
 

 

SINAVIN ADI 

 

     Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) Başasistanlık Sınavı 

 

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU 

 

 Sınava girecek adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir. 

 

SINAV YERİ 

 

ANKARA 

 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 

 

11 Ocak 2015 Pazar günü saat:10.00’da yapılacaktır. 

 

SINAV UYGULAMASI 

 

 Başasistanlık sınavında, 100 soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan A ve 

B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak 

uygulanacaktır. 

 

 Aday, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi 

veya pasaport) ile sınava girecektir.  

 

 Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.  

 

 Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet 

güçleri tarafından aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve 

benzeri cihazlar ile her türlü elektronik/mekanik cihazlarla gelen adaylar sınava  

alınmayacaktır. 

 

 Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 02 Ocak 2015 tarihinden itibaren 

http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir. 

 

 Sınav Giriş Belgelerinin Onaylanması: www.meb.gov.tr internet adresinden sınav giriş 

belgesini alan başvuru sahibi son 6 ay içerisinde çekilmiş bir resmini sınav giriş belgesine 

yapıştıracaktır. Bu işlemden sonra sınav giriş belgesini görev yaptığı kurum amirine 

onaylatacaktır. Herhangi bir nedenle aktif görev yapmayan başvuru sahipleri ise sınav 

giriş belgelerini bulundukları il sağlık müdürlüğüne onaylatacaklardır.  

 Sınav giriş belgelerinin onaylatılmasında başhekim-dekan-sağlık müdürlüğü yetkilisinin 

adı, soyadı, unvanı, onay tarihi ve mühür bilgileri açık, okunur şekilde olmasına özen 

gösterilecektir.  

 

 

 

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU 

 

http://www.meb.gov.tr/


 Sınav başvuru belgesi, resimsiz ve tasdiksiz olan adaylar sınava alınmayacaklardır.  

 

 Sınav soru ve cevap anahtarı 13 Ocak 2015 tarihinde http://www.saglik.gov.tr internet 

adresinde yayımlanacaktır.  

 

 Aday sınav sonuç bilgileri, 09 Şubat 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr  ve   

http://www.saglik.gov.tr  internet adreslerinden yayımlanacaktır.  

 

 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır. 

 

ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI 

 

 Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Ölçme Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından tedbir alınmasını gerektirecek 

herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar; elektronik ortamda sınav başvurusunda 

bulunurken özür durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukları 

işaretleyecektir. 

 

 Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, sorumlu olacaktır. 

  

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. 

 
 GRUP  TABLOSU 

 

Grup Adı Grup Nu Konular 
Soru 

Sayısı 

BAŞASİSTAN 

 

 

1 Acil Tıp 100 

2 Aile Hekimliği 100 

3 Anestezi 100 

4 Beyin Cerrahi 100 

5 Çocuk Cerrahisi 100 

6 Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi 100 

7 Çocuk Kardiyolojisi 100 

8 Çocuk Nörolojisi 100 

9 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 100 

10 Çocuk Ve Ergen Ruh S. 100 

11 Deri Ve Zührevi Hastalıkları 100 

12 Enfeksiyon Hastalıkları 100 

13 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon 100 

14 Gastroenteroloji 100 

15 Genel Cerrahi 100 

16 Göğüs Hastalıkları 100 

17 Göz Hastalıkları 100 

18 Hematoloji 100 

19 İç Hastalıkları 100 
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20 Kadın Hast. Ve Doğum 100 

21 Kalp Ve Damar Cerrahisi 100 

22 Kardiyoloji 100 

23 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 100 

24 Neonatoloji  100 

25 Nöroloji 100 

26 Ortopedi 100 

27 Plastik Cerrahi 100 

28 Radyoloji 100 

29 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 100 

30 Tıbbi Biyokimya 100 

31 Tıbbi Onkoloji 100 

32 Tıbbi Patoloji 100 

33 Üroloji 100 

 

 Değerlendirme, adaylara ait doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacaktır. 60 puanın 

altında alanlar başarısız sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru 

Sayısı / Soru Sayısı) x 100 ] formülü kullanılacaktır. 

 Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. 

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi 

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları 

dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan 

soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

 

İLETİŞİM ve DUYURU 

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147” 

numaralı telefondan yararlanabilecektir.  

 

SINAV İTİRAZLARI 

 Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap 

anahtarlarının www.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en 

geç 5 (beş) iş günü içerisinde SHGM’ye  yapacaklardır.  

 Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, en geç 10 (on) gün içerisinde SHGM’ye 

yapabileceklerdir. İtirazlar SHGM tarafından ÖDSGM’e bildirilecektir. 

 Adaylar, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını Milli Eğitim 

Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin 

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden 



herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV 

Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu 

dilekçe ile yapacaklardır.  

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres 

ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

 Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM 

tarafından incelenip sonuçlandırılarak SHGM’ye bildirilecektir. ÖDSGM gelen evrak 

kayıt tarihi dikkate alınacaktır. 

 Sorulara ilişkin itirazları ise SHGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik 

tüm sonuçlar adaylara SHGM tarafından bildirilecektir. 

 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan 

çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. 

Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda 

sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu 

takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli 

Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu 

öğrenebilir. 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

 

http://www.meb.gov.tr/

