
 

 TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARA BİLGİLER  

Tıbbi Patoloji Yeterlik Sınavı nedir?  

Tıbbi patoloji alanında kişileri, bilgilerini geliştirme ve güncelleme konusunda teşvik etmek amacıyla 

planlanan ve merkezi uygulanan bir sınavdır. Katılım gönüllülük esasına dayanır. Yeterlik sınavları tüm 

dünyada ve ülkemizde çeşitli tıp disiplinlerinde uygulanmaktadır. Sınavın patoloji eğitimi konusundaki 

eksiklerin saptanması ve eğitim standartlarının yükseltilmesine katkı sağlaması öngörülmektedir.  

Yeterlik Sınavına kimler katılabilir?  

Yeterlik Sınavına uzmanlık eğitimini tamamlamış ve uzmanlık sınavında başarılı olmuş tüm tıbbi 

patoloji uzmanları ve son sene uzmanlık öğrencileri katılabilir.  

Yeterlik Sınavını kimler düzenlemektedir?  

Tıbbi Patoloji Yeterlik Sınavı, Patoloji Dernekleri Federasyonuna bağlı kurulan Tıbbi Patoloji Yeterlik 

Kurulu’nun alt komisyonlarından “Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu” tarafından uygulanmaktadır. 

Sınav soruları, Tıbbi Patoloji Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan ve web tabanlı soru bankasında 

toplanan sorular arasından seçilerek oluşturulmaktadır.  

Yeterlik Sınav yeri ve tarihi?  

Sınav tarihi ve yeri her sene Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından ilan edilir.  

2017 Yeterlik Sınavı  

Yer: 27. Ulusal Patoloji Kongre Merkezi (Antalya-Belek Sueno Deluxe Oteli)  

Tarih: 18 Kasım 2017 Cumartesi saat 9.00-14.00  

Yeterlik Sınav başvuru tarihi ne zaman?  

2017 Yeterlik Sınav başvuruları 5 Eylül 2017– 5 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.  

Yeterlik Sınav başvurusu nasıl yapılır?  

Yeterlik Sınav başvurusu http://pdfyeterlik.org/giris.php adresinden online olarak yapılacaktır.  

Sisteme online kayıt yapıldıktan sonra gerekli belgelerin dijital ortamda taranarak 

sinav.pdf.sekreter@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.  

E-posta iletisinin konu bölümüne "Yeterlik Sınav evrakları -ad soyad" yazılmalıdır.  

Online kayıt işleminin tamamlanması ve başvuru belgelerinize ilişkin iletinin alınmasından sonra 

başvurunuzun kabul edildiğine dair adresinize bir e-posta gönderilecektir.  

Sınav başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?  



1-Adayın sağlık bakanlığından alınmış uzmanlık belgesi (ön-arka yüz taranmalıdır)* veya son sene 

uzmanlık öğrencisi olduğunu gösterir belge**  

2-Yeterlik Sınav ücretinin (50 TL) yatırıldığını gösteren banka dekontu***  

*Uzmanlık belgesini henüz almamış uzmanlar, uzmanlık sınavına girdikleri merkezden alacakları 

sınavda başarılı olduklarını gösteren bir belgeyi sunmalıdırlar.  

**Uzmanlık öğrencilerinin Yeterlik Sınavı tarihinde aktif 3 yıllık eğitimini tamamladığını gösteren, 

Üniversitelerde Anabilim Dalı Başkanı, Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Eğitimden Sorumlu Birim 

Sorumlusu tarafından verilecek olan belgedir.  

*** Sınav ücretinin yatırılacağı hesap no  

PDF İktisadi İşletme Ankara İbni Sina İş Bankası  

IBAN no TR210006400000143640108396  

Önemli not: Bilgi bölümüne "Yeterlik Sınav ücreti- ad soyad" yazılması gereklidir.  

Yeterlik Sınavı sırasında gerekli evrak var mı?  

Sınav sırasında adayların yanlarında TC kimlik numarası yazan resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı 

veya ehliyet) bulundurması gerekmektedir.  

Yeterlik Sınavı ile ilgili teknik bilgileri nereden öğrenebilirim?  

Patoloji Dernekleri Federasyonu web sitesi Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu sekmesinde Yeterlik Sınavı 

dökümanları başlığı altında bulabilirsiniz.  

Yeterlik Sınav sonuçlarının duyurulması, belgelendirme nasıl olacak?  

Sınav sonuçları sadece adayların e-posta adreslerine gönderilecek, ayrıca ilan edilmeyecektir. Yeterlik 

sınavında başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilere Tıbbi Patoloji Yeterlik Belgesi verilecektir. 

Sınav tarihinde Tıbbi Patoloji Uzmanlık belgesi olmayanlara uzmanlık belgelerini aldıktan sonra 

yeterlik belgeleri verilecektir.  

Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır.  

Yeniden belgelendirme konusunda bilgi için Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurul Yönergesine bakınız.  

Yeterlik Sınavına ilişkin duyurular  

Patoloji Dernekleri Federasyonu web sitesinde (www.turkpath.org.tr/) yapılacaktır.  

Sorularınız için : sinav.pdf.sekreter@gmail.com veya taner.akalin1@gmail.com 


