
 

 

MOGADĠġU SOMALĠ TÜRKĠYE 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN 

EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 

MAYIS - 2019 

RADYOLOJĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ SINAVI 

 

BAġVURU KILAVUZU 

 
 

Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yapınız. 
Aday başvuru kayıt bilgilerinizin çıktısını alarak saklayınız. 

Sınav 14:00’da baĢlayacaktır. Sınavın baĢlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav 
salonuna alınma iĢlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14:00'dan sonra sınav salonuna 
alınmayacaklardır. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme 

ve Devir Protokolü gereği Radyoloji Teknisyenliği Sınavı için hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, 

Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kurulan 

komisyon tarafından yapılmaktadır.  

Bu kılavuz sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme 

esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda yer alan düzenlemeleri kabul etmiş 

sayılırlar. Hastane iletişim panolarındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 
 

  

BAŞVURU TARİHLERİ 

5 MAYIS 2019 – 8 MAYIS 2019 

 

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLANI    

8 MAYIS 2019 

 

SINAV TARİHİ  SINAV SAATİ   : 14:00 

 9 MAYIS 2019  SINAV SÜRESİ : 60 dakika 

 

 

 

SINAV YERİ : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası 

SINAV DĠLĠ ĠNGĠLĠZCE+ TÜRKÇE OLACAKTIR. 



 

 

 

 

 

1- GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR: 

 Temel Radyoloji görüntüleme konularını kapsayan sınav; 

Test usulü 40 soru Türkçe + Ġngilizce  (80 puan),  

2 soru Türkçe boĢluk doldurmadan (20 Puan)  oluĢacaktır. 

 Sınavda boşluk doldurma soruları + test soruları 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 Sınav 14:00'da başlayacak ve 60 dakika sürecektir. Sınav dili İngilizce olacaktır. 

 Radyoloji Teknisyenliği Sınavı sonuçları Sınav Komisyonu tarafından 11 MAYIS 2019 

tarihinde ilan edilecektir. Sonuçlara itirazı olan adaylar ise 12 MAYIS 2019 Saat: 

16:00’akadar idareye dilekçe vermek kaydı ile itiraz edebilir. 

 Sınava sadece Somali Federal Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir. 

 Engelli/sağlık sorunu veya bulaşıcı hastalığı olan adayların başvurularını yapmadan önce 

hastane yönetimine bilgi vermeleri ve bu durumu raporlandırmaları zorunludur. 

Hastane yönetimi, mesleğe engel durum teşkil edebilecek kişilerin başvurusunu kabul 

etmeyebilir. Hastane yönetimine bilgi vermeyen adayların engel durumu tespit edildiği 

takdirde aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz 

sayılacaktır. 

 Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm 

kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan 

sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan 

hakları geçersiz sayılacaktır. 

 Adayların sınav sonuç toplam puanlarının (yazılı) eşit olması durumunda, sıralama için 

adaylar huzurunda kura çekilecektir. 

 

 

2. BAġVURU: 

2.1 BAġVURU KOġULLARI 
Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019 Radyoloji Teknisyenliği Sınavına başvurabilirler. 

 Radyoloji teknisyenliği alanında en az 2 yıllık eğitim aldığını veya eğitiminin devam 

ettiğini belgelemek, 

 Sınav ücreti 10$ hastanemizin veznesine yatırılıp, fiĢi teslim alınacaktır. 

 Radyoloji teknisyenliği eğitim belgesini 30 Haziran 2019’a kadar belgelemek 

zorundadır. Belgesini 30 Haziran 2019’a kadar teslim etmeyen adaylar iĢe baĢlamıĢ olsa 

bile iĢ sözleĢmesi fesh edilecektir. 

 Adayların Aday Sınav Başvuru ve Giriş Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu 

kendilerine aittir. Aday Sınav Başvuru ve Giriş Formuna yazılan bilgilerdeki eksiklikler ve 

hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının 

gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde; adayın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları 

aradan geçen süreye bakılmaksızın geçersiz sayılacaktır. 

 Meslek ve çalışmasına engel teşkil edebilecek bedensel ve ruhsal bir hastalığı olmaması. 

 Somali Federal Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 

Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi 

herhangi bir hak iddia edemezler. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 BAġVURU ĠġLEMLERĠ 
Sınava başvurular Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Personel ĠĢleri’ne yapılacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde 

açıklanmıştır: 

 

1) BaĢvuru: Sınava katılmak isteyen adaylar hastane yöneticiliğine bizzat başvuracaklardır. 

2) Sınav GiriĢ Belgesi: Belgelerini hastane idaresine teslim eden adayların sınava giriş belgesi 

yönetimce düzenlenecek ve adaya teslim edilecektir. Aday bu belgeyi sınav günü yanında getirecek 

ve sınavda görevlilere ibraz edecektir. Giriş belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır. 

 

4. ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR 
Sınav salonunda hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına: 

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;  

Kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, 

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar 

özelliği bulunan cihazlarla, 

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, 

Müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, 

hesap makinesi vb. araçlarla, 

Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle, 

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. 

Sınava girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya 

detektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav 

salonuna alınmayacaklardır. 

 

5. SINAVIN UYGULANMASI 
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.  

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Aday Sınav Başvuru ve Giriş Formu kontrol edilerek 

alınacaklar. 

Sınav süresince adayların; 

 Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, 

 Salondaki görevlilere soru sormaları, 

 Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, 

 Adayların birbirleri ile kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, 

 Sınav cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, 

 Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap alanlarında işaretleme yapmaya devam 

etmeleri, 

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

 

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 


