
6353 /11  İÇİN DİLEKÇE (form 16) 

    (*)      Form dilekçede istenen bilgilerin tamamının yazılması ve işaretlenmesi zorunludur.  
    (**)    Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesi gereği gerçeğe aykırı 

belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  
   (***)   Birden fazla uzmanlık eğitiminden ilişiği kesilenler hangisi için müracaat etmişler ise beyanlarını yalnız o eğitim hakkı     

için yapacaklardır. 
FORM – 16 (6353 af kanunu başvuru dilekçesi) 
 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 

(Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

	  
12	   Temmuz	   2012	   tarihli	   28351	   sayılı	   Resmî Gazete’de yayımlanarak	   yürürlüğe	   giren	   6353	   sayılı	   Kanun’un	  

11.	  maddesi	  ile	  2547	  Sayılı	  YÖK	  Kanunu’na	  eklenen	  Geçici	  63	  üncü	  maddesinden faydalanmak suretiyle tıpta uzmanlık eğitimime 
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. 
 
 
Yazışma	  Adresim:	  	  
	  
	  

	  	  	  	  İmza:	  	   	   	   	   	  	  
	  
Ad-‐Soyad:	  

 
	  

	  .............	  	   	   	   	   	   	   	    
 

T.C. / YABANCI UYRUKLU  

KİMLİK NO : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

UZMANLIK EĞİTİMİNE : 

(Eğitime başlayıp bırakanlar için) 

BAŞLADIĞI TARİH                     :............./......../............ 

İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ TARİH  :............./......../............ 

YERLEŞTİRİLDİĞİ SINAV ve DÖNEMİ :  

YERLEŞTİRİLDİĞİ UZMANLIK DALI : 

 

YERLEŞTİRİLDİĞİ KURUM ADI : 

 

 
Kurum Adı Sicil No Çalışılan Tarih Aralığı 

Halen bir Kamu Kurumunda çalışıyor olanlar 
için çalıştıkları; 

   

Bir Kamu Kurumunda çalışıp ayrılmış olanlar 
için ayrıldıkları; 

   

İŞ TEL : 
 
(…....) (…………......………) 

CEP TEL : 
 
(……..) (…………......………) 

EV TEL : 
 
(……..) (…………......………) 

E-POSTA ADRESİ : …………………………..………@..................................................................... 

Aşağıdaki kutucukları işaretliyorum ve bu belgeleri teslim ediyorum: 

FORM DİLEKÇE EKLERİ: 

          - ASKERLİK, SAĞLIK VE ADLİ SİCİL BEYANI         

          - Eğitim kurumundan alınmış ve eğitimde geçirilmiş olan süreyi gösterir belge. (Eğitime başlayıp bırakanlar için) 

          - ..................................................... dönemine ait ÖSYM Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi.  

 



T.C.	  
SAĞLIK	  BAKANLIĞIA	  

Sağlık	  Hizmetleri	  Genel	  Müdürlüğü	  	  
	  

FORM	  –	  16	  EK	  (6353	  af	  kanunu	  başvuru	  dilekçesi)	  

	  

*	  Form	  dilekçede	  istenen	  bilgilerin	  tamamının	  yerleşen	  aday	  tarafından	  yazılması	  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.	  
FORM	  –	  16	  EK	  (6353	  af	  kanunu	  başvuru	  dilekçesi)	  

EK-‐A:	  ASKERLİK	  DURUM	  BEYANI	  (bu	  kısmı	  sadece	  erkekler	  doldurulacaktır)	  
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-‐B:	  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-‐C:	  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	  )	  

___________________________________________________________________________________	  
Yukarıdaki	  beyanlar	  tarafımdan	  el	  yazım	  ile	  tamamlanmış	  imzam	  altına	  alınmıştır.	  	  

Gereğini	  arz	  ederim.	  (**)	  	  
...	  /	  ....	  /	  20....	  

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


	form_16
	form_16_ek

