
2021-TIBBİ PATOLOJİ YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

(ADAYLAR VE SORU HAZIRLAYICILAR İÇİN)  

 

Tıbbi Patoloji Yeterlik Sınavı nedir?  

Tıbbi patoloji uzmanları ve uzman adaylarını, 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 Sınavını kim düzenlemektedir?  

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

Kurulu’nun alt komisyonlarından biri olan “Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu” tarafından 

uygulanmaktadır.  

Sınav soruları, konularında deneyimli öğretim üyeleri ve “Yeterlik Belgesi almaya hak 

kazanmış” uzmanların hazırlayıp web tabanlı soru bankasına kaydettikleri sorular arasından 

seçilmektedir. Soru bankasına kaydedilen sorular, Sınav komisyonu ve PDF Çalışma Grup 

Başkanları aracılığıyla belirlenmiş olan, “Soru danışmanı öğretim üyeleri”nin (soru 

hakemlerinin) onaylamasından sonra soru havuzuna alınmaktadır.  

Yeterlik Sınavına kimler katılabilir?  

Yeterlik Sınavına uzmanlık eğitimini tamamlamış ve uzmanlık sınavında başarılı olmuş tüm 

tıbbi patoloji uzmanları ve son sene uzmanlık öğrencileri katılabilir.  

 

Sınav içeriği nedir? 

Sınav; “Teorik sınav” ve “Uygulama sınavı” olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve “web-

tabanlı” çalışan bir sistemde bilgisayar ortamında uygulanmaktadır.  

Teorik sınav: Tek doğru yanıtlı, beş seçenekli çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Teorik 

sınav içinde genel patoloji ve sistem patolojisine yönelik sorular bulunmaktadır. 

Uygulama sınavı: Uygulama sınavı iki bölümden oluşmaktadır: 

1- Birinci kısımda makroskopik, mikroskopik, şematik veya radyolojik “sabit görselleri” 

içeren sorular yer almaktadır. Bu sabit görseller soru kökü ile ilişkilendirilmiş, ek bilgi 

veren görsel olarak, soru kökü olarak veya yanıt seçeneği olarak kullanılabilmektedir. 

Sorular çoktan seçmeli veya açık uçlu olabilmektedir. Bu bölümde 25 soru bulunmaktadır.  



2- İkinci kısım dijital olarak taratılarak sanal preparat haline getirilmiş histolojik preparatlar 

kullanılarak yapılmakta, yanıtlar aynı “web tabanlı” sistemde değerlendirilmektedir. 

Sorular çoktan seçmeli veya açık uçlu olabilmektedir. Bu bölümde 25 soru bulunmaktadır.  

Soru dağılımı: Teorik sınavda; Baş Boyun Patolojisi, Dermatopatoloji, Endokrin Patoloji, 

Gastrointestinal Sistem Patolojisi, Genel Patoloji, Hematopatoloji, Hepato-Pankreato-Biliyer 

Sistem Patolojisi, Jinekopatoloji, Kardiyovasküler Sistem Patolojisi, Kemik-Yumuşak Doku 

Patolojisi, Meme Patolojisi, Moleküler Patoloji, Nefropatoloji, Nöropatoloji, Oftalmopatoloji, 

Olgu ve Laboratuvar Yönetimi, Pediatrik ve Perinatal Patoloji, Pulmoner Patoloji, Sitopatoloji 

(Jinekolojik ve Non-Jinekolojik) ve Üropatoloji olmak üzere toplam 21 kategoride soru yer 

almaktadır. 

Uygulama sınavındaki soru dağılımı, aynı konular üzerinden ve rutin pratikte daha sık 

karşılaşılan konular dikkate alınarak belirlenmektedir.  

 

Sınav zorluk derecesi: Soruların zorluk dereceleri soru hazırlayıcı ve soru danışmanları 

tarafından belirlenmektedir. Hem yazılı sınav hem uygulama sınavının %50’sinin “orta”, 

%25’inin “kolay”, %25’inin ise “zor” kategorideki sorulardan hazırlanması hedeflenmektedir. 

Özellikle kolay-orta kategorideki sorular temel başvuru kaynaklarında ve çekirdek eğitim 

programı hedeflerinde yer alan soruları içermektedir.  

(Eğitim komisyonu tarafından belirlenen temel başvuru kaynakları; Robbins and Cotran 

Pathologic Basis of Disease, Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, Sternberg's Diagnostic 

Surgical Pathology, WHO/IARC Classification of Tumours – Blue Book series, The Art & 

Science of Cytopathology, Richard M De May, Diagnostic Cytopathology, Gray W, Kocjan G 

ve http://www.turkpath.org.tr/ adresinde bulunan PDF-Dökümanları, Çalışma Grup 

Dökümanları, Kılavuzlarıdır) 

 

Sınav süresi: Yazılı sınav için 120 dk, uygulama sınavı için 150 dk.dır 

 

Sınav sonuçları nasıl değerlendirilmektedir? 

Teorik sınav ve uygulama sınavı ayrı ayrı ve 100 toplam puan üzerinden değerlendirilmekte ve 

geçme notu iki sınavın ortalaması ile belirlenmektedir. Uygulama sınavında birinci kısmın puan 

katsayısı 1, ikinci kısmın puan katsayısı 3’tür.  

Yeterlik sınavında başarılı olmak için teorik ve uygulama sınavlarının her birinden en az 50 

puan alınması, hem de teorik sınav ve uygulama sınav ortalama puanının en az 60 olması 

gereklidir.  

 

 



Sınav sonuçlarının duyurulması, belgelendirme nasıl yapılır?  

Sınav sonucu yalnızca sınava giren adayın kendisine bildirilmektedir. Yeterlik belgesi almaya 

hak kazanan adayların belgeleri PDF tarafından adaylara ulaştırılmaktadır. Yeterlik belgesinin 

verilebilmesi için adayların Sağlık Bakanlığından alınan uzmanlık belgelerini sunmaları 

gerekmektedir. Sınav tarihinde son sene uzmanlık öğrencisi olan adayların belgeleri uzman 

olduktan ve Sağlık Bakanlığı uzmanlık belgelerini aldıktan sonra verilmektedir.   

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

Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurul Yönergesine bakınız.  

Sınav duyuruları: Sınav tarihi ve yeri her yıl PDF web sayfasında (http://www.turkpath.org.tr) 

ilan edilmektedir.  

Ek bilgiler ve İletişim: İletişim için sinav.pdf.sekreter@gmail.com adresi kullanılmaktadır. 

Soru hazırlamaya ilişkin öneriler ve sistem kılavuzu ile sınav başvurusu ile ilgili bilgiler 

Yeterlik sınav dokümanları sekmesinde (http://www.turkpath.org.tr) bulunmaktadır.  
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