GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM
SINAV USUL VE ESASLARI

Amaç
Madde 1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce programına kayıtlı öğrencilerin
ve sınav gözetmenlerinin sınavlarda uyması gereken usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce
programlarındaki öğrencilerin ve sınavlarda salon sorumlusu/gözetmen olarak görev alan
öğretim elemanlarının sınavlar sırasında uyması gereken usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3. Bu usul ve esaslar Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim- Öğretim Sınav Yönergesi esas alınarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4. Bu usul ve esaslarda geçen,
a) Dekan: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
b) Fakülte: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) Öğrenciler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri

Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar:
Madde 5. Öğrenciler gerekli hazırlıkların ve kontrollerin yapılması için sınavın başlangıç
saatinden onbeş dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdırlar.

Madde 6. Öğrenciler sınavların giriş saatlerine mutlaka uymak zorundadırlar. Fakültede
yapılan tüm sınavların ilan edilen başlangıç zamanından 15 dakika sonra gelen öğrenciler hiç
bir şekilde sınavlara alınmazlar.
Madde 7. Fakültede yapılan tüm sınavlar için kesintisiz olarak belirlenecek süre en fazla 180
dakikadır. Bu süre içinde öğrenci sınav salonundan ayrılırsa tekrar sınav salonuna alınmaz.
Sınavın işleyişi ile ilgili oluşabilecek problemlerde son kararı dönem koordinatörü verir.
Madde 8. Öğrenciler kendileri için ilan edilen salonlarda sınavlara girmek zorundadırlar. Başka
salonlarda sınava girmek isteyen öğrenciler sınavlara alınmazlar ve sınava girmişlerse sınavları
geçersiz sayılır.
Madde 9. Öğrenciler sınavlara öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, veya
pasaport gibi kimlik belgelerinden biri ile girmek zorundadır. Öğrencilerin kimlik belgeleri
sınav süresince sınava girdikleri sıranın üzerinde gözetmenlerin rahatlıkla inceleyebilecekleri
yerde bulundurmalıdırlar.
Madde 10. Öğrenciler sınavlara girerken yanlarında ders notları, kitaplar ve cep telefonu, saat,
kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık, bilezik, anahtar, anahtarlık, her türlü
elektronik/mekanik cihaz ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası vb. araçlar, cep bilgisayarı,
saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıt, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her
türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar ile sınav salonuna girilmesi yasaktır.
Madde 11. Sınav salonuna yiyecek ile girilmez. Sadece sıvı olarak su, şeffaf şişede olmak
koşulu ile, sınav salonuna alınır.
Madde 12. Her öğrenci sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya
sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu olup, böyle
bir durum varsa sınav gözetmeninden yerinin değiştirilmesini talep etmelidir. Aksi halde
bunların kendisinden kaynaklanmadığı iddiası kabul edilmeyecektir.
Madde 13. Sınav sırasında öğrencilerin başkasının sınav kağıdına bakması, konuşması, izin
almaksızın kalem, silgi vs. gibi malzemelerin değişimini yapması yasaktır, tespit edilmesi
durumunda ilgilinin sınavı sonlandırılarak, gözetmenler tarafından olay ve ilgililer tutanak
tutularak dekanlığa bildirilir.
Madde 14. Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden ya da kopya veren
öğrenciler hakkında salon başkanı, tutanak tutarak sınav sonrasında bu öğrenciler hakkında
disiplin soruşturması başlatılır (Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Madde 9/m).
Madde 15. Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerlerini
değiştirebilecekleri gibi, sınavın düzenli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri
almakla yetkilidir.
Madde 16. Sınavda sorular ile ilgili düzeltmeler koordinatörlük tarafından ilk 15 dakikada
yapılabilir. Sınav süresince sorulara yönelik hata ve itiraz bildirimleri dikkate alınmayacak
olup, öğrenciler sınav sonrasında ilan edilen süre içinde öğrenci işlerine dilekçe ile itirazlarını
iletebilirler.
Sınav Görevlilerinin Uyması Gereken Kurallar:
Madde 17. Gözetmenler sınavın adil ve rahat bir şekilde geçmesinden sorumludur.
Madde 18. Sınav kağıtları ve cevap anahtarları Sınav Merkezinden ilgili öğretim elemanı
tarafından sınava başlamadan yarım saat önce teslim alınır.
Madde 19. Öğrenciler, sınav salonuna yoklama listesine göre sırayla alınır ve koordinatörlüğün
belirlediği oturma planına göre oturtulur.
Madde 20. Sınav tutanağının eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmasına özen gösterilmeli,
sınava girmeyen öğrenciler mutlaka tutanakta belirtilmelidir.
Madde 21. Öğrenciler, sınavlara isimlerinin açıklandığı sınıflarda girmek zorundadır. Başka
sınıfta sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacağından, gözetmenlerin bu konuya
dikkat etmesi zorunludur. Madde 9’da belirtilen hususlara dikkat etmek zorundadır.
Madde 22. Öğrencilerin birden fazla soru kitapçığı almamalarına dikkat edilmelidir.
Madde 23. Soru kitapçıklarının tüm öğrencilere dağıtımı bittikten sonra sınavın zamanında
başlatılmasına özen gösterilmelidir.
Madde 24. Tüm öğrencilerin numaralarını doğru olarak kodlaması sağlanmalıdır.
Madde 25. İmza tutanağı öğrencilere imzalatılırken öğrenci kimlik belgesi kontrolü
yapılmalıdır. Öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı yanında bulunmayan öğrenciler sınava
alınmazlar, bu durum sınav başladıktan sonra fark edilirse salon başkanı ve gözetmenler
tarafından tutanakla tespit edilerek gerekli işlemler yapılacaktır.
Madde 26. Öğrencilerin sınavlara giriş-çıkış saatlerine mutlaka dikkat edilecektir.
Dönem 1, 2 ve 3 Ders Kurulu Sınavlarında, ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava
alınmazlar. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınavı tamamlasalar bile öğrenciler

sınav salonundan dışarı çıkartılmazlar.
Yılsonu final ve bütünleme sınavlarında da, ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava
alınmazlar. Sınavın ilk 90 dakikası ve son 10 dakikası içinde öğrenciler sınavı tamamlasalar
bile sınav salonundan dışarı çıkartılmazlar.
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 27. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulu ve Üniversite Senatosunca kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28. Bu yönerge Gazi Üniversitesi Rektörü tarafında yürütülür.

