
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
TEORİK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
BÖLÜM-1 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
teorik sınavlarının işleyiş esaslarını düzenlemektir.  

 
Tanımlar 
Dekanlık: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 
Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Eğitim Komisyonu: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu 
Gözetmen: Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanları 
Öğrenci: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 
Salon Başkanı: Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elamanları 
 

BÖLÜM-2 
Teorik Sınav Uygulama Esasları 
Madde 2- (1) Sınav öncesi ve sınav süresince aşağıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. 
 

1. Görevli olduğunuz sınav salonuna geldiğinizde içerideki öğrencileri çıkarınız. 
2. Öğrencileri sınav salonuna alırken; 

- Size verilen salon listesine göre kimliklerini kontrol ediniz. 
- Optik sınav formlarını vererek salona alınız. 

3. Kimliği olmayan öğrenciler; 
- Kimliği (Öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) olmayan öğrenciyi 

kesinlikle sınav salonuna almayınız. 
- Öğrenciyi kimlik tespiti için Dönem Koordinatörlüğüne yollayınız. 
- Dönem koordinatörlüğünde kimlik tespiti yapıldıktan sonra verilecek yazılı belge 

ile öğrenciyi sınava alınız. 
4. Sınav salonuna alınan öğrenciyi “Sınav salonu öğrenci oturma planı”na göre 

yerleştiriniz. 
5. Öğrenciler sınava cep telefonu ile alınmayacaktır. 

- Sınav başlamadan önce, sınav salonuna cep telefonu ile girmenin yasak olduğunu 
ve sınav salonunda üzerinde cep telefonu bulunan öğrenciler hakkında telefon 
kapalı olsa dahi kopya işlemi yapılacağını öğrencilere hatırlatınız. 

- Sınav salonunda üzerinde cep telefonu, akıllı saat (internete girilebilen/bağlanabilen) vs. 
cihazlar bulunan öğrenciler hakkında, telefon/akıllı saat kapalı olsa dahi kopya 
işlemi yapınız. 

6. Salon başkanının ve gözetmenlerin sınav süresince her ne sebeple olursa olsun sınav 
salonunu terk etmeleri kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav bitene kadar hiçbir öğrenciyi kesinlikle salondan dışarı çıkarmayınız. 
8. Sınava saatinde başlayınız. Sınav süresine uyulması çok önemlidir. 



9. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde geç kalan öğrenciler sınava alınır 
ancak sınava geç kalan öğrencilere ek süre tanınmaz. 

10. Sınav sırasında tüm öğrencilerden imza alınız. Sınav sırasında yoklama kağıdını 
imzalamak öğrencinin sorumluluğundadır.  

11. Öğrencilerin optik cevap formlarına numaralarını soru kitabı türünü işaretlediklerini 
kontrol ediniz. 

12. Gözetmenlerin sınav süresince sınıfın içinde tüm öğrencilerin kontrolünü 
sağlayacak şekilde dolaşmaları gerekmektedir. 

13. Sınav sırasında öğrenciler gözetmenlere sınav ile ilgili soru soramazlar. Öğrenciler 
yanlış hazırlandığını düşündükleri sorular için, sınav sonrasında itirazlarını yazılı 
olarak yapabilirler.  

14. Sınav sırasında kopya girişiminde bulunulması durumunda; 
- Öğrencinin kağıdını alarak, tutanak tutunuz. 
- Tutanağın salon başkanı ve gözetmenler tarafından imzalanması gerekmektedir. 
- Sınav sonunda öğrencinin optik formunu, soru kitapçığını ve kopya belgelerini 

tuttuğun tutanakla birlikte Dönem Koordinatörlüğüne getiriniz. 
15. Sınav bitiminde; 

- Öğrenciler yerlerinden kalkmayacak, soru kitapçıkları ile cevap kağıtları 
gözetmenler tarafından toplanacaktır. 

- Kitapçıklar ve cevap kağıtları öğrencilere, arkadan öne veya başka bir şekilde 
toplattırılmayacaktır. 

- Optik cevap kağıtlarını  ve soru kitaplarını ayrı ayrı gruplandırarak toplayınız. 
- Ekte yer alan Sınav Gözetmenliği Kontrol Çizelgesinin ve sınav tutanağının salon 

başkanı ve gözetmenler tarafından doldurulduktan sonra imzalanması 
gerekmektedir. 

16. Dönem Koordinatörlüğüne teslim edilecek evrakların tam olduğunu kontrol ediniz. 
- Optik cevap formları  
- Soru kitapları 
- Sınav gözetmenliği kontrol çizelgesi 
- Sınav tutanağı 
- Öğrenci imza formları 
- Sınav salonu öğrenci oturma planı 

17. Acil durumlar için aşağıdaki telefonları arayabilirsiniz. Cep telefonu numaralarını 
lütfen öğrencilere vermeyiniz. 
 

 
BÖLÜM-3 

Yürürlük 
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun 
kabulünden sonra yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
Madde 4 – (1) Bu Yönerge hükümleri, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
tarafından yürütülür. 



 
 

SINAV GÖZETMENLİĞİ KONTROL FORMU 
 

Sınavın Adı: 
Sınavın Yapıldığı Salon: 
Sınavın Yapıldığı Tarih: 
                      Evet               Hayır 
 

- Öğrencilere sınav salonuna cep 
telefonu, akıllı saat (internete girilebilen/bağlanabilen) vs.  
cihazlar ile girmelerinin yasak  
Olduğu hatırlatıldı. 
 

- Öğrencilere sınava cep telefonu ile 
girilmesi halinde, cep telefonu kapalı  
olsa dahi kopya işlemi yapılacağı hatırlatıldı. 
 

- Salon başkanı ve gözetmenler tarafından 
sınav süresince sınav salonu terk edilmedi. 
 
Terk edildi ise nedenini yazınız:…………….. 
 

- Sınav süresince tüm öğrencilerin kontrolü  
sağlanacak şekilde sınıfta dolaşıldı. 
 

- Sınav bitiminde soru kitapçıkları ve cevap 
kağıtları gözetmenler tarafından toplandı. 

    
 
 

 
Salon Başkanı                Gözetmen                  Gözetmen                   Gözetmen 

  Adı Soyadı                   Adı Soyadı                 Adı Soyadı                 Adı Soyadı 
     İmza                              İmza                           İmza                               İmza 

  

  

  

  

  


