
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

TIP DOKTORLUĞU ALANINDA DİPLOMA DENKLİK SINAVI 

UYGULAMA ESASLARI 

1. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye 

ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7. Maddesinin (3). 

Bendinde tanımlanan “Yapılandırılmış klinik sınavlar klinik bilgi ve becerilerin 

sınanması amacıyla, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden 

pratik uygulamalar şeklinde yapılır. Bununla birlikte üniversite tarafından gerekli 

görülmesi halinde ek bir yazılı aşama da içerebilir.” ifadesine ve “İlmi Hüviyet Tespiti 

ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu-2021” de yer alan ilke kurallara dayanarak 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı, 

Teorik (Çoktan seçmeli) ve Uygulama (pratik) Sınavı” şeklinde olacaktır. 

2. Sınavın ilk aşamasında (Yapılandırılmış Klinik Sınav), senaryolara göre 

yapılandırılmış, 15 ila 20 olgu üzerinden adayların klinik bilgi, akıl yürütme, analiz, 

sentez yapabilme ve karar verme yeterlikleri değerlendirilecektir. 

3. Sınavın ikinci aşaması, hekimlik uygulama becerilerinin değerlendirileceği 6 ila 10 

istasyondan (durak) oluşacaktır. 

4. Hekimlik uygulama becerilerine yönelik istasyonlarda, Ulusal Çekirdek Eğitim 

Müfredatında öğrenme düzeyi 3 veya 4 olan temel hekimlik uygulamaları, uzman 

panelinde karar verilen kontrol listelerine göre değerlendirilecektir. 

5. Sınav günü, sınavdan önce fakültemiz tarafından belirlenen yerde tüm adaylara 

istasyonların içeriği ve sınav süresi hakkında bilgi verilecek, daha sonra sınav 

başlatılacaktır. 

6. Adaylar sınav süresince Üniversitelerin web sayfasında duyurulan diğer sınav 

kurallarına uymak zorundadır. 

7. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav sonuçları, sınav görevlileri tarafından 

tutanak altına alınarak geçersiz sayılır. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların 

sınava devam etmelerine izin verilmez. Uyarılmış olsun ya da olmasın, kurallara aykırı 

davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav 

tutanağına veya görevliler tarafından tutulan raporlara açıkça yazılır ve sınavları 

geçersiz sayılır. Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu 

hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına 

uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava 

devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır. 

8. Değerlendirme işlemlerinde teorik ve pratik sınav puanlarının %50 si alınır ve toplam 

başarı notu belirlenir, 100 üzerinden 50 puan ve üzeri not alması halinde aday başarılı 

sayılır. 

9. Sonuçlar https://tip.cu.edu.tr sayfasında ilan edilir. Sınav sonuçları başarılı ve başarısız 

olarak bildirilir. Fakültemiz web sayfasındaki duyurular tebliğ niteliğindedir. 

10. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar, sınav tarihinden itibaren beş 

(5) iş günü içinde Tıp Fakültesine yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar üç (3) işgünü 

içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

11. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar ise, sonuçların web sayfası üzerinden 

açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içinde Fakültemize yazılı olarak yapılacaktır. 

Yapılan itirazlar üç (3) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

12. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır. 


