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TCSağlık Bakanlığı

Sayı : 22671628
Konu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Sınav başvurularına itiraz

Bakanlığımızca 28 Haziran 2015 tarihinde yapılması planlanan 'Görevde
Yükselme" ve alinvan Değişikliği" sınavları için 11-20 Mart 2015 tarihleri arasında elektronik
ortamda yapılan başvurular incelenmiş, başvuru formundaki bilgilerle ÇKYS/IKYS veri
tabanındaki kayıtların karşılaştırılması neticesinde durumu yetersiz görülenlerin sonuçları
http://www.vharn.sanlik.qov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.
Sınav başvurusunda bulunup da yayınlanan fistelerde adları hizasında belirtilen
gerekçelerle durumu yetersiz görülenler, 07-15 Nisan 2015 tarihleri arasında Bakanlık ve
bağlı kuruluşların merkez teşkilatında çalışanlar bağlı bulunduklan kurumun merkez
teşkilatına, taşra teşkilatında çalışanlar ise il teşkilatlarına (Il Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı
Müdürlüğü/ Genel Sekreterlikler) listelerdeki gerekçe bölümünde belirtilen belgelerini
(öğrenim durumu yetersiz görülenler diplomalarını, hizmet süresi yetersiz görülenler hizmet
cetvelini, engelliler ise engelli olduğunu belirtir sağlık kurulu raporunu) elden teslim ederek
itiraz edebileceklerdir.
Belirtilen süre içerisinde eksik görülen belgelerini teslim etmeyen personelin sınav
başvuruları reddedilecektir. Belirtilen yerler haricinde başkaca herhangi bir yere belge teslimi
yapılmayacaktır.
Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatına yapılan başvurular ilgili birimleri
tarafından, taşra teşkilatlarına yapılan başvurular ise teslim tutanaği ile Il Sağlık
Müdürlüklerinde toplanarak en geç 16 Nisan 2015 Perşembe Günü saat 18.00'a kadar kurye
eliyle (her ilden il sağlık müdürlüğünden görevlendirilmiş bir görevli tarafından) Bakanlığımız
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne resmi yazı ekinde liste ve tutanakla teslim
edilecektir.
Başvuru sahiplerinin herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için
http://www.vham.sanlik.novir internet adresinde yayınlanan listelerde adı geçen tüm
personele durumun ivedilikle tebliğ edilerek teslim alınacak belgelerin (diploma, hizmet
cetveli, sağlık kurulu raporu vd.) tutanağa bağlanıp Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne kurye eliyle gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Ba -na.
MDağıtım:
Gereği:
- A Planı (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye aç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu hariç
- TKHK Başkanlığı (Taşra teşkilatı dahil)
- THSK Başkanlığı (Taşra teşkilatı dahil)
-allı Valiliğine'

Adres: Sağlik Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpasa Cad. No 3 C Blok 06434 Sıhhiye/ANKARA
Web sayfası: http://yonetlm.sb.gov.tr
Tel: 0312 58S)
-

