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ACİL TIP YETERLİK SINAVI 

“Yaşam Boyu Öğrenme, Sürekli Mesleki Gelişim ve Öz Değerlendirme” 

 

Açık Kitap Sınavları Hakkında Genel Bilgilendirme 

 

Acil Tıp Yeterlik Sınavı’nın 1. Aşama – Bilgi Değerlendirme Sınavı (Yazılı Sınav Aşaması) ve 2. 

Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı’nı (Uygulama Sınavı Aşaması) başarı ile tamamlayan Acil Tıp 

Uzmanlarının yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim ilkelerine bağlılıklarının 

değerlendirilmesi ve yeniden yeterlik belgesi alabilmeleri için Acil Tıp Yeterlik Açık Kitap Sınavları 

yapılmaktadır. 

 

1. Açık Kitap Sınavlarının Temel Özellikleri 

Açık Kitap Sınavları, sınav sırasında notların, makalelerin, kitapların ve/veya başka kaynakların adayın 

yanında olduğu sınavlardır. Bu sınavlar, doğru bilgiye ulaşmayı ve uygulamayı test ederler. Bu 

nedenle, yazılı materyallere doğrudan atıfta bulunmayı gerektiren konularda kullanılırlar. 

Açık Kitap Sınavları genellikle iki şekilde uygulanır: 

a. Sınav salonunda yapılan sınavlar: Bu yöntemde gerekli bilgi kaynaklarına değişen derecelerde 

erişim sağlayan geleneksel oturma düzenindeki sınırlı süreli sınavlardan oluşur. 

b. Evde yapılabilen açık kitap sınavları: Bu yöntemde soru veya sorular dağıtılır. Sorular başkalarının 

yardımı olmadan ancak önerilen bilgi kaynaklarından yararlanılarak yanıtlanır. Belirli bir süre 

içinde sınav geri iletilir. 

 

2. Açık Kitap Sınavlarının Yapılma Gerekçesi 

Açık Kitap Sınavları, ezbere öğrenmekten daha fazlasını test eder. Gerek tıp eğitiminde, gerekse tıpta 

uzmanlık eğitiminde, sadece ezberlemek ve bilgiyi tekrar etmek, başarılı olmak için yeterli değildir. 

Lisans ve yüksek lisans eğitimi hekimi entelektüel yetenekler ve becerilerle de donatmalıdır.  

Tıp, sürekli değişen bir bilimdir. Yeni bilimsel araştırmalar ve klinik deneyimlerimiz bilgimizi 

genişlettikçe, acil hasta bakımındaki yaklaşımlarımız ve uygulamalarımızda da değişiklikler yapmamız 

gerekli olur. Bu nedenle, acil tıp uzmanlarının toplum sağlığına daha fazla katkı sağlaması için yaşam 

boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim ilkelerine sadık kalması beklenmektedir. Acil tıp uzmanlarının 

yeniden belgelendirilmeleri ve öz değerlendirmeler ile kendi durumunu ölçmeleri onlardan beklenen 

hekimliğin temel rollerini karışlayıp karşılamadıklarını görmeyi sağlayacaktır.  

Açık Kitap Sınavları, bilim alanı ile ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulma ve ardından bilgiyi anlama, 

analiz etme, uygulama ve eleştirel düşünme yeteneğini test eder. 
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Açık Kitap Sınavları, hekimleri daha yüksek bir seviyede test etmeyi (“gerçek dünyaya” yaklaşma), her 

gün artan bilgi içinde tıkanmalarını ve diğer gereksiz aktivitelere başvurmalarını önlemeyi ve sürekli 

mesleki gelişimi için en uygun düzeyde konuyu paylaşma fırsatına sahip olmayı amaçlar. 

 

3. Açık Kitap Sınavlarında Kullanılan Kaynaklar 

Açık Kitap Sınavlarında kullanılabilecek olan kaynaklar değişiklik gösterebilir. Sınırsız kaynak 

kullanılabileceği gibi kaynakların belirli kanıt düzeyinde ve içerikte sınırlandırılması da söz konusudur.  

Kullanılabilecek kaynaklar şunlar olabilir: 

 Bilimsel makaleler: Orijinal araştırmalar, meta-analizler, derlemeler, kılavuzlar 

 Referans kitaplar: Bilim alanı ile ilgili genel kabul gören referans kitaplar 

Evde yapılan sınavlarda kullanılan kaynaklar genellikle sınırsızdır. Ancak, çok sayıda kaynak adayın 

performansının daha iyi olacağı anlamına gelmemektedir. Çok fazla kaynak dikkatinizi dağıtabilir ve 

çalışma alanınızı doldurabilir. Bu nedenle kaynaklarınızı dikkatlice seçin ve hızlı başvuru için 

düzenleyin. Hangi kaynaklardan yararlanabileceğiniz sınav öncesi size sorularla birlikte iletilebilir. Bu 

nedenle sınav ile ilgili yapılan açıklamaları dikkatlice okuyun. Evde yapılan sınavların ana kuralı, bu 

sınavın sizin sınavınız olması gerektiğidir; başkalarının yardımı olmadan soruları size verilen süre 

içinde kendi başınıza yanıtlamanız beklenir. 

 

4. Açık Kitap Sınavında Sorulan Sorular 

Açık Kitap Sınavları hafızayı test etmezler; problem çözmek için doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma 

ve iyi yapılandırılmış ve iyi sunulmuş argümanlar ve çözümler sunma becerisini test ederler. 

Açık Kitap Sınavı soruları çoğunlukla gerçek dünya temellidir; ancak yüksek düzeyde karmaşıklık da 

içerir. Sorunun tarzı, sınavın hazırlanmasına bağlıdır. Sorular genellikle bilgiyi uygulamanızı gerektiren 

kompozisyon tarzı sorular olabilir veya problem çözmeyi veya çözümler sunmayı içerebilir.  

Soruların yanıtları mevcut kaynaktaki cümlelerin birebir alınıp kopyalanması şeklinde olmazlar. 

Kaynak içindeki bilgi soruda verilen durum için yorumlanarak doğru yanıtın verilmesi beklenir.  

Soru içerikleri aşağıdakilerle sınırlı kalmayacak şekilde çok çeşitli içerikte olabilir: 

•  Çözümlenmesi gereken bir klinik senaryonun kullanılması 

•  Bir grafiğin, şeklin ya da araştırma bulgusunun yorumlanması 

•  Bir durumun değerlendirilmesi 

•  Çeşitli bilgilerin kombinasyonu 

•  Hesaplama yapılması 

•  Bir metnin yorumlanması 

Sorular “kapalı uçlu” ya da “açık uçlu” sorulardan oluşabilir. 

Soru çeşitleri aşağıdakilerle sınırlı kalmayacak şekilde çok çeşitli nitelikte olabilir: 
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•  Çoktan seçmeli sorular 

•  Doğru yanlış soruları 

•  Çoklu doğru yanlış soruları 

•  Genişletilmiş eşleştirme soruları 

•  Boşluk doldurma soruları 

•  Eksik kelimeleri seçme soruları 

•  Resim üzerine sürükleyip bırakma sorular 

•  Kısa yanıtlı sorular 

•  Uzun yanıtlı (yazılı) sorular 

 

5. Açık Kitap Sınavına Katılacak Adaylar için Öneriler 

 Açık Kitap Sınavları düşünüldüğü kadar kolay sınavlar değillerdir. Soruları doğru yanıtlamak, 

bilgileri doğrudan metinlerden kopyalamaktan daha fazlasını gerektirir. Örneğin, bir kitaba erişmek, 

sorudaki olgu için hatırlanamayan bir bilgiye ulaşmayı sağlayabilir, ancak bu bilgiye ulaşmak 

sorudaki olgu için istenen yanıtın doğru verileceği anlamına da gelmez. Açık kitap sınavlarında, 

önemli olan bilgiyi bulma, uygulama ve kullanma şeklidir. 

 Yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim ilkelerine bağlı kalmadan başarılı olmak 

zordur. Hekimlerden beklenen sürekli bilgi ve becerilerini yenilemeleri ve bunları günlük 

pratiklerine uygulamalarıdır. Açık kitap sınavlarıyla ilgili en büyük yanılgı, çalışmaya gerek 

olmadığıdır. Tıpkı diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavlar için de çalışmak gerekir. Başvurulacak 

kitaplara ve notlara sahip olmak, çok fazla bilginin ezberlenmesinin gerekmediği anlamına gelebilir, 

ancak yine de bunları etkili bir şekilde uygulayabilmek gerekir. 

 Açık Kitap Sınavlarında bilgiyi doğrudan kitaplardan kopyalamak mümkün değildir. Sınav 

için verilen sınırlı sürede sınavın içeriğinin ve kaynakların tam olarak anlaşılması ve bunlara aşina 

olunması gerekir. Bu sayede doğru ve uygun bilgiler bulunabilir ve kullanılabilinir. Açık kitap 

sınavlarında, sahip olunan kaynaklarda ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmak gerekir. Sürekli olarak 

bu kaynaklardan çalışılmaz ve güncel bilgiler takip edilmez ise, bilginin nerede bulanacağı da 

bilinemez.  

 Açık Kitap Sınavlarında soruları kısa sürede yanıtlamak düşünüldüğü kadar kolay değildir. 

Sınavdaki sorular kaynaklardaki bilginin kopyalanıp yapıştırılmasını içermediği için verilen olgu ya 

da duruma göre analizlerin ve yorumların yapılması zaman alıcı olabilir. Açık Kitap Sınavlarını 

ayaküstü herhangi bir yerde tamamlamak kolay olmayacaktır. Sınavlarda belirli süre tanınır. Bu 

süre içinde verilen olgu ya da klinik duruma özgü bilginin yorumlanması ve uygulanması 

beklenmektedir. Bu da ihtiyaç olunan kaynakların hazır ve uygun bir sınav ortamının yaratılması 

ile mümkün olacaktır. Bu nedenle sınav için tanınan sürenin iyi kullanılması, gerek kaynaklar 

gerekse de sınav ortamı için hazırlıklı olunması gerekmektedir. Sessiz ve yalnız kalınan bir 

ortamda, kaynaklara kolay ulaşılabilecek şekilde sınava başlamak ve dikkatli bir şekilde soruları 

okuyarak yanıtlamak ideal olanıdır. 

 


