
2021-TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN 

BİLGİLENDİRME 

Yeterlik Sınavı başvuru dönemi: 1 Ekim 2021–31 Ekim 2021  

Sınav tarihi: 27 Kasım 2021, Cumartesi: Saat 13.00-18.00  

Sınav yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi, Rıdvan Ege 

Laboratuvarı, Sıhhiye Ankara  

Sınav saati: 13.00-18.00 

 

Teorik sınav 13:00-15:00 

Kahve arası 15:00-15:30 

Uygulama sınavı-1 ve Uygulama sınavı-2 15.30-18.00 

Geri bildirim ve sınav değerlendirmesi 18:00-19:00 

 

Sınav kuralları  

-Adaylar yanlarında T.C kimlik numarasının yazılı olduğu resimli bir kimlik belgesi 

(nüfus cüzdanı veya ehliyet) bulundurmalıdır.  

-Sınav sırasında cep telefonu, tablet, kişisel bilgisayar vb kullanımı yasaktır. Sınavda 

kullanılacak bilgisayarlar sınav salonunda hazır olacaktır. 

-Sınav başladıktan sonra yarım saatten fazla geciken adaylar sınava alınmayacaktır. 

(Ulaşım saatleri nedeniyle geliş saati kritik olan adayların 1 gün önceden 

sinav.pdf.sekreter@gmail.com adresine bilgi vermeleri önemle rica olunur)  

-Sınav salonuna girişte HES kodu ile kontrol yapılacaktır. Maske kullanımı zorunludur.  

 

Yeterlik Sınav başvurusu  

Başvuru adresi: http://pdfyeterlik.org/giris.php  

1-Başvuruda bulunacak adayların önce http://pdfyeterlik.org/giris.php adresinden sisteme 

kayıt yapmaları gerekmektedir*.  

(*Kayıtlar sayfanın solunda yer alan Sınav Başvurusu ve Sınava Giriş Bölümü/İlk başvuru 

bölümünden yapılacaktır. 2021 öncesinde sınava başvurmuş adayların da yeniden başvuru 

yapması gerekmektedir)  
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2-Başvuru için gerekli belgeler sisteme yüklenecektir. 

3-Sistemdeki kaydınızın ve başvuru belgelerinizin incelenmesinden (onaylanmasından) 

sonra Sınav komisyonu tarafından e-posta adresinize başvurunuzun kabul edildiğine dair 

bir ileti gönderilecektir.  

4-Tüm bilgilerinizin doğruluğu iletişim açısından önemlidir. Bilgilerinizi doğru 

girdiğinizden emin olunuz.  

Başvuru için gerekli belgeler  

1-Adayın Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Uzmanlık belgesi”* veya son sene uzmanlık 

öğrencisi olduğunu gösterir belge** (tüm belgeler arkalı önlü taranarak pdf haline 

getirilmiş olmalı ve sisteme tek dokuman olarak yüklenmelidir) 

2-Yeterlik Sınav ücretinin (150 TL) yatırıldığını gösteren banka dekontu*** (jpeg veya 

pdf haline getirilmiş olmalı ve sisteme tek dokuman olarak yüklenmelidir) 

Açıklamalar 

*Uzmanlık belgesini henüz almamış adaylar, uzmanlık sınavına girdikleri merkezden 

alacakları sınavda başarılı olduklarını gösteren bir belgeyi veya resmî kurumlardan alınmış 

“Patoloji uzmanı” olarak çalıştıklarını gösterir ıslak imzalı veya elektronik imzalı bir 

belgeyi sunabilirler.  

**Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimine başlama tarihini içeren ve Yeterlik Sınavı 

tarihinde aktif 3 yıllık eğitimlerini tamamlamış olacaklarını gösterir ıslak imzalı veya 

elektronik imzalı bir belge sunmalıdır. Bu belge; Üniversitelerde Anabilim Dalı Başkanı, 

Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Eğitimden Sorumlu Birim Sorumlusu tarafından veya 

kurum amiri tarafından verilmelidir.  

*** Sınav ücretinin yatırılacağı hesap no:  

PDF İktisadi İşletmesi  

İş Bankası Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Şubesi 

IBAN: TR210006400000143640108396  

Önemli not: Dekontların Bilgi bölümüne "Yeterlik Sınav ücreti-Aday adı-soyadı" 

yazılmalıdır. (Adayın adının mutlaka belirtilmesi gereklidir) 

Sınav sonuçlarının duyurulması ve belgelendirme  

Sınav sonuçları, sınavı takip eden 1 ay içerisinde adayların e-posta adreslerine 

gönderilecektir. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların belgeleri PDF 

tarafından 2-4 ay içerisinde kendilerine ulaştırılacaktır.  



Sınav tarihinde Sağlık Bakanlığından alınan Tıbbi Patoloji Uzmanlık belgesi olmayan 

adayların Yeterlik belgeleri, Sağlık Bakanlığı Uzmanlık belgelerini aldıktan ve bu belge 

kendileri tarafından sınav komisyonuna (sinav.pdf.sekreter@gmail.com) ibraz edildikten 

sonra gönderilecektir.   

Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Yeniden belgelendirme konusunda bilgi için 

Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurul Yönergesine bakınız.  

Yeterlik Sınavına ilişkin genel bilgilendirme 

Patoloji Dernekleri Federasyonu web sitesinde 

(http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=5333&type=category)  yeralmaktadır.  

Sorularınız için: sinav.pdf.sekreter@gmail.com  
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