SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Süleyman Demirel Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu (SDÜTF-ÖDK), 14.07.2021
tarihinde online ortamda kurul üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla toplanmış olup toplantıda;
1. Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde sınav sorusu ile ilgili
16.maddede “Mazeret sınavında her bir dersin minimum 3 (üç) adet sorusu veya puanı
olur.” İfadesi yerine “Mazeret sınavında dersin ağırlığına göre sınav sorusu
koordinatörlük tarafından belirlenir.” ve 19.maddede “Her kurul sınavında her bir
dersin minimum 3 (üç) adet sorusu veya puanı olur.” İfadesinin “Her kurul sınavında
dersin ağırlığına göre sınav sorusu koordinatörlük tarafından belirlenir.” İfadesi ile
değiştirilmesine karar verilmiştir.
“Mazeretler
Madde 16- (1) Mazereti nedeniyle ara sınavlara ve kurul sınavlarına katılamayan
öğrencilerden ilgili sınav dönemi içerisinde ilgili dersin sınav tarihinden sonraki ilk 3 (üç) iş
günü içerisinde SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına mazeretini belgelendirerek başvuranlara,
Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı
tanınır.
Birinci derecedeki akrabaların hastalıkları, kazalar, doğal afetler, tutuklanma, yargılanma
ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmi belgelere dayandırılması
gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz.
Mazeret sınavı, çoktan seçmeli yazılı sınav, yazılı sınav, pratik uygulama sınavı,
yapılandırılmış sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav uygulamalarını
içerebilir. Mazeret sınavında her bir dersin minimum 3 (üç) adet sorusu veya puanı
olur. Mazeret sınavında dersin ağırlığına göre soru sayısı koordinatörlük tarafından
belirlenir. Mazeret Sınavında iptal edilen soru sınavdan çıkarılır, değerlendirme kalan
sorular üzerinden yapılır. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile
değişik.)”
“Ders kurulu sınavı

Madde 19- (1) Her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı”
yapılır.
Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluşacağı, kurul içindeki
derslerin teorik ve pratik ders saati süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri Dekanlıkça öğretim
yılının başlangıcında belirlenir ve ilan edilir.
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Ders kurulu sınavları çoktan seçmeli yazılı sınav, pratik uygulama sınavı, yapılandırılmış
sözlü sınav, işbaşında değerlendirme ve/veya e-sınav uygulamalarını içerebilir. Pratik
Sınavların uygulama şekli ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Kurul sonu sınavı soru
dağılımı kurulda dersi olan her anabilim dalının ders saatleri ve ders kapsamları (öğrenme
hedefleri) dikkate alınarak hazırlanır. Her kurul sınavında her bir dersin minimum 3 (üç) adet
sorusu veya puanı olur. Her kurul sınavında dersin ağırlığına göre soru sayısı koordinatörlük
tarafından belirlenir. (04.10.2018 tarihli ve 496/7-a sayılı Senato Kararı ile değişik.)”
2. Sınav sorularına itiraz edilmesi ile ilgili madde yönetmelikte bulunmadığından
aşağıdaki maddenin yönetmeliğe eklenmesi önerilmektedir.
“Sınav Sorusuna İtiraz
Madde 35- (1) Öğrencilerin sınav sorularına itiraz süreci sınav uygulandıktan sonra
Dekanlığa yazılı olarak yapılır. 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Dönem
Koordinatörlüğünce sorular yeniden incelenir. İtiraz edilen soru(lar) ile ilgili durum
öğrencilere duyurulur. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sorulara itiraz sürecinden
sonra başlar ve Madde.22’de belirtilen sürece göre ilan edilir.
3. Ders programlarında her kurulda en fazla saati olan ders hocalarının “ders kurulu
başkanı” olarak yazılması ile ilgili herhangi bir yönetmelik maddesi bulunmamaktadır.
Herhangi bir tanımlı sorumluluk, yetki veya fonksiyonu olmayan bir görev tanımının
ders programlarında yazılmasına gerek olmadığı düşünüldüğünden bu durumun
dekanlığa bildirilmesine karar verilmiştir.
Kurul Üyeleri:

1- Prof. Dr. Mekin SEZİK
2- Prof. Dr. Soner ALBAY
3-Prof. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
4- Prof. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ
5- Doç. Dr. Kanat GÜLLE
6-Doç. Dr. Kemal Kürşat BOZKURT
8- Dr. Öğretim Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
9- Dr. Öğretim Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU
10- Dr. Öğretim Üyesi Giray KOLCU
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