DUYURU
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN
TIP DOKTORLUĞU ALANINDA DİPLOMA DENKLİK SEVİYE TESPİT İKİNCİ AŞAMA
SINAVINA (KLİNİK BİLİMLER) GİRECEK ADAYLARA

Sınav Hakkında Genel Bilgi:
• Sınav iki aşamadan oluşmaktadır.
• Olguya dayalı sınav
• Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)
• Sınava giriş sırası, kura çekimi sonrası belirlenen sıra olup, sınav esnasında bu sıra esas
alınacaktır.
• Adaylar sınava girerken yanında “Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi, 1 adet fotoğraf,
tükenmez kalem” bulundurmalıdır.
• Aday sınava girerken yanında cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi
bulunduramaz.
• Sınav notunun ağırlık dağılımını %60 Olguya Dayalı Sınav, %40 Objektif yapılandırılmış
sınav oluşturacaktır. Geçme notu 50’dir. Sonuçlar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi web
sayfasından başarılı/başarısız olarak (http://www.tip.hacettepe.edu.tr/) ilan edilecektir.
Sınav günü adaylara sınav hakkında detaylı bilgi verilecektir.

1. Olguya Dayalı Sınav:
Sınav Kapsamı:
•

•
•

•
•

Adayların, klinik ve temel bilim bilgilerini ve klinik akıl yürütme becerilerini
kullanarak klinik olgulara yaklaşım (tanı, tedavi, kontrol, izlem vb.) yeterlikleri
sorgulanmaktadır.
Olguya dayalı sınav bilgisayar ortamında yapılacaktır.
Bu sınav 25 olgudan ve her olgu birbirini takip eden 4 sorudan oluşmaktadır. Bazı
soruların birden çok doğru cevabı olabilmektedir. Birden fazla doğru cevabı olan
sorular belirtilmiştir. Bu sorularda yanlış cevaplar doğru cevap puanlarını
düşürmektedir.
Sınavda yanıtlanan sorulara geri dönme şansı bulunmamaktadır.
Sınavda toplam 100 soru bulunmaktadır.

Sınav Yeri:
•
•

Sınav yeri Şehit Onbaşı Cihan Eren Bilgisayar Laboratuvarı ve E-sınav Merkezi’nde
yapılacaktır.
Adayların sınav günü 8:30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi H kapısı girişinde
bulunması gerekmektedir. Sınav güvenliği ve sınavla ilgili yapılacak açıklamalar

nedeniyle saat 8:45’den sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. İlk aşama
sınava giremeyen adaylar ikinci aşama sınavına alınmayacaktır.
Sınav Süresi:
•

120 (2 saat) dakika

Sınav Tarihi:
21 Ekim 2020
Sınav Saati:
Sınav 9:00’da başlayacak, 11:00’da bitecektir.

2. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE):

Sınav Kapsamı:
•
•

6 istasyondan oluşmaktadır.
İstasyonlarda klinik beceriler (işlemsel beceriler, muayene vb.) yoklanmaktadır.

Sınav Yeri:
•

Sınava giriş sırası Olguya Dayalı Sınav sonrasında adaylara duyurulacaktır. Adayların
sınav günü giriş için açıklanan saatte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde
bulunan A Kapısı Konferans 1 salonunda bulunması gerekmektedir. Belirtilen
saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav Süresi:
•

Her aday için 60 dakika

Sınav Tarihi:
21 Ekim 2020

Sınav Saati:
12:30’da başlayacak, 16:30’da bitecektir.

