AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (ÖDS) UYGULAMA ESASLARI
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
yapılan mezuniyet öncesi tıp eğitim ve öğretiminde sınavlar ve ölçme - değerlendirme
sistemi hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi’nde açıklanmayan uygulama esaslarına ilişkin hükümleri düzenlemektir. Bu
uygulama esasları sadece Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim-Öğretim Programını kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu uygulama esasları Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönergesinin 3. Maddesinin b fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1)Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi
Programında yer alan sınav ve değerlendirme ile etkinlik ve uygulamalarının planlanması,
önerilmesi ve değerlendirilmesini yapan komisyonu,
b) Komisyon üyeleri: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına atanan ve bir
başkan, beş öğretim elemanı ve bir öğrenciden oluşan kişileri,
c) Sistem Yöneticisi: Uygulamanın fiziksel olarak sunucularda çalıştırılmasını ve bakımını
sağlayanı,
d) Uygulama Yöneticisi: Sistemin işleyişi ile ilgili gerekli tanımları ve programları önceden
giren ve sistemin sorunsuz işleyişini sağlayanı,
e) Kurul Koordinatörü: Öğretim elemanı tarafından girilen soruların, soru kökü ve imla
hatalarını kontrol eden, hatalı soruları dersin soru girişi yapan ilgili öğretim elemanına
bildiren ve düzeltilmesini sağlayan, soru girişlerini kontrol edeni,
f) Öğretim Elemanı: Tıp eğitimi ile ilgili, Anabilim Dalı Başkanlığınca görevlendirilen ve
sorumlu olduğu dersleri veren, verdiği derslere ait soruları gireni,
g) Öğrenci: Tıp fakültesinde eğitimine devam edeni ifade eder.
Ölçme – Değerlendirme Sisteminin Kapsamı
Madde 4 - Ölçme - Değerlendirme Sisteminin (ÖDS) işleyişi ve kullanma şekli;
a) Sistem yöneticisi: Uygulamanın fiziksel olarak sunucularda çalıştırılması ve bakımından
sorumludur. Uygulamada gereken değişiklikleri yapar, sistemin uygulama ve sunucu tabanlı
güvenliğini sağlar.
b) Uygulama yöneticisi: Sistemin işleyişi ile ilgili gerekli tanımları ve programları önceden
girer ve sistemin sorunsuz işleyişini sağlar. Dönem tarihleri, duyurular, elektronik ortamda
bilgilendirme, öğretim elemanlarına ait bölüm, ders ve soru tanımlamalarını düzenler. Tüm
sisteme ait yetkilendirme ve kullanıcı işlemlerini yönetir.
c) Kurul koordinatörü: Öğretim elemanları tarafından girilen soruların, soru kökü ve imla
hatalarını kontrol eder, hatalı soruları dersin soru girişi yapan ilgili öğretim elemanına
bildirir ve düzeltilmesini sağlar. Soru girişlerini kontrolden sonra onaylar. Onaylanan
sorular tekrar öğretim elemanı tarafından değiştirilemez ve sistem tarafından kapatılır.

d) Öğretim elemanı: Sorumlu olduğu Anabilim Dalı üzerinde vermiş olduğu derslere ait
soru girişlerini yapar. Bu işlemde sadece kendisine atanmış derslerle ilgili soruları girer ve
düzenler. Soru girişleri belirli tarihler arasındadır ve girişlerini bu tarihler arasında
tamamlamak zorundadır.
Madde 5- Ölçme - Değerlendirme Sistemi (ÖDS) bünyesinde sorulan sorularla ilgili bir
puanlama sisteminin çalışması: Bu sistem; soruların öğrenciler tarafından doğru, yanlış veya
boş olarak değerlendirdikten sonra, soruların sayı analizlerini yaparak o sorunun “çok zor”,
“zor”, “normal”, “kolay” gibi değerlendirilerek sistemde bu şekilde saklanmasını sağlar.
Ayrıca öğretim elemanı, sormuş olduğu sorularla ilgili durum değerlendirmesi yapabilir.
Öğrenci de sınav sonrası sistemde almış olduğu kurul notu, pratik notu ve sınav analizlerini,
kendi başarısını, sorulara verdiği doğru yanlış cevap sayılarını görerek değerlendirebilir.
Ölçme - Değerlendirme Sistemi Esasları ve Düzeyi
Madde 6- Ölçme - Değerlendirme Sisteminde (ÖDS) sınıfların, öğretim elemanlarının ve
öğretim elemanlarına ait derslerin tanımlanması, soru girişleri ve sınav oluşturma ile
soruların değerlendirilmesi olarak üç aşamadan oluşmaktadır.
a) Sınıfların, öğretim elemanların ve öğretim elemanlarına ait derslerin
tanımlanması: Her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Kurulunun belirlemiş olduğu
esaslar çerçevesinde;
I- Sınıfların tanımı
II- Sınıflardaki kurul tanımları
III- Öğrenci listeleri
IV- Anabilim dalları ders içerikleri
V- Anabilim dalı soru adetleri ve kurul teorik –pratik yüzdeleri
VI- Eğitmen tanımları ve bölüm tanımlarından ibarettir.
b) Soru girişleri ve sınav oluşturma: Eğitim-Öğretim yılı içerisinde yapılacak sınavlardan
en az bir hafta önce, ait olan sınavın soru girişleri anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından
tamamlanır. Girilen sorular sınıf koordinatörü tarafından onaylanır ve sınav kitapçıkları
oluşturulur.
c) Soruların değerlendirilmesi: Sınav sonrası öğrencinin cevap kâğıtları uygulama
yöneticisi tarafından sistemde değerlendirilir ve sınıf koordinatörü tarafından ilan edilir.
Madde 7- Ölçme - Değerlendirme sisteminde (ÖDS) yapılan tüm sınavlara ait sorularının
soru bankasında toplanması ve daha sonraki sınavlarda soru bankasından soru
kullanılmasının sağlanması, sistemin temel yapısıdır. Uygulama yöneticisi tarafından
fakülteden ayrılan veya fakülteye yeni katılan öğretim elemanlarının aktif ve pasif
durumları güncellenerek kendi anabilim dalı üzerindeki soru havuzundaki sorularına erişim
kapatılır veya açılır.
Ölçme - Değerlendirme Sistem Güvenliği
Madde 8- Ölçme - Değerlendirme Sisteminde (ÖDS) sistem güvenliği sağlanmıştır.
Bünyesinde çok fazla soruyu barındırması ve çoklu kullanıcı girişine olanak sağlaması
bakımından sistem güvenliği esas alınmıştır. Bu uygulama hem sistemin güvenli ve stabilize
çalışmasını hem de fiziksel olarak ayrı bir merkezde çalışmasını gerektirir. Uygulama 7/24
çalışabilen sistem odasında konuşlandırılmış sunucular üzerinde yedekli bir şekilde
çalıştırılmaktadır.

Güvenlik duvarı yazılımı ile sunucuların giriş ve çıkışları takip edilmekte ve
sınırlandırılmaktadır. Uygulama web tabanlı ve rol tabanlı çalışmakta, her kullanıcı yetkisi
dahilinde çalışabilmektedir. Veri tabanı dışarıdan erişimlere kapalıdır, sadece uygulama
bünyesinde kısıtlı erişime açıktır. Sunucular üzerinde soru bankası dışında uygulama ve veri
tabanı bulunmamaktadır. Sunucu ile ilgili bakımlar sadece sistem odasına girmeye yetkili
sistem yöneticisi tarafından sağlanmaktadır.
Madde 9- Uygulama yöneticisinin sınavların hazırlanmasında tüm yetkiye sahip
olmasından dolayı, bu erişim için güvenliği sağlanmış ayrı bir oda, bilgisayar ve baskı
makinesi ve optik okuyucu bulunmaktadır. Burada sınavların hazırlanması, soruların basımı
ve değerlendirilmesi ilgili analizlerinin yapılması sağlanmaktadır. Hazırlanan sınav
kitapçıkları ve sınav evrakları tutanakla sınav sorumlusuna teslim edilir. Sınav sonrasında
sınav kitapçıkları ve sınav evrakları tutanakla teslim alınır ve kilitli kasada muhafaza edilir.
Madde 10- Öğretim elemanlarına Ölçme - Değerlendirme Sistemi (ÖDS) kapsamındaki
bilgiler, elektronik ortamda (SMS, EBYS, e-posta vb. gibi) ulaştırılmaktadır. Öğretim
elemanı kendisine bildirilen tarihler arasında soru girişi yapabilmektedir. Daha sonrasında
sistem soru girişine otomatik kapatılmaktadır.
Yürürlük ve Yürütme:
Madde 11a) Bu uygulama esasları, 2014‐2015 Eğitim Öğretim döneminden itibaren tüm sınıflarda
uygulanmak üzere Tıp Fakültesi Fakülte Kurul Kararı’ının 12.08.2014 tarihli 2014/7-17
sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
b) Bu uygulama esasları hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
tarafından yürütülür ve kapsamı dışında kalan tüm durumlarda kararlar, “Afyon Kocatepe
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile “Afyon
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin genel
hükümlerine göre, Eğitim Komisyonu önerisiyle ilgili kurullar tarafından alınır.

