…………………………………… Tıp Fakültesi Dekanlığına,
(Tıpta Uzmanlık Kuruluna İletilmek Üzere)

18.07.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde aşağıda tercih sırası ile
belirttiğim kurumlardan birine Tıpta Uzmanlık Kurulunca uygun görüldüğü takdirde naklimin
yaptırılmasının teminini talep ediyorum. Başvurumun değerlendirmesine esas olmak üzere doğruluğunu
kabul ettiğim aşağıdaki bilgi ve belgeleri arz ederim. Tarih: ...../...../ 20..
.............................................

Yerleştirmeye esas puanım1

:............................

Geçiş için endeks puanım2

:............................

Geçiş Yapmak İstediğim Birimler ve referans puanları3:
Tercih Edilen Birim4

İmza
.............................................

Referans puan
Ad Soyad

1-…………………………………………… (………….)

2-…………………………………………….(………….)

3-…………………………………………….(………….)
Uzmanlık eğitimime başladığım tarih
Eğitimimin beklenen bitiş tarihi
Yerleştirildiği:

5

: ....../....../20...
: ....../....../20...

Uzmanlık dalı:.......................................................

Sınav Dönemi:…………...........

(Varsa) geçici görevlendirme yapılmış kurum / görevlendirmenin başladığı tarih / görevlendirme süresi:
………………………….......……………..

/

....../....../20...

/ ................................

………………………….......……………..

/

....../....../20...

/ ................................

T.C. Kimlik No
6

Telefon

:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

: (..........)-(.......................)

İletişim adresi

Eposta

: .................................@......................

:..........................................................................................................................

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

1 Başvuru sahibinin uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğini gösteren (www.osym.gov.tr) adresinden alınmış yerleştirme belgesi çıktısı dilekçenin ekinde olmalıdır.
2 Endeks puan: asistanın yerleştirildiği dönemde o dalın taban puanların medyanıdır (TUK Sekretaryasından yardım isteyebilirsiniz, www.tuk.saglik.gov.tr).
3 Birimin o dönem için gerçekleşen taban puanıdır; o dönem kontenjan açmayan birimler için bir önceki gerçekleşen taban puan taban puandır, bu da yoksa en son oluşan taban puan esas alınır.
4 Eğitim yetkisi kaldırılan, çeşitli sebeplerle eğitim sorumlusu bulunmayan veya sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimdeki uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği döneme
ait o daldaki birimlerin taban puanlarının medyanı “endeks puan” olarak alınır. Endeks puan uzmanlık öğrencisinin puanı ile karşılaştırılır. Uzmanlık öğrencisinin puanı endeks puana eşit veya
büyükse uzmanlık öğrencisi “serbest tercih” yapar; endeks puandan küçükse “kısıtlı tercih” yapar. Tercihler arasından kadro durumu uygun olan en üst tercihe nakil yapılır. Serbest tercih, tüm
eğitim birimleri arasından yapılan tercihtir. Kısıtlı tercih, puanı o dönemin medyanı ve altındaki birimler arasından yapılan tercihtir. (www.tuk.saglik.gov.tr/egitimdurumu.html)
5 Eğitim süresinin bitimine 6 aydan az kalmış olan uzmanlık öğrencisi nakillerinde yukarıda bahsedilen algoritmalar dışında karar verilebilir.
6 Size en kolay ulaşılabilecek telefon numarasını yazınız.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AŞAĞIDAKİ FORM İLGİLİ EĞİTİM KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Eğitim yapılan;

☐

Programda eğitici yokluğu;

(Hangi tarihten itibaren: ......../......../............... )

☐ hastalık
☐ vefat
☐ istifa
☐ emeklilik
☐ tayin
☐ diğer:……………………………………………………………………………………………………………..

☐

Programın eğitim yetkisinin kaldırılması;

☐

Birimin sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybetmesi.

(Hangi tarihten itibaren: ......../......../............... )

(Hangi tarihten itibaren: ......../......../............... )

Yukarıdaki olumsuzluğun giderilmesi ile ilgili eğitim kurumunun varsa planı ve takvimi:

ONAY
İsim, Unvan
Tarih
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