T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(7143/15.maddasi için dilekçe) Form 16a ve Beyan
18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un
15’inci maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 78’inci maddesinden faydalanmak suretiyle
tıpta uzmanlık eğitimine başlamak istiyorum. İlgili mevzuatta belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığım
takdirde atamaya esas bir hak iddia etmeyeceğimi ve aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.
Gereğini arz ederim.
YAZIŞMA ADRESİ: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

İmza:
Adı soyadı:………………….…………………
..... ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

(*)T.C / Yabancı Uyruklu Kimlik No:

(*)Uzmanlık Eğitimine: Başladığı Tarih : ......./......../............
(Eğitime başlayıp bırakanlar için) İlişiğinin Kesildiği Tarih : ......./......../............
(*)Yerleştirildiği Sınav ve
Dönemi:
(*)Yerleştirildiği Uzmanlık Dalı:
(*)Yerleştirildiği Kurum Adı:
Sicil No

Kurum Adı

Çalışılan Tarih Aralığı

Halen bir Kamu Kurumunda
çalışıyor olanlar için çalıştıkları:
Bir Kamu Kurumunda çalışıp
ayrılmış olanlar için ayrıldıkları;

İş Tel:
(*)Cep Tel:
( …...) (………......…………………………..) (……..) (…………......…………)

(*) E-Posta Adresi:
……………………….@...................................................

FORM 16a VE BEYANA EKLENECEKLER:
( ) -Eğitim kurumundan alınmış ve eğitimde geçirilmiş olan süreyi gösterir belge. (Eğitime başlayıp bırakanlar için)
( ) - ...................................................................................... Dönemine ait ÖSYM Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi. (**)
( ) -Adli Sicil Kaydı, (Adli Sicil Kanununun 13/2. fıkrası uyarınca e. devlet kapısı üzerinden alınan çıktı)
( ) -Askerlik durumunu gösteren belge

(7143 Sayılı Kanun’un 15.Maddesi uyarınca birden fazla programa yerleşen adaylar, yalnız bir programa başvuru
yapacaklar, başvuru evrakını da bu uzmanlık program için hazırlayıp göndereceklerdir.)

* Form 16a ve Beyan kısmında istenen bilgilerin tamamının başvuru sahibince doldurulması ve işaretlenmesi zorunludur.
**Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesi gereği geçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(7143/15.maddasi için dilekçe) Form 16a ve Beyan
EK-2A: ASKERLİK DURUM BEYANI (yalnız erkekler için)
Bakanlığınızca yapılacak atama işlemine esas askerlik yönünden durumum aşağıda belirtilmiştir. (*)
Askerlikle ilişiğim bulunmamaktadır. (yapmış olanlar)
Halen askerlik görevimi yapmaktayım. Terhis olacağım tarih: ...../.…./20…..
Askerlik yönünden durumum ekteki gibidir.

EK-2B: SAĞLIK DURUM BEYANI
Bakanlığınızca yapılacak atama işlemine esas sağlık yönünden “Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak
istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak” şartını taşıyorum. (*)
…………………………………………………………………………………………… dalında uzmanlık eğitimi yapmama engel bir halim
bulunmamaktadır.

EK-2C: ADLİ SİCİL DURUM BEYANI
Bakanlığınızca yapılacak atama işlemine esas adli sicil durumum aşağıda belirtilmiştir.(*)
Adli sicil kaydım ekteki gibidir. ( Adli Sicil Kanununun 13/2. fıkrası uyarınca e. devlet kapısı üzerinden alınan
çıktı )

(*) YAZIŞMA ADRES

Yukarıdaki beyanlar (EK-2A, EK-2B ve EK-2C) tarafımdan el yazım ile tamamlanmış imzam altına alınmıştır.
Gereğini arz ederim. (**) ..... / ..... / 20.....
İmza

:

Adı soyadı

: ………………………………..

* Form 16a ve Beyan kısmında istenen bilgilerin tamamının başvuru sahibince doldurulması ve işaretlenmesi zorunludur.
**Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesi gereği geçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
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