
ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 

TIP DOKTORLUĞU ALANINDA DENKLĠK SINAVI DUYURUSU 

YAPILANDIRILMIġ KLĠNĠK SINAV SÜRECĠ 

Ön baĢvuru 12 -18 Temmuz 2021 

Sınava girmek isteyen adayların doldurdukları “Tıp Doktorluğu 

Alanında Denklik Sınavı Ön BaĢvuru 

Formu”nu “omutip@omu.edu.tr” e-posta adresine 18 Temmuz 

2021 saat 17.00’ye kadar göndererek ön başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. 

Asil ve yedek aday 

listesi 
30 Temmuz 2021 

Sınava girecek aday sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Ön başvuru 

listesinde adı ilan edilen adaylar arasından 35’in üzerinde başvuru 

olması durumunda sınava girmeye hak kazanacak adayları 

belirlemek için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığı Pembe Salon’da 30 Temmuz 2021 saat 

14.00’da Noter huzurunda ve adayların katılımına açık bir 

şekilde kura çekimi gerçekleştirilecektir. Kura sonucunda 

belirlenecek olan 35 asil ve 35 yedek adayın isimleri kurada çıkış 

sırasına göre sıralanmış isim listesi şeklinde aynı gün 

“https://tip.omu.edu.tr/tr/ogrenci/denklik-yapilandirilmis-klinik-

sinav” adresli internet sayfasında ilan edilecektir. 

Not: Noter huzurunda gerçekleştirilecek kurada çıkan asil adaylar 

geçerli mazeretlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na 

bildirmedikleri ve sınava girmedikleri taktirde sınav haklarını 

kullanmış olacaklardır. 

Sınav ücreti 2-6 Ağustos 2021

Sınava girmeye hak kazanan asil adayların aşağıda verilen hesap 

numarasına 2800 TL (KDV dahil) sınav ücreti yatırmaları 

gerekmektedir. 

Sınav ücreti; 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Tahsilat Hesabı T.C.Ziraat Bankası Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi /Samsun Şubesi 

TR 6300 0100 1479 0971 2395 5111  Iban no’lu hesabına 

yatırılacaktır. 

Ücret yatırılırken adayların“DENKLIK” ibaresiyle birlikte Türk 

(TC) veya yabancı uyruklu (YU) vatandaĢlar için vatandaĢlık 

numaralarını dekont açıklama kısmına yazdırmaları 

gerekmektedir. (ÖRN: DENKLIK-310XXXXXX15) 

Sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav ücretini 

yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği’ne 6 Ağustos 2021 

saat 17.00’ye kadar elden veya “omutip@omu.edu.tr”  e-posta 
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adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Belgesini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Bu 

adaylar yerine ilk yedek adaydan başlamak üzere sırayla yedek 

adaylar sınava davet edilecektir.  

Yedek aday 

baĢvuru süresi ve 

sınav ücreti 

9-13 Ağustos 2021 

Sınava çağrılan yedek adayların, sınav ücretini yatırdıklarını 

gösteren dekontun bir örneğini Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Fakülte Sekreterliği’ne 13 Ağustos 2021 saat 

17.00’ye kadar elden veya “omutip@omu.edu.tr” e-posta adresine 

göndermeleri gerekmektedir. 

Sınava girecek 

adayların ilan 

listesi 

 18 Ağustos 2021 

Sınav başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan 

adayların listesi “https://tip.omu.edu.tr/tr/ogrenci/denklik-

yapilandirilmis-klinik-sinav” adresinden ilan edilecektir. 

Adayın sınava 

girerken yanında 

bulundurması 

gereken belgeler 

• Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport aslı. (*)  

• Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.  

• Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.  

(*) Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını 

sağlayacak güncel fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı olması zorunludur. Zorunlu şekli 

unsurları taşımayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul 

edilmeyecektir. 

Sınav Yöntemi 
Yapılandırılmış Klinik Sınav, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı günde üç ayrı 

oturum şeklinde yapılacaktır. 

Yazılı sınav 26 Ağustos 2021 

Çoktan Seçmeli Sınav–Başlangıç Saati: 10.00  

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Tıp 

Fakültesi Derslikler - Şerefeddin Sabuncuoğlu Amfisi 

Hasta Yönetim Becerisi Sınavı- Başlangıç Saati: 14.00  

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Tıp 

Fakültesi Derslikler - Şerefeddin Sabuncuoğlu ve Farabi Amfileri 

Uygulama sınavı 27 Ağustos 2021 

Uygulama Sınavı - Başlangıç Saati: 09.00 

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Tıp 

Fakültesi Derslikler - Multidisipliner Uygulama Laboratuvarları 

Sınavın geçersiz 

sayılma durumu 

Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon 

görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde 

sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların 

sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır. 

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen 

bilgiler esas alınacağından, Ön Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar 

nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün 

bilgilerinden sorumludurlar.  

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen 

süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 
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Sınav sonuçlarının 

açıklanması 

Sonuçlar “https://tip.omu.edu.tr/tr/ogrenci/denklik-yapilandirilmis-klinik sinav” 

sayfasında 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları başarılı ve başarısız 

olarak bildirilir. Fakültemiz web sayfasındaki duyurular tebliğ niteliğindedir.  

Sınav sonuçlarına 

itiraz 

Sınav sonuçlarına yapılacak gerekçeli itirazlar, sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 

beş (5) iş günü içinde Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği’ne elden 

veya “omutip@omu.edu.tr” e-posta adresine 10 Eylül 2021 saat 17.00’ye kadar 

yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır. Yapılan itirazlar üç 

(3) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz sonuçları Dekanlık web sayfasından 

yayınlanacaktır. 
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