MOGADİŞU SOMALİ TÜRKİYE
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
ŞUBAT - 2021
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ
SINAVI (TUS)
BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız.
Bilgisayardan Aday başvuru kayıt bilgilerinizin çıktısını alarak saklayınız.
Sınav 14:00’da başlayacaktır. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav
binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.45'ten sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme
ve Devir Protokolü gereği Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 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 ve ilgili mevzuatta yer alan
düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Hastane internet sayfası ve iletişim panolarındaki duyurular
adaylara tebliğ hükmündedir.
SINAV TARİHİ
25 ŞUBAT 2021
BAŞVURU TARİHLERİ
09-22 ŞUBAT 2021
SINAV SAATİ: 14:00,
SINAV SÜRESİ: 120 dakika
SINAV ÜCRETİ:100,00 USD

DİKKAT! Sınav başvuru ücretleri hastane veznelerine yatırılacaktır. Ücretler hiçbir neden ile
iade edilmeyecektir.
1- GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR:
 Tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme işlemleri hastane yönetimince
oluşturulan sınav komisyonu tarafından yürütülecektir.
 Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve
yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli
durumlara uygulama yetilerini ölçen sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu
sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine
uygun mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları hastane yönetimi tarafından ilan
edildikten sonra 3 (üç) iş günü itiraz hakkı sunulacaktır. İtiraz süresi sonrası kazanan
adaylar 3 (üç) iş günü içinde hastane yönetimine dilekçe vererek tercih bildiriminde
bulunacaklardır.
 Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi, 100 çoktan seçmeli sorudan 50/50
oluşacaktır. Sınav 14.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınav dili İngilizce olacaktır.
 Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların
hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.
 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.
 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.
 Daha önce hastanemizdeki görevlerine son verilenler, sınavı kazanmış olsalar dahi tercih
yapamayacaklar, yerleştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
2. BAŞVURU:
2.1 BAŞVURU KOŞULLARI
Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar ŞUBAT 2021 -TUS ilgili dönemine başvurabilirler.
 Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
edebilecek bedensel ve ruhsal bir hastalığı olmamak,
 Somali Federal Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği herhangi
birüniversitenin tıp fakültesinden mezuniyet belgesine (Okulun bitirildiğine dair
diplomanınaslı, okuldan alınacak transkript belgesi aslı) sahip olmak
 Somali Federal Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Lise diplomasına sahip
olmak
 Adli sicil kaydı temiz olmak

 SomaliFederal Cumhuriyeti vatandaşı olmak(Doğum belgesi veya Pasaport)
 2 tane Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi
herhangi bir hak iddia edemezler.
2.2 BAŞVURU İŞLEMLERİ
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurular Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdaresi’ne yapılacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda
maddeler hâlinde açıklanmıştır:
1) Başvuru Tarihi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 09.02.2021-22.02.2021 tarihleri arasında
hastane yöneticiliğine bizzat başvuracaklardır.
2) Sınav Giriş Belgesi: Belgelerini ve belirtilen sınav ücretini ödediğine dair makbuzu ve 2 adet
vesikalık fotoğrafı(Son 6 ay içinde çekilmiş) 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.
DİKKAT:Hastane yönetimi tarafından sınav ücreti makbuzu alınmayan adaya kayıt işlemi
yapılmayacaktır.
3.SINAV MERKEZLERİ:
Başvuru işlemleri bittikten sonra sınav merkezleri hastanenin web sayfasından ve hastanede
bulunan duyuru panolarından duyurulacaktır.
4. ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Sınav binalarında 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.
Sınavın yapıldığı binalara 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 binalarına alınmayacaklardır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların, sınavın başlama saatinden en az 1 saat
önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri
açısından son derece önemlidir.
5. SINAVIN UYGULANMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri
binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
DİKKAT: Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma
işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14:00’da başlayan sınava saat 13:45’ten sonra
alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Aday Sınav Başvuru ve Giriş Formu kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınav

Başvuru ve Giriş Formunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik
kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı adaylara
sınav kitapçıkları dağıtılmasını sağlayacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen sınav kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığın kapağı ve cevap anahtar şablonun üzerindeki adı, soyadı, Aday Sınav Başvuru ve
Giriş Formunda yer alan Sınava Giriş Kodu bilgilerini yazacaklar ve ilgili alanlara kodlayacaklardır.
Bu işlemler yapıldıktan sonra sınav kitapçığının ilgili alanı, aday tarafından imzalanacaktır. Bu
işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak yapılmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.
Sınava giren adayların, kendilerine verilen sınav kitapçığını kontrol edip kendi durumlarına ve Aday
Sınav Başvuru ve Giriş Formundaki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları
gerekmektedir. Bilgilerin hatalı olması halinde adayların salon başkanını bilgilendirmeleri
zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden
adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 70 dakikası tamamlanmadan ve son 15
dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete
gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan
çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa
olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 70 dakikası dolana kadar sınav
binasında bekletilecektir.
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.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı
davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı
davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya
görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece sınav kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda sınav kitapçıkları toplanacak ve hastane yönetimi
tarafından tek tek incelenecektir. Sınav kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca Aday Sınav
Başvuru ve Giriş Formunu teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında sınav temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınav
Başvuru ve Giriş Formunu ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
6. SINAVDA KULLANILACAK SINAV KİTAPÇIĞI VE CEVAP ALANLARI
Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdı
ilgili alanında (her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir.
Sınav kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından, açılmadan rastgele dağıtılacaktır.
Sınav kitapçığı adayın kendisi tarafından açılmalıdır.

Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacaktır. A ve B olarak 2 grup kitapçık türü
vardır.
Adaylar kendilerine verilen sınav kitapçığının üzerinde yer alan Sınava Giriş Kodu alanlarına sınava
giriş belgelerindeki Sınava Giriş Kodunu yazacaklar, kodlayacaklar ve ilgili alanda
onaylayacaklardır. Sınav kitapçığı üzerinde Sınava Giriş Kodu yazılıp kodlanmayan veya yanlış
yazılıp kodlanan sınav kitapçıklarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve
doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu
seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap
alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilecektir. Soru kitapçık türünün cevap
anahtarına işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.
Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak
karalanıp doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap
yanlış sayılacaktır. Cevap alanlarını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de
okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş
işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekmektedir.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları Hastane yönetimine aittir. Sorular,
hiçbir kişi veya kuruma verilemez. Hiçbir biçimde sınav kitapçığı ve/veyasoruları sınav salonunu
dışına çıkartılamaz, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. Hastane yönetiminin yazılı izni
olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi hareket
edenler hakkında yasal işlem başlatılır.
7.ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE VE EVRAK
Sınavın bitiminde her adayın kullandığı sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler
tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait sınav
kitapçığını ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak sınav
kitapçığının ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar,
kullandığı sınav kitapçığını ve cevap kâğıdını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra
üzerinde bırakmayacaklardır. Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin sınav
kitapçığını ve cevap kâğıdını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar, sınav
kitapçığını ve cevap kâğıdını salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav
salonundan ayrılmamalıdır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve hastane yönetimine
ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur.
8.SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;
Sınava, atandığı salonda girmesi,
SINAVA GİRİŞ KODU’NU sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini
sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,
Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,

Sınav sonunda sınav kitapçığını ve cevap kâğıdını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine
teslim etmesi,
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.
Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılır.
9. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince tutanakla veya raporla İdare’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan
istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları
saptanan adayların sınav sonuçları iptal edilecektir. Bir sonraki sınavlara da başvuruları kabul
edilmeyecektir. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm
kurallara uyması zorunludur.
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım
edenlerin kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir,
sorumluluk tümüyle adayları kendilerine aittir.
Sınav sorularının değerlendirilmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
(Puanlamada her yanlış cevap için 0.25 soru puanı düşürecektir.)
10. DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Hastane yönetimi tarafından
yapılacaktır.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavda, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
cevaplar ayrı ayrı toplanacaktır.
Sınavdan sonra hastane yönetimi tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı
bırakılarak değerlendirme geriye kalan sorular üzerinden tekrar hesaplanarak yapılacaktır.
11. TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Sınav sonuçları sınavın bitiminden sonra 1 ay içerisinde açıklanacaktır. Sonuçlar Web Sitemizde
yayınlanacak ve hastanedeki panolarda ilan edilecektir.
TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma şartı
aranır. Sınavda 60 puan ve üzeri alanlar tercih yapabilecektir.
Adaylar; başarılı olduktan sonra açıklanan branşlar ile ilgili tercihlerini 3 (üç) iş günü içinde hastane
yönetimine yazılı olarak vereceklerdir.
Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde hastane yönetimine bizzat ve
yazılı olarak başvurarak tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde
herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Kontenjan tablolarında yer alan programlara, Sınav Puanı yüksek olan adaylar tercihlerine göre
yerleştirilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yeni kontenjanlar açılabilecektir.
11.1.Adaylar en fazla 5branş tercihi yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının
hepsini kullanmak zorunda değildirler.
Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre
bu programa seçilen adaylar diğer programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm
haklarını yitirmiş olacaklardır.
Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır.
Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak
üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

Sınav puanında eşitlik olması hâlinde seçimi yapılan programı, daha üst sırada tercih edenlere
öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması hâlinde adaylar çağrılarak huzurlarında kura ile
seçim yapılır.
Daha önce hastanemizde çalışırken disiplinsizlik nedeniyle işine son verilen kişilerin başvuruları
kabul edilmeyecektir.
12. KAYIT ve ATAMA ESASLARI
Adaylar TUS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra 10 iş günü içerisinde ön kayıtlarını Hastane
yönetimine yaptırmaları zorunludur. Adayların hastanede uzmanlık eğitimine başlayabilmesi için
sınavdan sonraki altı (6) ay içinde Yunus Emre Enstitüsü veya Somali MogadishuSHMYO’danA2
düzeyinde Türkçe öğrendiğine dair belge getirmeleri gereklidir. Bu belgeyi 6 ay içinde
getiremeyenlerin kazandıkları sınavdan doğan hakları yok sayılacaktır. A2 düzeyinde Türkçe
öğrendiğini belgeleyen öğrencilerle “üç aylık geçici sözleşme” imzalanır. Adaylar işe başladıktan
sonra çalışma şartları sözleşmede yazan esaslara göre yapılacaktır. 3 aylık geçici sözleşmenin
sonunda, klinik şefi ve hastane yönetiminin onayı olması halinde sözleşmeleri devam edecek; aksi
takdirde sözleşmesi iptal edilen asistanların yerine yedek listeden asistan alınacaktır. Adayların bu
süreçlerin hiçbirine itiraz etme hakları yoktur.
Asistanlık eğitimine başlamaya hak kazanan asistandan istenen belgeler şu şekilde belirlenmiştir:
 Türkçe A2 Yeterlilik Belgesi (Yunus Emre Enstitüsü veya Somali SBU SHMYOtastikli)
 Tıp Fakültesi Diploması (Somali Federal Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın kabul
ettiğiherhangi bir üniversitenin tıp fakültesinden mezuniyet belgesi).
 Lise Diploması (Somali Federal Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı onaylı)
 Adli Sicil Kaydı
 Tam teşekküllü Sağlık Raporu (Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve AraştırmaHastanesinden)
 4 Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 Somali Federal Cumhuriyeti Vatandaşlık Belgesi ((Doğum belgesi veya Pasaport))
13. ÇALIŞMA SÜRELERİ
Hastane yönetiminin uygun göreceği asistanların bazıları ile, uzman olduktan sonra, 3 (üç) yıl
süreyle Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman
doktor olarak çalışmak üzere sözleşme yapılabilir. Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasında imzalanan uluslararası protokol gereğince; Uzmanlığını alan öğrenciler
uzmanlık eğitimi süresi kadar mecburi hizmet yapmak zorundadır. Uzmanlık Belgeleri Somali
Federal Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından “mecburi hizmetin tamamlandığını” ifade eden
yazılı bildirimden sonra verilecektir.

(1)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Kontenjan

Program Adı

Eğitim Süresi (YIL)

14. BRANŞLARIN ASİSTANLIK EĞİTİM SÜRELERİ

(2) (3) (4)
4 3

Kardiyoloji

4

1

Çocuk Cerrahisi

5

1

Genel Cerrahisi

5

2

Göğüs Hastalıkları

4

1

Göz

4

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4

3

Kulak Burun Boğaz

4

1

Ortopedi ve Travmatoloji

5

1

Üroloji

5

1

Beyin Cerrahisi

5

1

Anesteziyoloji ve Reaminasyon

4

3

Kalp Damar Cerrahisi

5

2

Acil Tıp

4

4

İç Hastalıkları

4

3

Nöroloji

4

2

Tıbbi Patoloji

4

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

4

1

Halk Sağlığı

3

1

Radyoloji

5

1

Özel Koşullar ve
Açıklamalar*

