
Duyuru 

2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme  Sonuçlarına  Göre 

Sağlık  Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler 

hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle 

İlgili Duyuru 

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan 2014/2 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme 

sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatına yerleştirilmesi yapılanlardan, Engelli 

Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Atanmaları Hakkındaki  

Yönetmelikteki; “Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan 

önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli sicil ve 

askerlik durumu ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları 

dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli 

sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak bu belgelerden 

adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir.) 

 Aşağıdaki belgeler istenmektedir: 

1. İnternet adresimizde yayınlanan 2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Açıktan 

Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak 

şekilde doldurulmuş) imzalı aslı, 
 

2. 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, 

Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri gereği en az %40 oranında çalışma gücü kaybı olduğuna dair 

özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem 

hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş Özürlü Sağlık Kurulu 

Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane 

başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti. 
 

3. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,  

4. Yerleştiği unvan/branşın  gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma aslı veya 

noter tasdikli diploma sureti ya da, mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, 

mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,  
 

 Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde  ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra 

diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter 

onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile 

imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,  
 

 Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Milli Eğitim 

Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin 

aslı veya noter tasdikli sureti, 
 

5.  2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında), 

6. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanların doldurulmuş ve imzalanmış) aslı, 

 

 

 

 



7. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu 

bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci 

maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),  
 

8. V.H.K.İ Kadrolarına yerleşenler için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat 

süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden 

mezun olmak veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, büro 

yönetimi ve sekreterlik dersini aldığını belgelemek veya M.E.B.’dan Onaylı “Büro 

Yönetimi ve Sekreterlik Programı” sertifikası. 

 

Önemli; Askerlik durum belgesi, adli sicil belgesini evrak tesliminde verenlerin belgeleri  

kabul edilecektir. 

Bakanlık Makamının Onayına istinaden Bakanlığımız kadrolarına yerleşen adayların, 

YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ; 

 

     17/10/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA 

BULUNDUĞU İLİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE, bizzat kendisi veya noter 

aracılığı ile vekâlet verdiği kişi aracılığı ile elden teslim edilecektir. Eksik, posta veya kargo 

ile gönderilen ve teslim tarihinden sonra getirilen evrak kabul edilmeyecektir.  

 

 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!) 

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 

“Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu 

maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, 

yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal 

edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun 

ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel  (maaş 

gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi 

gerekmektedir.  
 

2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı dışında  diğer kamu kurum ve kuruluşlara (Türkiye 

Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dahil)  yerleştirmeleri 

yapılıp, evrağını sehven Bakanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında 

herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden sorumluluk adaylara ait olacaktır. 
 

3. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde 

teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir. 
 

4. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır. 
 

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını 

isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi 

Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün 

içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat 

müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir. 
 

6. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin 

üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul 

edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve 

mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.) 

7. Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim      

eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait 

olacaktır. 



 

 

 

ATAMALAR; 

 

 Atamaya esas belgeler teslim edildikten sonra Bakanlımız Yönetim Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara ve 2014/2 

EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara 

sahip olan adayların ataması yapılacaktır. 
 

  ÖNEMLİ HATIRLATMA; 

 2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Açıktan Yerleştirme sonuçlarına göre 

Bakanlığımız bağlı kuruluş kadrolarına yerleşenler Atama evraklarının teslimi ve diğer 

bilgiler için aşağıda belirtilen internet adreslerden bilgi almaları gerekmektedir. 

1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; 
http://www.tkhk.gov.tr adresinden, 

2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına Yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr 
adresinden bilgi almaları gerekmektedir. 

                                                                               İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR 


