Bilgisayar Temelli E-sınavlarda sınav güvenliği sınav salonundaki gözlemciler ve salonun kamera kaydı ile 

sağlanmaktadır. İnternet Temelli çevrimiçi sınavlarda, akademik dürüstlük koşullarının sağlanması amacıyla, 

farklı gözetim (proctoring) kuralları uygulanır. Koordinatörler kurulu tarafından belirlenen bu kurallar Fakülte 

Yönetim Kurulundan onaylanarak her sınav öncesinde duyurulur.  

 

 Sınav Görevlileri 

 Madde 10- 

(1) Sınavlarda görev alacak gözetmenler, akademik yılın başında Dekanlık tarafından oluşturulan “Gözetmenler 

Havuzunda yer alan öğretim elemanları arasından Baş koordinatörlük tarafından seçilerek Dekanlık onayı ile 

belirlenir. Görevlendirme yazıları sınavdan en az 10 (on) gün önce yazılarak taraflarına gönderilir. Gözetmen 
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seçiminde araştırma görevlisinin eğitim aldığı anabilim dalının ve kişinin iş yükü kadar, hakkaniyet ve eşitlik 

ilkesi dikkate alınır. 

(2) Formatif sınav uygulaması aynı usul ve esaslarla kurul/KUK sorumlusu tarafından yürütülür. 

(3) Dönem I, II ve III’de Dönem Koordinatörü ve/veya yardımcısı sınav salonlarının koordinasyonundan sorumlu 

olarak her summatif sınavda mutlaka hazır bulunur. 

(4) Sınav görevine gelemeyecek olan sınav görevlilerinin en geç 3 gün önceden Baş koordinatörlük kanalı ile 

Dekanlığa haber vermeleri gerekir. Sınav gözetmenleri arasında sınav düzenini bozmayacak biçimde sınav 

görevi değişimi yapılması mümkün olup; söz konusu değişiklik, sınavdan önce Dekanlığa bildirilmelidir. Sınav 

görevine mazeret bildirmeden/ mazeretini zamanında bildirmeden gelmeyen gözetmenler için Dekanlık 

tarafından yaptırım uygulanır. 

(5) Çevrimiçi sınavın yapıldığı mekan da sınav süresince sınav güvenliği ve etik kurallar ile ilgili bir ihtiyaç halinde 

gözetmene gösterilecek şekilde hazır olmalıdır. 

(6) Sınav görevlileri tarafından uyulması gereken kurallar ekte verilen “Tıp Fakültesi Sınav Görevlisi Yönergesi” 

ile tanımlanmış olup sınav öncesi tüm görevlilere Koordinatörlük tarafından gönderilir. 

 

 Sınav Süresince Yapılması Gerekenler 

 Madde 11-  

A. Formatif Kuramsal sınavlar için; 

(1) Sorular, çoklu seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli olacaktır. 

(2) Formatif sınavların diğer kuralları için summatif sınavların ilgili kuralları geçerlidir 

B. Summatif (Kağıt Temelli) yazılı sınavlar için; 

(1) Sınav görevlileri sınav günü, sınav başlama saatinden en az 30 (otuz) dakika önce ilgili Koordinatörlüğe gelirler 

ve sınav evrakını teslim alırlar. Sınav görevlileri sınav başlama saatinden en az 15 (on beş) dakika önce sınav 

salonunda yerlerini alırlar. 

(2) Gözetmenler, öğrencileri sınav başlamadan önce sınav salonunun dışına çıkarır. 

(3) Sınav salonu, öğrenciler içeri alınmadan önce, olası bir kopya girişimi ya da sınav sırasında öğrencilerin 

dikkatini ve/veya rahatını bozacak olası etkenler yönünden, salon sorumlusunun denetiminde gözetmenler 

tarafından kontrol edilir. 

(4) Gözetmenler öğrencileri isimlerini okuyarak ve kimlik belgelerini kontrol ederek tek tek sınav salonuna alırlar. 

Kimlik belgesi olmayan öğrenci, salon sorumlusunun uygun bulacağı, geçerli bir başka resmi kimlik belgesi 

(bu durum öğrencinin el yazısı ve imzasını da içeren bir tutanak ile kayıt altına alınır) sunmadığı takdirde 

sınava alınmaz.   

(5) Sınav salonuna davet edilen öğrenciler, salon sorumlusunun denetiminde gözetmenler tarafından 

yerleştirilirler. 

(6) Sınav başlamadan önce sınav gözetmeni kimlik kontrolü yapar. Kontrol, sınava giren kişinin, tüm sınav 

kâğıtlarına kimliğindeki isim ve numarasını yazdığının ve sınava giren kişinin kimlikteki kişi olduğunun tespit 

edilmesi suretiyle yapılır. Sınav gözetmeni gerekli gördüğü durumlarda sınav başladıktan sonra da kimlik 

kontrolü yapabilir. 

(7) Öğrenci kimlik kontrolü fakültede gerçekleştirilen tüm sınavlarda gerek görüldüğünde uygulanabilir. 

(8) Salon sorumlusu sınava girmeyen öğrencilerin ad, soyadı ve numaralarını sınav tutanağına yazar. 

(9) Soru kitapçıklarının farklı gruplar halinde hazırlanması durumunda, farklı grup kitapçıkların öğrencilere 

dağıtım düzenini salon sorumlusu belirler. 

(10) Gözetmenler soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını / optik formları belirlenen dağıtım düzenine uygun 

biçimde ve kapalı olarak öğrencilere tek tek ve elden dağıtır. 

(11) Salon sorumlusu öğrencilere, sınav kitapçıklarını açmadan önce cevap kağıtları / optik formlar üzerinde ad, 

soyadı, numara, tarih, vb. bilgilerini kodlamalarını duyurur. 
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(12) Salon sorumlusu öğrencilere soru kitapçıklarını eksik, silik ve yanlış basım, okunabilirlik, sayfa ve soru 

ardışıklığı yönünden kontrol etmeleri için 1 (bir) dakikayı aşmayacak biçimde zaman tanır. Öğrencilere "Sınav 

başlamıştır" denmedikçe kitapçıkları okumamaları gerektiğini belirtir. 

(13) Soru kitapçığında sorun olan öğrencinin kitapçığı, salon sorumlusunun denetiminde gözetmen tarafından 

eksiksiz ve yanlışsız olan yedek soru kitapçığı ile değiştirilir. Bu durum genel sınav tutanağına kaydedilir. 

(14) Salon sorumlusu öğrencilere soru kitapçığı grubunu optik form üzerine kodlamalarını duyurur. 

(15) Salon sorumlusu, summatif sınavlarda öğrencilerin uyması gereken yazılı kuralları hatırlatır.  

(16) Salon sorumlusu, öğrencilere sınavın uygulanışı ve işleyişi ile ilgili soruları olup olmadığını sorar, soru varsa 

yanıtlar. 

(17) Salon sorumlusu, yüksek sesle "Sınav başlamıştır” diyerek sınavı başlatır (sınav süresi bu duyurudan itibaren 

hesaplanmalıdır). Sınavın başlama ve bitiş zamanlarını tüm öğrenciler tarafından görülebilecek biçimde 

tahtaya yazar, sınavın bitimine 30, 15 ve son 5 dakika kaldığını adaylara sözel olarak hatırlatır. 

(18) Sınavın başlama zamanından sonraki ilk ¼’lük diliminde ve bitiş zamanından önceki son 10 (on) dakika 

boyunca öğrencilerin sınav salonunu terk etmesine izin verilmez. 

(19) Sınavın başlama zamanından sonraki ilk ¼’lük dilimi içinde gelen öğrenciler, salon sorumlusunun uygun 

bulması durumunda, sınava alınabilirler, ancak bu öğrencilere sınav için ek süre tanınmaz, sınavın ilan edilen 

bitiş zamanına tabi olurlar. Sınav süresinin ilk ¼’lük diliminden daha sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz. 

(20) Sınav başladıktan sonra öğrencinin Zorunlu/acil durumlarda salondan dışarı çıkarılması ve tekrar sınava 

devam etmesi salon sorumlusunun onayı ve koordinatörün bilgisi ile olabilir. Öğrencinin sınava devam 

edemediği koşulda durum bir tutanak ile tespit edilir. Sağlık sorunu var ise öğrenci en yakın sağlık birimine 

bir gözetmen eşliğinde yönlendirilir.  

(21) Sınavın iptali ve uzatılmasını gerektiren olağan üstü durumlarda Dekanlığın bilgisi dahilinde koordinatörün 

yetkisi ile uzatma/iptal gerçekleştirilir. 

(22) Sınav görevlilerinin sınav salonunda sınav süresince herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri, kendi aralarında 

rahatsız edici biçimde konuşmaları yasaktır. 

(23) Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav salonlarına girmeleri, 

sınava gelmeyen, sınavı erken bitiren öğrencilerin soru kitapçıklarını açmaları, sınav salonundan çıkarmaları, 

fotokopisini çekmeleri ve başkasının incelemesine izin vermeleri, sınav sırasında gazete, kitap, ödev, sınav 

kâğıdı veya makale vb. okumaları, bilgisayar ve cep telefonu kullanmaları kesinlikle yasaktır. 

(24) Sınav sırasında öğrencilerin sessiz bir ortamda, dikkatleri dağılmadan soruları cevaplamaya çalışmaları 

esastır. Bu nedenle sınav görevlileri salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, bir öğrencinin çok yakınında uzun 

süre durmamaya özen gösterir, sınav süresince salonun köşe noktalarında durarak öğrencileri sürekli olarak 

izler. 

(25) Gözetmenler, sınava giren öğrencilerin imzalarını yoklama kâğıdı dolaştırarak ve kimlik kontrolünü yaparak 

alırlar. 

(26) Gözetmenler, sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, organize veya bireysel olarak kopya girişiminde veya 

diğer olumsuzluklarda bulunan öğrencileri saptamaları halinde bu durumu salon sorumlusuna bildirir. Kopya 

girişimi saptanan öğrencinin elinden cevap kâğıdı/optik formu alınır ve öğrenci sınavdan çıkma yasağı 

bulunan süreler dışında kalan ara zamanda salon dışına çıkarılır. 

(27) Kalem kutusu vb. şahsi mülkiyete tabi eşyanın üzerinde kopya yer alması gibi durumlarda ise, söz konusu 

eşyaya el konulabilir. Öğrencinin buna direnmesi durumunda, zor kullanarak delil toplanamaz. Bu durumla 

karşı karşıya kalınması halinde, bir tutanak ile delilin toplanamadığının belirtilmesi gerekir. Tutanak salon 

sorumlusu ve gözetmenler tarafından imzalanır, el konulan diğer evrakla birlikte ilgili Dönem 

Koordinatörlüğüne teslim edilir. 

(28) Gözetmenler tarafından kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenci/öğrenciler salon 

sorumlusuna bildirilir. Salon sorumlusu bu öğrenciyi/öğrencileri duyulan kuşku hakkında ve kuşkunun 

doğrulanmasına yönelik kanıt elde edilmesi veya girişimin tekrarı halinde yapılacaklar konusunda açık ve 
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anlaşılır biçimde, diğer öğrencileri rahatsız etmeksizin sözel olarak yalnızca 1 (bir) kez uyarır. Tekrarı halinde 

Madde 26 uygulanır. 

(29) Gözetmenler, öğrencilerin sınav esnasında el kaldırmaları durumunda öğrencinin yanına giderler ve sorunu 

öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine iletilen her sorunu salon sorumlusuna iletirler ve onun uygun bulduğu 

çözümü uygularlar. Kendileri yorum ve görüş belirtmezler. 

(30) Sınav görevlileri öğrencilerden toplanan soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını sayarlar, gruplara göre elde 

edilen sayıları sınav tutanağına kaydederler. 

(31) Gözetmenler, sınav evraklarını hiçbir şekilde öğrencilere toplattıramaz. 

(32) Sınav görevlileri imza altına alınan genel sınav tutanağını ve diğer tüm sınav evrakını ilgili dönem 

koordinatörlüğüne teslim ederler. 

(33) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan sınav görevlileri ile ilgili olarak bir tutanakla Koordinatörlük aracılığı 

ile Dekanlık makamı bilgilendirilir. 

(34) Engelli öğrenciler ile ilgili sınav üniversitenin genel sınav yönetmeliğine uygun olarak yürütülür. 

C. Summatif (Bilgisayar Temelli) e-sınav için; 

(1)  Öğrenci sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar 

(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, 

bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim 

sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya 

mekanik cihazlar, “databank”, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, 

cetvel vb. araçlar, sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenci bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında 

yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. 

(2) Öğrenci, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait 

olduğunu kontrol eder. Kendisi için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava 

başlamaz. 

(3) Kılavuzda belirtildiği şekilde sorular cevaplandırılacaktır. Her soru cevaplandıktan sonra “kaydet” butonuna 

basılarak kaydedilecek, ya da ileri veya geri işaret butonlarına basılarak otomatik kaydedilecektir. Bilgisayar 

ekranında üstte yer alan işaretli uyarı bantlarından değişim gözlenecektir. 

(4) Öğrenciler isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı öğrenciden 

iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve öğrencinin sınava tekrar dönmesi mümkün 

olmayacaktır. Öğrenci sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” yazılacaktır. 

D. Summatif çevrimiçi (İnternet Temelli) sınav için; 

(1) Sınav esnasında ikinci bir bilgisayar ya da akıllı telefon sınav mahallinde kapalı halde bulundurulmalıdır. . 

Bilgisayar arızası durumunda yedek bilgisayar veya akıllı telefon en kısa sürede kullanıma sokulmalıdır. Bulunulan 

mekandaki internet bağlantısının kesilmesi durumunda veya başka bir nedenle internet hattının (IP) değiştirilmesi 

gerekliliğinde sınav sorumlusu aranarak haberdar edilmeli ve değişiklik için izin alınmalıdır.  

(2) İnternet bağlantısı kopan öğrenci, durumunu hemen sınav merkezine en kısa sürede ( telefon ile ulaşılması 

amacı ile her sınavdan önce açıklanan) telefon numarası/numaralarını arayarak bildirecektir. Bu bildirimi 

bağlantısının kopmasını takiben 5 dakika içinde yapmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  

(3) Çevrimiçi sınav için gerekli cihaz donanımı, yazılım, kesintisiz ağ bağlantısı ve uygun sınav ortamı gibi asgari 

koşulları sağlayamayacak olan veya sağlayacağını taahhüt edemeyen öğrenciler, Üniversite yerleşkesinde sınava 

davet edilir. Bu durumda sınav, Madde 6’da belirtilen ve Dönem Koordinatörünün uygun gördüğü yöntem(ler) 

kullanılarak uygulanır. 

(4) İnternet Temelli sınavlara giriş için Bilgisayar Temelli Sınavlarda kullanılan sistem ve ilgili kullanıcı adı-şifre 

kullanılacaktır.    

(5) Öğrencilerin çevrimiçi sınavda kullandıkları bilgisayar ve yedek cihazların fare, klavye, mikrofon, hoparlör ve 

kamerası kullanılabilir olmalıdır. Bu koşulların sağlanmaması durumunda öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

(6) Gereğinde öğrencilerden sınav esnasında/süresince kameralarını ve/veya mikrofonlarını açmaları 

istenecektir. Çevrimiçi sınavın yapıldığı mekanda öğrenci sınav süresince tek başına olmalı, gürültü olmamalı, 
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mekanın kapısı kapalı tutulmalı ve akademik dürüstlük ile ilgili bir ihtiyaç halinde gözetmene gösterilecek şekilde 

hazır olmalıdır. Öğrencinin bulunduğu mekanı göstermeme hakkı vardır. Bu durumda gözlemcinin akademik 

dürüstlük ile ilgili bir şüphesi olması halinde öğrencinin ekran, ses, kamera ve/veya bilgisayar loglarının kayıtları 

ölçme değerlendirme komisyonu tarafından incelenmesi neticesinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılabilir.  

(7) Summatif çevrimiçi sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. İçine pratiğe yönelik sorularda entegre 

edilebilecektir. Soru sayıları ilgili Dönem Koordinatörlüğünce belirlenecektir. Sınav zaman sınırlı bir sınav 

olacaktır. 

(8) Çevrimiçi sınav esnasında, öğrencilerden ikinci bir GSM hattını hazırda bulundurması (internet kesilmelerine 

ve düşmelerine karşı bir tedbir) uygun olacaktır. 

 

 

  

Summatif ve Formatif (Kağıt Temelli) Yazılı ve E-Sınav/Çevrimiçi Sınava Girecek Öğrenciler Tarafından 

Uyulması Gereken Kurallar 

 Madde 12- 

A. Summatif (Kağıt Temelli) yazılı sınavlar için; 

Sınavlarda her öğrencinin uyması gereken ve aşağıda belirtilen kurallar her sınav öncesi “salon sorumlusu” 

tarafından yüksek sesle öğrencilere duyurulur: 

Öğrenciler, 

(1) Sınav salonuna girdikten sonra, sınav süresince özel gereksinimleri için salondan çıkarılmazlar. 

Gereksinimlerini sınav salonuna girmeden önce gidermeleri gereklidir. 

(2) Sınav boyunca kimliklerini oturdukları sırada, salon başkanı veya gözetmenlerin rahatlıkla görebilecekleri bir 

noktada bulundurmalıdır. 

(3) Sınav salonuna dersle ilgili ve dersin öğretim üyesinin sınavda yararlanılmasına izin vermediği kitap, ders 

notu ve benzeri belgeleri getirmemeli ve yanlarında bulundurmamalıdır. 

a) Sınav salonunda dersle ilgili belge bulunduran, kopya yapan veya kopya girişiminde bulunan veya 

bulunduğu anlaşılan öğrencilere yardımcı olan öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(4) Sınavlarda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, vb. gerekli araçları yanlarında getirmelidirler. 

a) Öğrenciler sınav sırasında birbirlerinden kalem, silgi, kalemtıraş, vb. alıp-veremez. 

b) Acil ihtiyaç durumunda öğrencinin kalem, silgi, kalemtıraş, vb. gereksinimi, salon sorumlusunun uygun 

bulması halinde, gözetmenler aracılığıyla giderilebilir. 

c) İlgili anabilim/bilim dalının talebi halinde hesap makinesi bulundurabilirler. 

(5) Sınav sırasında yanlarında cep telefonu vb. elektronik araçları bulundurmamalıdır. 

a) Sınav esnasında öğrencinin üzerinde cep telefonu vb. elektronik araçların bulunması, bu araçlar kapalı 

konumda olsa dahi, kopya girişimi olarak değerlendirilir ve öğrenci hakkında Yüksek Öğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca kopya işlemi uygulanır. 

(6) Soru kitapçıklarını, sınavın başında kendilerine tanınan süre içinde kontrol etmelidir. 

a) Soru kitapçığında eksik, silik ya da yanlış basım, ardışık olmayan sayfa ve soruların bulunması vb. 

durumunda gözetmene bilgi vermelidir. 

b) Öğrenciler, soru kitapçıklarına adını, soyadını ve öğrenci numarasını yazmalı ve imzalamalıdır. 

(7) Optik okuyucu ile değerlendirilecek sınavlarda, yanıtlarını optik okuyucu için uygun olan özel cevap kâğıdına 

(optik form) yumuşak uçlu kurşun kalemle kodlamalıdır. 

a) Yanıtlar optik form üzerine işaretlenmelidir. Soru kitapçığına yazılacak yanıtlar dikkate alınmaz. 

b) Optik form üzerinde kodlama için bırakılan boşluklar yumuşak uçlu kurşun kalem ile tam ve belirgin 

olarak doldurulmalı, ortası “baykuş gözü” biçiminde boş bırakılmamalı, çok silik olarak kodlama 

yapılmamalı, aynı soru için birden fazla seçenek kodlanmamalı, değiştirilen yanıtlar kaliteli bir silgi ile 

tam olarak silinmelidir. 
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c) Öğrenciler gerekli kodlamaların yapılmasından kendileri sorumludur 

(8) Sınav sırasında, (salon sorumlusunun uygun gördüğü zorunlu acil durumlar dışında) sınav salonundan 

dışarıya çıkarlarsa, sınavın devamında sınav salonuna kesinlikle alınmazlar. 

(9) Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ilk ¼’lük dilimi süresinde ve sınavın son 10 (on) dakikasında sınav 

salonundan çıkarılmazlar. 

a) Sınav devam ederken, sınavdan çıkan öğrenciler, soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını bizzat 

gözetmenlere teslim ederler. 

b) Sınavın bitiminde halen salonda bulunan öğrenciler, yerlerinden kalkmazlar, soru kitapçıkları ile cevap 

kâğıtları gözetmenler tarafından toplanır. 

c) Sınav süresi bitiminde soru kitapçığını ve / veya cevap kâğıdını salon sorumlusuna veya gözetmene teslim 

etmeyen öğrenci hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(10) Sınav sırasında, bir soruları olduğunda el kaldırarak gözetmeni çağırırlar, sorularını yalnız onun duyacağı 

biçimde sorarlar. 

 

B. Summatif çevrimiçi (İnternet Temelli) sınav için; 

(1) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş ya da duyurulmuş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek 

zorundadır. 

(2) Öğrenci sınavın başlangıç saatinden en az otuz dakika önce hazır olacaktır. 

(3) Sınav esnasında ikinci bir bilgisayar ya da akıllı telefon (GSM hattı hazır) sınav mahallinde kapalı halde 

bulundurulmalıdır. Bilgisayar arızası durumunda yedek bilgisayar veya akıllı telefon en kısa sürede kullanıma 

sokulmalıdır. 

(4) İnternet bağlantısı kopan öğrenci, durumunu hemen sınav merkezine/sorumlusuna  en kısa sürede telefon ile 

(ulaşılması amacı ile her sınavdan önce açıklanan telefon numarası/numaralarını arayarak) bildirecektir. 

(5) Çevrimiçi sınav koşullarını teknik nedenlerle sağlayamayacak öğrencilere kampüste gözetmen nezaretinde e-

sınav (bilgisayar temelli sınav) olanağı sağlanacaktır. 

(6) Sınav esnasında elektrik kesintisi ya da internet bağlantı sorunlarına karşı önlemlerinizi almanız 

gerekmektedir. Bunun için şarjı tam dolu olan bir dizüstü bilgisayar ve 3G internet bağlantısını hazır etmenizi 

tavsiye etmekteyiz. Bunun dışında meydana gelen bağlantı sorunlarında Tıp Fakültesi Dekanlığının sorumluluğu 

yoktur. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. 

(7) Gereğinde öğrencilerden sınav esnasında/süresince kameralarını ve/veya mikrofonlarını açmaları 

istenecektir. Çevrimiçi sınavın yapıldığı mekanda öğrenci sınav süresince tek başına olmalı, gürültü olmamalı, 

mekanın kapısı kapalı tutulmalı ve akademik dürüstlük ile ilgili bir ihtiyaç halinde gözetmene gösterilecek şekilde 

hazır olmalıdır. 

(8) Sınavlarda öğrenci, ekran, ses, kamera ve/veya bilgisayar loglarının kayıtlarını, sınav güvenliğinin ve 

geçerliliğinin sağlanması amacıyla toplanması, saklanması ve incelenmesini kabul etmiş sayılır.   

 (9) Sınav mekanında, TV ya da başkaca ses üreten elektronik cihazlar sınav öncesinde kapatılmış olmalıdır.  

(10) Sınavlarda, öğrenci sınavın başlangıç saatinden en az otuz dakika önce hazır olacaktır. 

(11) İnternet Temelli sınavlara giriş için Bilgisayar Temelli Sınavlarda kullanılan sistem ve ilgili kullanıcı adı-şifre 

kullanılacaktır.  

 

 Summatif ve Formatif (Kağıt Temelli) Yazılı Sınav Sonrasında Yapılması Gerekenler  

 Madde 13-  

(1) Sınav bitiminde tüm soru kitapçıkları, optik formlar (dolu ve boş) sayılarak genel sınav tutanağına işlenir ve 

tutanak tüm gözetmenler, salon sorumlusu ve koordinatör veya koordinatör yardımcısı tarafından imzalanır. 

Sınav ile ilgili tüm belgeler ile birlikte Sınav Zarfı içine konularak Koordinatörlüğe teslim edilir.  

(2) Sınav esnasında disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların meydana gelmesi halinde sınav 

sonrasında konu ve belgeler ilgili koordinatörlüğe ve KUK’larda anabilim dalı başkanına teslim edilir. İlgili 

belgeler Baş koordinatörlük aracılığı ile Dekanlığa iletilir. 
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(3) Öğrencilerin düştüğü dakika göz önüne alınarak ona göre süre eklemesi yapılacaktır. 

 

 Summatif ve Formatif (Kağıt Temelli) Yazılı Sınav ve E-Sınavın Değerlendirilmesi ve İlanı                                                                                                                                             

 Madde 14- 

(1) Optik formlar ve cevap anahtarları dönem koordinatörlüğü tarafından sınav değerlendirme merkezinde 

önceden randevu alınarak sınav günü veya en geç bir sonraki iş gününde okutulur.  

(2) Okutma sırasında kitapçık gruplarına göre ayrı ayrı ve eşleştirme dosyası ile beraber okutulur. Ayrıca 

soruların frekans analizleri ve öğrenci cevap listesi de okuyucudan çıktı ve elektronik ortamda alınır. Sorular 

ders aralıklarına göre tasnif edilerek okutulmalıdır.  

(3) Soruların frekans analizleri değerlendirilir ve %30’un altında başarı elde edilmiş sorular ve cevaplarının ilgili 

anabilim dalı tarafından yeniden değerlendirilmesi istenir. 

(4) Koordinatörlük tarafından sınav bileşenlerinin tüm sonuçları hesap tablosu programına aktarılarak 

öğrencinin notu hesaplanır.  

(5) Bir sonraki kurulun ilk üç işgünü içinde, soru tartışması saatinde anabilim dalları soruları öğrencilerle tartışır. 

a) Tartışmadan önce sorusu olan tüm anabilim dallarına frekans analizleri ve soru tartışmasının yeri ve 

zamanını bildiren bir üst yazı gönderilir.  

b) Sınıf mevcudunun %15’inin altında katılım olduğu takdirde soru tartışma saati Koordinatörlük kararı ile 

iptal edilebilir.  

c) Soru başarısı %30’un altında olan tüm sorular tartışılmak zorundadır. Ayrıca ilgili öğretim elemanı uygun 

gördüğü soruları ve öğrencinin sorduğu soruları tartışabilir. 

d) Soru iptali olduğu koşulda Soru İptal Tutanağı düzenlenip optik formlar tekrar okutularak sonuçlar tekrar 

hesaplanır. 

e) Soru tartışma saati tutanak altına alınır. 

(6) Soru tartışması sonunda herhangi bir soru iptali olmaması durumunda sonuçlar basılı olarak önce Baş 

koordinatörlüğe sonra Dekanlığa onaylanmak üzere iletilir. Sonuçların ilanı Koordinatörlük, Baş 

koordinatörlük ve Dekanlık imzası ile yapılır.  

(7) Sınavların elektronik ortamda, e-sınav şeklinde yapılması durumunda sonuçlar yerel ağ sunucusu üzerinde 

tanımlanmış elektronik yazılım aracılığı ile öğrencilere bireysel olarak sınav sonuçları ve başarı durum 

analizleri ile bildirilir. 

(8) Öğrenciler e-sınav ortamında, öğrenci panelinden, kendisi ile ilgili bilgilere ulaşabilir. Bu panel aracılığıyla 

katıldıkları tüm sınavlara ait sınav sonuç raporlarını, karşılaştırmalı sınav analizlerini görebilir.  

(9) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da aynı bilgisayardan başkası adına sınav sorularını 

cevaplaması (bu durumun sınav sırasında gözlemciler tarafından tespit edilmesi veya sınav sonrasında 

yazılım tarafından anlık olarak kaydedilen loglar üzerinden tespit edilmesi ya da e-sınavı teknik hilelerle 

(Ekran karartma, ekran kilitleme, kurallara uymama vb.) duraklatması ya da sınavın güvenlik ve akışını 

etkileyecek hareketlerde bulunulması hali, Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı 

raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, sınav sırasında 

oluşan loglarda öğrencinin yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde E-Sınav 

sınav geçersiz sayılır. 

(10) E-Sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda 

paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan 

veya işleyenler hakkında hukuki yaptırımlar da uygulanır. 

(11) E-sınav yazılımı öğrencilere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını veri 

tabanı sisteminde saklar. Cevaplarını görmek istediklerinde doğrudan koordinatörlük sekreterliğinden 

randevu alınarak cevaplar öğrencilere koordinatörlük nezaretinde gösterilebilir. 

(12) Çevrimiçi sınavda sınav ortamında sınava tanıttığı bilgisayarın dışında akıllı telefon, bilgisayar, ya da tablet 

gibi diğer teknolojik cihazların (oda ve mekan dışında yedek olarak bulunabilir) bulunması ve bunun ortamda 

saptanması halinde çevrimiçi sınav geçersiz sayılacaktır.  
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(13) Yönetmelik gereği sonuçların ilanından sonra 3 iş günü içinde öğrencinin sonuçlara itiraz hakkı vardır. İtirazlar 

Koordinatörlük bilgisi dahilinde dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Öğrencinin optik cevap formu ve diğer tüm 

sonuçları ve notları tekrar değerlendirilir. Eğer çok sayıda itiraz varsa (> sınıf mevcudunun %10’u) olası 

sistematik bir hataya karşı tüm sınav evrakları tekrar değerlendirilir. Herhangi bir değişiklik olması 

durumunda, düzeltilmiş sonuçlar tekrar Baş koordinatörlüğe ve Dekanlığa gönderilerek onay alındıktan sonra 

öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir veya sistematik bir hata durumunda tekrar ilan edilir. 

(14) Sonuçlar kesinleştikten sonra sonuçlar Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (BUOBS) girilir. 

 

  

 Summatif ve Formatif (Kağıt Temelli) Yazılı Sınav  ve E-Sınav Evrakının Saklanması ve Arşivlenmesi  

 Madde 15-  

(1) Tüm dönemlerde yapılan formatif ve summatif her sınav için; sınav yoklama listesi, genel sınav tutanağı, 

sınav soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile sınav cevap anahtarını varsa disiplin tutanağı ve soru iptal 

tutanağını içeren Sınav Evrakları Zarfı oluşturur. Zarf üzerine Sınav Evrakları Zarfı Kontrol Listesi doldurularak, 

yapıştırılır. Akademik yıl boyunca Sınav Evrak Deposunda saklanır. 

(2) Akademik yılın sonunda, o döneme ait tüm Sınav Paketleri Sınav Kutuları içinde Üniversite tarafından 

belirlenen Sınav Arşiv Merkezi’nde taşınır ve yasal süre boyunca (5 yıl) arşivde muhafaza edilir. 

(3) Saklama süresi dolmadan yargıya intikal ettiği Üniversiteye bildirilen sınavlara ait sınav evrakları, yargı süreci 

sonuçlanıncaya kadar saklanır. 

(4) Yazılı sınavlar dışında, kısa sınavlar, ödev, proje, laboratuvar, sunu, performans ve benzeri çalışmalar, 

öğrenciden teslim alınan ve değerlendirilen her türlü dijital belge veya içerik dosyaları (metin belgesi, resim, 

ses, video, vb. dijital dosyalar) ve değerlendirme ölçütleri (rubrik, kontrol listesi vb.) dijital depolama 

ortamlarında (CD, DVD, USB bellek, vb.) dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından Ders Öğretim Kayıtları 

Arşiv Zarfı içinde muhafaza edilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Dönem I, II, III, KEG, SSP, Mesleki Beceri ve Çalışma Grubu ile İlgili Hükümler 

 

 KEG/SSP ve Mesleki Beceri dersi, notu ve sınavı 

 Madde 16- (1) Dönem I’de KEG ve SSP’lerin uygulamalı sınavlarından alınan notların ortalaması, Dönem II 

de SSP lerin katkısı olmaksızın KEG lerin uygulamalı sınavlarından alınan notların ortalaması ve Dönem III’ de KEG 

lerin yerine mesleki beceri final notunun ilgili dönemin dönem notuna katkısı %4’ü geçemez. Eğitim-öğretim 

döneminin başında haber verilmek suretiyle katkı yüzdesi Koordinatörler Kurulunca değiştirilebilir. 

(2) Diagnostik, formatif ve summatif sınavların geçme notu üzerine etkisi: Ölçme ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından Baş Koordinatörlüğe önerilir ve Dekanlığın onayı ile tekrar düzenlenebilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler 

 

Klinik Uygulama Kurul sınavı ve notu 

Madde 17- (1) Klinik Uygulama Kurul (KUK) sınavı, Dönem IV ve V’te (Evre 2) her klinik uygulama sonunda 

ilgili anabilim/bilim dalları tarafından belirlenen ölçütlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav şeklinde 

yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. 

(2) 9-11 hafta süren KUK'un ilk 2-3 haftalık döneminde verilen teorik derslerin sonunda bir formatif sınav 

yapılır.   

(3) KUK da teorik derslerden sonra geride kalan 6-9 haftalık sürede, GBG, OTD, ÖP, ÖV ağırlıklı yoğun pratik 

ve akıl yürütmeye yönelik uygulamalı bir eğitim verilir. Bu eğitim süresinde, GBG, OTD, ÖP, ÖV ler gereğinde 
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formatif bir sınav ile değerlendirilebilir. Bir KUK süresince bu şekilde çok sayıda formatif sınav yapılabilir. Bu 

sınavlar ile KUK süresince biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirmeler yapılmış olur. Bu şekilde 

yapılan çok sayıda formatif sınav uygulamalarında, en yüksek notu olan sekiz formatif sınavın ortalaması 

değerlendirmeye alınır. 

(4) KUK sonunda yapılacak olan KUK Sonu Genel Sınavı (KSGS), anlatılmış ve gösterilmiş olan teorik ders 

ve uygulamaların, formatif sınavlarla biçimlendirilmesinin arkasından, pratik ve summatif sınavlarla tamamlanır.  

(5) Dönem IV ve V’te (Evre 2) kullanılan eğitim- öğretim etkinlikleri (GBG, OTD, ÖP, ÖV) formatif sınavlarda 

kullanıldığı gibi KUK Sonu Genel Sınavı (KSGS) nın bir bileşeni olan pratik sınav da kullanılabilir. Bu KSGS sınavında 

pratik sınav, KUK için önemli olan ve formatif sınavda da kullanılan bir GBG, OTD, ÖP, ÖV etkinliklerinden 

seçilebileceği gibi formatif sınavda kullanılmamış ancak o disiplin için önemli olan bir başka beceri 

uygulamasından da seçilebilir. Bu pratik sınav, yapılandırılmış bir sınav olup OSCE laboratuvarında yapılacaktır. 

OSCE istasyon isteği ve sayısı KUK içinde klinik uygulamaların ağırlığına göre belirlenir. Pratik ve summatif sınavlar, 

9-11 haftalık KUK'un sonunda belirlenen takvime göre yapılır. 

(6) Klinik Uygulama Kurul Sonu sınav notu; formatif, summatif ve pratik sınavlardan aldığı notların, 

belirlenen bir yüzdesinin toplamı ile hesaplanır. KUK boyunca yapılan sınavların KUK sonu sınav notuna katkısı 

aşağıdaki gibidir. 

a)  Yazılı tipinde formatif sınav %5,  

b)  Beceri tipinde formatif (GBG, OTD, ÖP, ÖV) sınavların ortalaması %3, 

c)  Mesleki beceriye yönelik pratik sınav %52, 

d)  Summatif yazılı sınav %40  

Akademik yılın başında bu sınavlardan alınan notların Klinik Uygulama Kurul Sonu sınav notuna katkı oranları 

koordinatörler kurulunca değiştirilebilir. 

(7) KUK’larda, KUK'u belirleyen ağırlıklı klinikler barajdır (Örneğin, Solunum Dolaşım KUK’unda kardiyoloji 

ve göğüs hastalıkları barajdır.). Baraj klinikler koordinatörler kurulunun önerisi Dekanlığın uygun görmesi ile 

belirlenir.  KSGS’yi geçmek için baraj klinikleri geçmek şarttır. KUK’larda baraj kliniklerin dışında, diğer kliniklerden 

ya da birimlerden geçişte bu maddenin 8. fıkrası belirleyicidir. 

(8)  KSGS’ye o KUK içindeki bütün klinik gruplar ağırlıkları oranında katkı verir. KSGS’yi başarmak için KUK 

içindeki tüm klinik gruplardan 100 üzerinden en az 60 puan alınması gereklidir. Bir ders/klinik uygulama nedeni 

ile başarısız olduğu bir KUK'ta, o dersten/klinik uygulamadan aldığı not 40’ın altında olmamak ve tüm KUK’un 

ortalaması 70 ve üzerinde olmak koşulu ile o ders/klinik uygulamadan, dolayısıyla KUK’tan geçmiş sayılır. İki ders 

/klinik uygulama nedeni ile başarısız olduğu bir KUK'ta, o derslerden/klinik uygulamalardan aldığı not 50’nin 

altında olmamak ve tüm KUK’un ortalaması 70 ve üzerinde olmak koşulu ile bu iki ders/klinik uygulamadan, 

dolayısıyla KUK’tan da geçmiş sayılır. KUK sonu sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. 

Bütünleme sınavında başarılı olamayan ya da Klinik Uygulama Kurul sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen 

öğrenciye F1 notu verilir ve KUK’u tekrarlar.  

 (9)  Baraj dışı küçük branşlar summatif sınava soru vererek ve bilgi ekleyerek katkı sağlarlar. BUOBS’da 

KUK Genel Notu ile değerlendirilirler. 

(10) KUK’larda küçük branşlar (baraj olan dersler dışında o KUK için tanımlanmış ders/uygulamaları az 

sayıda olan branşlar, yani KSGS’a soru vererek katkı sağlayan branşlar) kısa yazılı, çoktan seçmeli ya da sözlü 

sınavlarla öğrenci notu düzenleyebilirler. Bu notlar dönem V’in sonunda o branşın transkript notunu oluştururken 

değerlendirmeye alınır. 

(11) Solunum-Dolaşım KUK’unda KBB, enfeksiyon ve aile hekimliği uygulamalarında KUK geçişinde “bu 

maddenin 8. fıkrası geçerlidir. Transkript notu ise dönem IV ve V de KBB, enfeksiyon ve aile hekimliğinden alınan 

tüm notların ortalaması, dönem V’in sonunda transkript notu olarak belirlenir. 

(12) Dönem IV ve V de birden fazla KUK ta bulunan küçük branşlarda transkript notu “Fıkra 11” gibi 

değerlendirilir. Dönem IV ve V de o küçük branşlardan alınan tüm notların ortalaması alınır. Bu not transkript 

notu olarak belirlenir. O KUK içinde yapılan sınavlardan alınan küçük branş notları, o KUK’un geçiş notu değildir. 
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(13) Tıp Eğitimi Kurullarının kararı ve Dekanlığın uygun görmesi durumunda madde 39’da belirtilen İntörn 

karnesi gibi Klinik Uygulama Kurul (KUK) karnesi uygulaması da yapılabilir. Sınavda başarılı olmak için 100 

üzerinden en az 60 puan alınması gereklidir. 

(14) Klinik Uygulama Kurul karnesi: Eğitim programının IV. ve V. yıllarındaki Klinik Uygulama Kurulu (KUK) 

bloklarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili yetkinliklerin değerlendirilme aracıdır. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

Madde 18- (1)   31/05/2018 tarihli Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Usul ve Uygulamaları Yönergesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

 Madde 19- Bu yönerge Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 28/05/2020 tarih ve 870/02 sayılı senato 

kararı ile yürürlüğe girer.  

 

 Yürütme  

 Madde 20- Bu yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Ekler: 

1- Sınav Yoklama Listesi  

2- Genel Sınav Tutanağı 

3- Sınav Görevlisi Yönergesi 

4- Sınav Disiplin Tutanağı 

5- Soru İptal formu 

6- Sınav Evrakları Zarfı Kontrol Listesi 

7- Soru Tartışma Saati Tutanağı 

8- Ders Arşiv Zarfı Kontrol Listesi 

9- Çoktan Seçmeli Soru Yazım Formu 

10- Uzaktan Çevrimiçi/Online Sınav Uygulama Usul ve Esasları 

 

 


