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TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
  
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Tıpta uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve 

eğitim komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
(2) Bu Yönerge hastanede yapılacak olan tıpta uzmanlık eğitimini kapsar. 
 Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge ‘’TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ FEDERAL 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR 
ANLAŞMA’’ ve ‘’TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA HASTANE İŞLETME VE DEVİR PROTOKOLÜ ’’ ne  dayanarak hazırlanmıştır   

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın uygulaması 

gereken asgari eğitim ve öğretimi, 
b) Çizelgeler: Tıpta uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgeyi, 
c) Donanım: Programın yatak sayısı, eğitim araç ve gereçleri, tıbbi cihazları gibi fiziki yapısını, 
ç) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri, 
d) Fakülte: Tıp fakültelerini, 
e) komisyon: Eğitim komisyonunu, 
f) Kurum: (Hastane) Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma 

Hastanesini, 
g) Kurum yöneticisi: Hastane yöneticisini,  
h) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması gereken 

asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini, 
ı) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, tetkik ve diğer tıbbi iş ve 

işlem çeşitliliğini, 
i) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında  

Komisyon tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi, 
k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
l) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini, 
m) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda 

sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları, 
n) Uzmanlık eğitimi: Tıp hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi, 
o) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik 

hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri, 
ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Konseyi 

Eğitim konseyi oluşumu ve çalışma esasları 
MADDE 4 – (1) konsey aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 

1. Hastane yöneticisi 
2. Hastane yönetici yardımcısı 
3. Eğitim sorumlusu 
4. Eğiticilerden Dahili branşlardan bir temsilci 
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5. Eğiticilerden Cerrahi branşlardan bir temsilci 
6. Eğiticilerden Laboratuvar branşlardan bir temsilci 
7. Asistanlardan bir temsilci 

Üyelerin görev süreleri TC Sağlık Bakanlığı ve Somali makamlarının hastanede görevlendirdiği 
süre ile sınırlıdır. 

(6) Komisyon hastane yöneticisinin daveti üzerine yılda en az üç kez toplanır; üyelerden en az 
ikisinin teklifi ile de olağanüstü toplanır. Komisyon, hastane yöneticisi başkanlık eder. 

 
(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile 

birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir. 
(8) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer. 
(9) Kurulun sekretarya hizmetleri eğitim birimi tarafından yürütülür.  
 
Konseyin görevleri 
MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Uzmanlık eğitimi verilecek branşları belirlemek 
b) Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatları hazırlamak  
c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatlarına göre uygulama alanları ile temel görev 

ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek. 
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek. 
d) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek. 
e) Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim standartlarına 

uygunluğunu takip etmek. 
f) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve 

üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 
Program 
MADDE 6 – (1) Programlardaki eğitim, Komisyon tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını 

da içeren çekirdek müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır. 
Programların denetimi 
MADDE 7 –  
Uzmanlık eğitimi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, en az iki yıl süreyle alanında çalışmış 

doktora derecesi de var olan/var kabul edilen uzman hekimler tarafından verilir. 2020 yılına kadar 
uzman olduktan sonra çalışma süresi aranmaz 

Uzmanlık öğrencisi 
MADDE 8 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, programlarda 

uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir. 
(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, sözleşmeler ile belirlenir. 
(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar 

dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin 
ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir. 

 (4) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, komisyon tarafından belirlenmiş müfredat ve 
standartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları 
gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır. 

(5) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde 
araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik 
kurallara uyar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uzmanlık Eğitimi 
  
Uzmanlık eğitimine giriş sınavları 
MADDE 9 – (1) yılda en az bir defa olmak üzere hastane tarafından yarışma esasına dayanan 

mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.  
 (2) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya 

uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle 
boş kalan kontenjanlar için başvuru süresinin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde ek 
yerleştirme yapılır. 

Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme 
MADDE 10 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz 

sürdürülmesi şarttır. 
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir 

sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler 
aynı programa devam edemez. 

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında 
başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava 
girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden; 

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni 
başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, 
önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim 
müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca 
kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır. 

b) Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin durumu komisyonca 
değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre süre uzatılması, idari ve mali ceza verilebilir. Yeniden 
olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle 
ilişkisi kesilir.  

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi 
MADDE 11 –  
a) Uzmanlık eğitimi Dosyası: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için çekirdek 

eğitim müfredatına uygun bir dosya oluşturur. Dosya içeriğinde öngörülen eğitim ve uygulamaların 
uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu dosyaya uzmanlık öğrencisinin eğitim 
sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim dosyası program yöneticisi 
tarafından dört ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini 
tamamlayanlara kurum tarafından eğitim dosyasının onaylı bir örneği verilir.  

b) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık 
öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki 
görüş ve kanaatini dosyaya kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin 
dört aylık değerlendirme döneminin birden fazla eğitici yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en 
fazla süre geçirilen eğitici yapar.  Bu süreler eşit ise akademik ünvanı en yüksek olan yapar.  

c) Tez çalışmasının takibi: Eğer tez yapılması planlanmış ise Tez çalışması, tez danışmanı 
tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir. 

ç) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık olarak 
nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve idareye gizli zarf içinde verir. Bu değerlendirme, eğitimin 
niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum yöneticileri, bu 
değerlendirmelerin Eğitim komisyonunda görüşülmesini sağlar. 
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Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar 
MADDE 12 – (1) Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri ekinde yer alan tıpta uzmanlık dalları ve 

eğitim sürelerine dair  ek.1 çizelgede belirtildiği şekildedir.  
(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, 

uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. 
(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bulunduğu 

kurumda tamamlattırılması esastır. Uzmanlık dalları için Türkiye’de geçirilmesi gereken süre en fazla 
altı ay olabilir, bu süre Hastane yöneticiliği tarafından belirlenir. 

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri süreleri 
tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon 
eğitimini veren eğiticiler tarafından değerlendirilir. İstenilen hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon 
eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır 
ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.  

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi 
MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisinin tez hazırlaması zorunluluk olmayıp uzmanlık öğrencisi 

ve tez danışmanı ortak kararı ile belirlenir. Uzmanlığını tamamladıktan sonra beş yıla kadar aynı 
hastanede halen görevli olanlar veya daha önce görevlendirilmiş akademik ünvanı olan eğiticiler ile 
tez yapabilir. Tez yapma süresince akademik imkanlar dışında herhangi bir ücret veya sosyal hak talep 
edemez.  

Tez çalışması uzmanlık süresi içinde yapılacaksa: 
(1) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez 

danışmanı belirlenir. 
(2) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri 

kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program 
yöneticisine teslim edilir. 

(3) Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve 
sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bildirir. 

(4) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin 
yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan 
kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir. 

(5) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin tez yapma hakkı ortadan 
kalkar.  

(6) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesine 
yönelik prensipler Komisyonca karara bağlanır. 

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı 
MADDE 14 – (1) uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık 

eğitimi dosyasının çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program 
yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak 
kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, hastane eğitim komisyonu tarafından veya  
hastane Sağlık Bilimleri Üniversitesine yetki devri yaparak, üniversite tarafından sınava alınır. Sınav 
sonuçları Somali Sağlık Bakanlığına Bildirilir.  

(2) Jüriler, en az iki üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon 
alanlarının uzmanlarından oluşmak üzere üç kişiden oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın 
eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca bir kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir 
başkan ve kâtip üye seçer. 

(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak 
üzere iki aşamada yapılır. 

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini 
yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular 
üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi 
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sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik 
açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın çekirdek eğitim 
müfredatı çerçevesinde yöneltilir. 

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan 
müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi 
amaçlar. 

(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan 
verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından 
imzalanır ve ek2.’de yer alan sınav tutanağına eklenir. 

(5) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların 
ortalamaları alınır ve ek-2’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları 
her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı 
tarafından doğrudan veya ilgili kurum vasıtasıyla hastane yönetimine iletilir. (6) Girdikleri uzmanlık 
eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar 
sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci 
sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri 
kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini 
ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı 
olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer.  

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması 
MADDE 15 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için; 
a) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların 

tamamlanmış bulunması, 
b) Uzmanlık eğitimi dosyasının çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program 

yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması, 
c) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması, 
şarttır. 
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili 
MADDE 16 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan 

belgelerle birlikte hastane yöneticisi tarafından Somali Sağlık  Bakanlığına gönderilir. 
(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve 

tescil edilir. 
(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönergeye uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Somali Sağlık 

Bakanlığınca tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. 
(4) Bu Yönerge  hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Somali Ssağlık 

Bakanlığınca tespit edilir. 
  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

  
Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini program ofisi sorumlusu, Uzmanlık belgelerinin 

düzenlenmesi ve tescili ile ilgili konularını Somali Sağlık Bakanı yürütür. 
 Bakanı yürütür. 
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TIPTA UZMANLIK BRANŞLARI VE EĞİTİM SÜRELERİ 

 

1-Acil Tıp     4 yıl 

2-Anesteziyoloji ve Reanimasyon      4 Yıl    

3-Beyin ve Sinir Cerrahisi     5 Yıl 

4- İç Hastalıkları    4 Yıl  

5- Deri ve Zührevi Hastalıkları     3 Yıl    

6- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji    5 Yıl 

7- Genel Cerrahi    5 Yıl 

8- Göğüs Hastalıkları    4 Yıl 

9- Göz Hastalıkları    4 Yıl 

10-Halk Sağlığı 3 Yıl, 

11- Kardiyoloji    4 Yıl     

12- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları    4 Yıl     

13- Kadın Hastalıkları ve Doğum    4 Yıl 

14- Kalp ve Damar Cerrahisi    5 Yıl 

15-Nöroloji    4 Yıl      

16-Ortopedi ve Travmatoloji 5 Yıl 

17- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon   4 yıl 

18- Tıbbi Patoloji 4 yıl 

19- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları       4 Yıl 

20- Çocuk Cerrahisi           5 Yıl 

21- Radyoloji    5 Yıl    

22- Üroloji 5   Yıl 

23- Tıbbi Biyokimya 4 Yıl 

24- Plastik ve Rekonstüktif cerrahi 5 yıl 

 

 


