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İlgi: 23/01/2013 tarihli ve 1259 sayılı 2012/8 Nolu Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge ile Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında iken tıpta ve diş
hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık
eğitimi yapmak üzere görevlendirilen tabip, uzman tabip ve diş tabiplerinin asli görev
yerlerinden ayrılışları yapılmadan önce doldurmaları gereken "Sağlık Bakanltğı Adına Ana
Dal-Yan Dal Uzmanlık Eğilimi Yapımlacak Personele Mahsus Yüklenme Senedi ve MU/eber
İmzalı Müleselsil Kefaleı Senedi (Kefideı Senedi)" ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler
belirtilmiş idi.

663 sayılı KHK ile Bakanlığımızın teşkilat yapısıııda meydana gelen değişiklikler nedeni
ile söz konusu Kefalet Senedi ile ilgili iş ve işlemlerin bundan böyle aşağıdaki şekilde
yapılması gerekmektedir.

Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında iken tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi yapmak üzere
görevlendiriJenlerle ilgili olarak;

ı. Kadrolarının bulunduğu kurumlardan ayrılışları yapılmadan önce "Yüklenme Senedi
ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklama"
metni doğrultusunda kefalet senedinin maaşını ödenıeye yetkili kurum tarafından iki
suret düzenlenerek bir suretinin özlük dosyasında, bir suretinin de kadrosunun
bulunduğu kurumun bağlı olduğu üst kurumdaki özlük dosyasında muhafaza edilmesi,

2. Kefalet senedi düzenlenen personelin kadrosunun bulunduğu yerin değişmesi halinde,
özlük dosyasında muhafaza edilen kefalet senedinin de özlük dosyası ile birlikte yeni
görev yerine maaş nakil işlemleri ile birlikte gönderilmesi,

3. Uzmanlık öğrencilerinin görmekte oldukları uzmanlık eğitiminde başarısızlıkları veya
kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakınaları durumunda, görevlendirme süresi
kadar Bakanlığa hizmet yapmak istememeleri halinde ilgililere yapılmış olan her türlü
masrafın tamamının 663 sayılı KI-IK'nın 56'ncl m addesinin birinci fıkrası bükmü
uyarınca ödettirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin takibinde, söz konusu uzmanlık
öğrencilerinin kadrolarınııı bulunduğu atamaya yetkili kurum tarafıııdan gerekli
titizliğin ve hassasiyetin gösterilmesi ile 663 sayılı KHK'nın 56'ncı maddesinin birinci
fıkrası hükmü kapsamındaki alacakların takip ve tahsili işlemlerinin atamaya yetkili
idarenin sorumluluğunda olmak kaydıyla taşra birimlerince yapılması,

gerekmektedir.
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Tıpta ve Diş Hekimliginde Uzmanlık Egitimi Daire Başkanlıgı
Mithalpaşa Cad. No: 3 B Blok Kat 3 06434 S,hh'ye i ANKARA
Telefon No: (03 ı2) 585 25 80 Faks No; (03 ı2) 585 15 65
e-posta: slıgm.lIzınanlikrmsaglik.gov,tr Intemet adresi: http://www.sb.gov.lr

Bilgi için;
Hllseyin ZIRI-I
Daire Bnşkanı

http://www.sb.gov.lr
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ilgide kayıtlı 2012/8 sayılı Genelge ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Pro ihat TOSUN
Bakan a.
Müstcşar

EK: Kefalet Senedi ve Açıklama (4 sayfa)

DAGITIM:
Gereği:
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığllla
81 il Valiliğine (İvediliğinden)
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Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Egitimi Daire Başkanlığı
Mithaıpaşa Cad. No: 3 B Blok Kat 3 06434 Sıhhıye i ANKARA
Telefon No: (0312) 585 25 80 Faks No: (0312) 585 1565
e-posta: shgm.uzınanlik@saglik.gov.tr İnternet adresi: http://www.sb.gov.tr

Bilgi için:
I-ills'yin ZIR]-I
Daire Başkanı

http://www.sb.gov.tr


SAGLlK BAKANLlGI ADıNA ANADAL- YANDAL UZMANLıK EGİTİMİ YAPTIRILACAK
PERSONELE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL

KEFALET SENEDİ

1- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname (KHK) ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre: Sağlık Bakanlığı'nca kısmen veya

tamamen finanse edilmek suretiyle, Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimi kapsamında öğrenim yapmak,

yetiştirilmek, eğitilmek, bilgimi artırmak, mesleğimle ilgili konularda araştırma- inceleme-etüt veya staj

yapmak ya da benzer bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek üzere (2) .

...... ye (3) süreyle Anadal- Yandal Uzmanlık

Eğitimine gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulünü ve işbu yüklenme senedi hükümlerinin her

ne surette olursa olsun tarafımdan ihlal edilmesi halinde bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin

hakkımda aynen ve tamamen tatbik edilcceğine rıza ve muvafakatimi beyan ederim.

2- Yukarıda yazılı maksat la (2) ................................................................................... ye

gönderildiğim takdirde, halen bulunduğum vazifemden devamlı olmak kaydıyla (eğitim sorumlularının

uygun görmesi şartına bağlı olarak eğitim amacıyla uzatılacak gerekli süre dahil) her ne surette olursa olsun

görevlendirme süresi kadar (I) nın herhangi bir

yerde gösterdiği veya göstereceği görevi kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim.

3-Yukarıdaki maddeler mucibince gönderildiğim (2)

den eğitim sürernin sonunda derhal Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca

atanacak göreve başlayacağımı ve bilhassa izinsiz geçici veya sürekli olarak kalmayacağımı ve izin sürernin

sonundan itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sağlık Bakanlığınca atandığım görevime

başlayacağımı, aksi takdirde işbu yüklenme senedinin altıncı maddesi hükümlerinin aynen tatbik edileceğine

rıza ve muvafakatimi beyan ederim.

4-Anadal- Yanda i uzman Iık eğit imi amac ıyla (2) .

de kaldığım sürede gerek o kurumun mevzuatına gerek T.C. kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve kararlarına,

gerek bu yüklenme senedi hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerim bulunması durumunda eski görev yerime

geri çağrılabileceğimi, bu durumda veya söz konusu liil ve hareketleri m sebebiyle resmi makamlar

tarafından eski görev yerime iadeye mecbur edildiğim takdirde, hakkımda yine işbu yüklenme senedinin

altıncı maddesinde yazılı müeyyidelerle birlikte mevzuatımızın icap ettirdiği hukuki ve ceza İ tatbikatın

icrasına rızaya muvafakatimi ayrıca beyan ve ikrar ederim.

5- Bu yüklenme senedinin tanziminden itibaren Türkiye de işbu yüklenme senedinin icabı olan

mecburi hizmetimin ifaSl sırasında inzibati veya cezai yollardan meslekten veya Devlet memurluğundan

ınuvakkaten veya daimi olarak çıkarıldığım veya müstali addedildiğim ya da istifa suretiyle ayrıldığım

takdirde eksik kalan mecburi hizmet sürenıle orantılı olarak müfredatı aşağıda altıncı maddede belirtilen

bilcümle matlubatı yine maddede tespit edilen huknki esaslarla kayıtlı olmak şartıyla (I)

........................................................................... na nakden ve tamamen ödemeyi taahhüt ederim.

6-Taahhüdümü ihlal ettiğim takdirde; ilgili kanunlara göre yukarıda (I.maddede) yazılı sebeple

Anadal- Yandal Uzmanlık Eğitimine gönderilmem nedeniyle, aylık, ücret, aidat, zam, tazminat, ödenek,

Bu "Sağlık Bakanlığı Adına Anada/-randa! Uzmanlık Eğilimi Yap/m/ocak Personele Mahsus YüktenmeSenedi Ve Mil/eber İm:alı
Miileselsi/ Kefalet Senedi" metni 3 sayfa, Açıklamaları ı sayfadır.



SAGLlK BAKANLlGI ADıNA ANADAL- YANDAL UZMANLıK EGiTiM İYAPTIRILACAK
PERSONELE MAHSUS YÜKLENME SENEDi VE MUTEBER iMZALI MÜTESELSiL

KEFALET SENEDi
tayın bedeli gibi adlar altında tarafıma yapılan her türlü ödemeler ile yol ve diğer giderlerini ve bu hususlara

ilave olarak şahsım adma programım içinde veya dışında her ne sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen

meblağı;

a) Fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları ayl11döviz cinsinden ve kanuni faiziyle birlikte. fiili geri

ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak suretiyle bulunacak karşılığını Türk

Lirası olarak,

b) Türk Lirası olarak yapılmış olanları, (9) kanuni faiziyle birlikte,

Türk Lirası olarak,

c) Beşinci maddede belirtilen nedenlerden dolayı eksik mecburi hizmet sürem bulunduğu takdirde

eksik hizmet süremle orantılı olarak. döviz ve Türk Lirası cinsinden hesaplanacak borcumu yine (a) ve (b)

bentlerinde belirtilen esaslara göre, protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve

defaten ya da bana verilen süre içerisinde cşit taksitlerle (l) .

.................... na ödeyeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

7- Kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım. öğrenim yerimi veya dalımı değiştirdiğim, ilgili kanun,

tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim. izinsiz olarak yabancı veya yerli

bir müesseseden burs aldığım, birinci maddede belirtilen Anadal- Yandal Uzmanlık Eğitimine gönderiliş

sebebimle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan kanun, tüzük, yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine

uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetiere rıza gösterınediğim, eğitimimi tamamlamadan döndüğüm

veya başarılı olmadığım veya kendi fiilim sebebiyle öğrenimimin sona ennesine sebebiyet verdiğim

takdirde; görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istememem halinde tarafıma fiilen

döviz veya Türk Lirası cinsinden yapılan masrafların tümünün altıncı maddede belirtilen usul ve şartlarla

tahsil edilmesini ve dördüncü maddede belirtilen işlemlerin hakkımda uygulanacağını şimdiden kabul ve

taahhüt ederim.

8-işbu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların hallinde (4)

.............................................. Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili kılınmıştır.

9-Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar ıçm (1) .

........ nm kayıt ve dcfterleri muteber ve makbulolup; "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanununun 189/3.maddesi gereğince esas ve delilolarak kabul edilip ve başkaca sübut deliller

aranmayacaktır."

lO-Bu yüklenme senedi ilc ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık

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

adresim (5)

olup •

adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Kurumuma derhal bildirmeyi, bildirmediğim

takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bi la tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsnna yapılmış olarak

kabul ve beyan ederim.

11- Onbir maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi (6) tarihinde iki nüsha

olarak (I) na takdim edilmiş olacaktır.

lJu "Sağllk Bakanlığı Adma Anada/-randal U=manlık Eğilimi rapıırdacak Personele '\Ialısus rtiklenme Senedi i"e Atıaeber ImzaIJ
Miiteselsil Kefalet Senedi" metni 3 sayfa. Açıklamaları ı sayfadır.



SAGLlK BAKANLlGI ADıNA ANADAL- YANDAL UZMANLlK EGİTİMİ YAPTIRILACAK
PERSONELE MAHSUS YÜKLENME SENEDi VE MUTEBER İMZALl MÜTESELSİL

KEFALET SENEDİ

TAAHHÜT EDENİN

Adı Soyadı

İmzası

Unvanı

Kurum Sicil No

TC No

Emek. Sicil No

Ev Adresi

Yukarıdaki yiiklenme senedinin imza sahibi olan (7) iş bu

yiiklenme senedi hiikiimlerinden birisini ihlal ettiği takdirde ilgili makamlarca döviz olarak istenen (8)

....................................................... ($, EURO, vb.) ve Tiirk Lirası olarak istenen (8) .

(TL) kısmının tediyesini miişterek borçlu ve miiteselsil kefil sıfatıyla taahhiit ettiğimizi ve ödenmesi istenen

paraya yiiklenme senedinin ihlal tarihinden itibaren ve cari yıllık kanuni faiz yiiriitmesini ve ihtilaf halinde

(4) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul

eder ve yukarıdaki yiiklenme senedi metin ve muhtevasına bizlerin asıl taahhiit eden borçlu gibi vakıf

olduğumuzu, işbu miiteselsil kefaletnamenin (6) tarihinde miiştereken imza ile (1)

.......................................................................... na teslim edileceğini beyan ederiz.

MÜSTEREK BORCLU VE MÜTESELSİL KEFiLLER (2 Kisi):

TC No TC No

Adı Soyadı Adı ve Soyadı

imzası imzası

Unvanı Unvanı

Kurum Sic.No Kurum Sic.No

Emekli Sic.No Emekli Sic.No

Ev Adresi Ev Adresi

Yukarıdaki imzalar, taahhiit eden ile miişterek borçlu ve miiteselsil

kefi ller ve tarafından huzurumda at iImIŞtır.

BiRİM AMİRİNİN

Adı ve Soyadı

Unvanı

Miihiir ve İmzası

Bu "Sağlık Bakanlığı Adıııo Aııoda/.Yandal Uzmanlık Eğitimi raptmlacak Personele Mahsus riiklenme Senedi Ve Alu/eber İmza"
.\füteselsil Kefalet Senedi" metni 3 sayfa, Açıklamaları i sayfadır.



SAGLIK BAKANLlGI ADıNA ANA DAL- YANDAL UZMANLıK EGİTİMİ YAPTIRILACAK
PERSONELE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL

KEFALET SENEDİ

DÜZENLENMESİNE İLİşKİN AÇiKLAMA

1- (I) numaralı bölümlere; Anadal- Yandal Uzmanlık Eğitimine giden personelin görevli bulunduğu

kurumuıı adı,

2- (2) numaralı bölümlere; personelin gönderildiği Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimi verilecek

kurumun ve ilgili Anadal- Yandaluzmanlık alanının adı,

3- (3) numaralı bölüme; Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimine gönderilme süresi,

4- (4) numaralı bölümlere; Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimine gönderilecek personelin görevli

bulunduğu kurumun ve bulunduğu ilin adı,

5- (5) numaralı bölüme; Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimine gönderilecek personelin yurtiçindeki

daimi ikamet adresi,

6- (6) numaralı bölümlere; taahhüt ve kefaletnamenin düzenlendiği tarih,

7- (7) numaralı bölüme; Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimine gönderilen personelin adı ve soyadı,

yazılacaktır.

8- (8) numaralı bölümlere; 6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları uyarınca hesaplanacak tutarlar döviz

veya Türk Lirası cinsinden yazılacaktır. (Örneğin, 1 yıl süreyle Anadal- Yandal Uzmanlık Eğitimine

gönderilen bir personele döviz cinsinden toplam 13.000 USD ve Türk Lirası cinsinden de 16.000.-

TL. Harcama yapılacağı hesaplanmış ise bu bölüme" 13.000 USD" ve "16.000 TL yazılacaktır.

9- Yüklenme Senedi ve Muteber Müteselsil Kefalet Senedinin her sayfasının altı taahhüt veren

personel ile memur kefiller tarafından idarenin huzurunda hazır bulunmak suretiyle imzalanacaktır.

Bu "Sağlık Bakanlığı Adına Anada/-Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapımıocak Personele Mahsus )"iiklenme Senedi Ve Mıl/eber İm:alı
Müreselsi! Kefalet Senedi" metni 3 sayfa. Açıklamaları ı sayfadır.
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