
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONU YÖNERGESİ 

 

Amaç 
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

lisans öğreniminde sınavlarda uygulanacak ölçme araçlarını belirlemek, sınavları programa 

yerleştirmek, sınavların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, değerlendirme ölçütlerini, 

ders ve staj kurullarına ait diagnostik (tanımlayıcı), formatif (ara) ve summatif (son) 

sınavların değerlendirme ölçütlerine etkilerini belirlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2- Bu yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ders kurulu ve 

stajlardaki öğrenim hedefleri ve öğrenim çıktılarını değerlendirmek üzere yapılan tüm 

sınavlar bu esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3-  Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 17. ve 18. maddesi 

ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

dayanak alınarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen, 

Dekan: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

Ders Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü 

yıllarda müfredatta bulunan Çok Disiplinli Ders Kurullarını, 

Fakülte Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu, 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığı tarafından oluşturulan bir komisyon olup, soruların kurallara uygun hazırlanıp 

hazırlanmadığının değerlendirilmesinden, sınavla ilişkili istatistiksel analizlerin yapılması ve 

Dekanlığa iletilmesinden sorumlu birimi, 

Staj Sorumluları / Staj Komisyonu: Bu esasların gereğini yapmak için her ders 

kurulu veya klinik stajlarda uygulanacak teorik, pratik ders ve sınav organizasyonunu 

yapmakla sorumlu öğretim üyelerinden müteşekkil yapı.   

Yönetim Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonunun Yapısı ve İşlevi  
MADDE 5- Komisyon üyeleri aşağıda yer aldığı şekilde belirlenir:   

- Dekan/Dekan Yardımcısı Komisyonun doğal üyesidir. 

- Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanı (Baş Koordinatör) 

- Temel Bilimleri temsilen en az bir öğretim üyesi 

- Cerrahi Bilimleri temsilen en az bir öğretim üyesi 

- Dahili Bilimleri temsilen en az bir öğretim üyesi 

- Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını temsilen en az bir öğretim üyesi 

- Biyoistatistik Anabilim Dalını temsilen bir öğretim üyesi 

- Ölçme Ve Değerlendirme Komisyon Sekreteri (Raportör) 

- Öğrenci Temsilcisi/Temsilcileri (Oy kullanmaksızın gerek görüldüğü hallerde 

görüşüne başvurmak üzere davet edilir) 



Komisyon paydaş üye sayısı, belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 7 kişiden oluşur.  

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonunun Yapısı 

MADDE 6- Komisyon, Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanı (Baş 

Koordinatör), Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Temel, 

Cerrahi ve Dahili bilimlerden en az birer öğretim üyesi ile biri de doğal üye olmak üzere en az 

yedi (7) öğretim üyesinden oluşur. Komisyon başkanı ve üyelerin atama ve görevlendirmeleri 

Dekan tarafından yapılır. Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da 

toplantılara çağırabilir ve alt komisyonlar oluşturabilir. Alt komisyonların oluşturulması ve 

çalışmaları için tüm görevlendirmeler Komisyon Başkanının önerisiyle Dekan tarafından 

yapılır. 

Üyelerin Görev Süresi  

MADDE 7- Komisyon üyeleri 3 (üç) yıl için atanır. Komisyona yeni atama, 

Komisyon Başkanının önerisi ile Dekan tarafından yapılır. Görev süresi biten bir üye yeniden 

atanabilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan üye yerine yeni bir üye Dekan tarafından üç 

yıllığına atanır. 

Komisyon Organizasyonu Genel Toplantı Kuralları 

MADDE 8- Komisyon bir başkan, üyeler ve sekreterden oluşur. Başkan komisyonun 

işleyişini, gündemin oluşturulmasını sağlar. Başkan, Dekana karşı sorumludur.  

Sekreter gündemin yürütülmesini, toplantının akışını ve gerekli kayıtların alınmasını sağlar. 

Sekreter alınan kararların yayınlanmak ve arşivlenmek üzere raporlanmasını ve ilgili yerlere 

bildirilmesini sağlar. 

Toplantı kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu göz önüne alınarak 

karar verilir. 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonunun Görevleri  

MADDE 9- Çarpıklık değeri, ayırt edicilik indeksi, zorluk indeksi vb. ile öğrenci 

ölçme araçlarının belirlenmesi ve hesaplanması sağlanır.  

Soru Tiplerinin Belirlenmesi  

MADDE 10- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde sınav tipleri çoktan 

seçmeli, çoklu seçmeli, açık uçlu,  eşleştirme, kısa cevaplı, sözlü sınav, CORE (Klinik Nesnel 

Akıl Yürütme Sınavı ), OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav), ICE (bütünsel klinik 

değerlendirme) yapılandırılmış testler, video vb. oluşmaktadır. Ayrıca pratik ve sözlü 

sınavlarda sınav öncesi puanlandırmanın nasıl olacağı hakkında bir puanlama cetveli verilerek 

sınav değerlendirmesinin objektifliği sağlanacaktır. 

Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi  

MADDE 11- Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz 

önünde bulundurulur:  

- Geçme notunun belirlenmesi  

- Diagnostik, formatif ve summatif sınavların geçme notuna etkisinin oranlarının 

belirlenmesi  

- Diagnostik, formatif ve summatif sınavların geçme notuna etkisinin 

komisyonların geribildirimini göz önüne alarak tekrar düzenlenmesi  

Sınav/Soru İtirazlarının Alınması ve Değerlendirilmesi  

MADDE 12- Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 (beş) işgünü 

içerisinde dilekçe ile Dekanlığa yapılan itirazlar Sınav Komisyonu tarafından incelenerek, 

ilgili öğretim üyesinin görüşü de alınarak karara bağlanır. Bu süreçte yapılacak işlemler 

aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a- Soruların o dönemde anlatılan ders müfredatına ait olduğunun belirtke 

tablosundaki öğrenim hedefleri ile uyumunun kontrol edilmesi. 

b- Soru tekniğinin sınav formatına uygunluğunun değerlendirilmesi. 



c- Cevap anahtarının kontrol edilmesi (Şıklar içerisinde birden fazla doğru yanıt 

mevcut olması gibi) 

d- Soru formatının incelenmesi (Herhangi bir eksik ya da yanlış anlaşılmaya yol 

açacak imla hatasının vs. olması gibi) 

e- Hatalı bulunan sorular iptal edilir. 

f- Sınavda iptal edilen soru olursa, o sınav için iptal edilen soruların puanları 

diğer sorulara dağıtılır. 

g- Genel olarak sınav aşamalarında alınan puanların son hesaplamasında 0.5 ve 

üzerindeki değerler bir üst tamsayıya yuvarlanır. 

Sınav Komisyonlarının Yapısı  

MADDE 13- Her sınıf için bir dönemlik (bir yıl) Sınav Komisyonu oluşturulur. Sınav 

Komisyonu üyeleri aşağıdaki esaslara göre dekan tarafından atanır. Her Sınav Komisyonu en 

az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur. Dönem koordinatörü ve/veya yardımcısı tabii üyedir, ders 

kurulu başkanı, ilgili Anabilim Dalı staj sorumlusu veya bir öğretim üyesi de sınav 

komisyonun üyesidir. Eksik kalan öğretim üyelerinin seçimi kuruldaki ders ağırlığına göre 

belirlenir. Sınav komisyonu salt çoğunlukla karar alır. 

Sınav Komisyonunun Görevleri 

MADDE 14- Sınav komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a- Soruların teknik ve sınava uygunluğu açısından gözden geçirilmesi için 

komisyonun sınavdan en az iki hafta önce (iki aylık stajlar için) toplanması, usulüne 

uygun olmayan soruların ilgili eğiticiye gerekçe sunularak iade edilmesi  

b- Elektronik otomasyonda bulunan soru bankasından derslerin ağırlığına göre 

soruların seçilmesi  

c- Sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sürecinde öğrencilerin en üst düzeyde 

performans gösterebilmesi için gerekli koşulların hazırlanması 

d- Sınav yapıldıktan 3 (üç) iş günü sonra sınav değerlendirme toplantısı yapılarak 

sınav sorularının yeniden gözden geçirilmesi, kriterlere göre belirlenen soruların iptal 

edilmesi ve sonuçların en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde ilan edilmesi görevlerini 

yapar. Tüm bu süreçlerde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonundan yardım 

isteyebilir veya gerekli görürse komisyon üyelerini bu sürece dahil edilebilir.  

Yürürlük 

MADDE 15- Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 21.02.2018 

tarihli ve 4 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.   

Yürütme   

MADDE 16- Bu yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 


