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Konu : 2015/1 Kura Engelli Personel Alımı
Evrak Teslimi
…………………….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak
“Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Atanmaları
Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, ÖSYM Başkanlığınca yapılan
2015/1 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımızın taşra
teşkilatı kadrolarına yerleştirilmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere;
Başvuru
için
gerekli
belgelerin
İl
Sağlık
Müdürlüğünüzce;
http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde yayınlanan duyuruda belirtilen hususlar
çerçevesinde, Bakanlık onayına istinaden 15 Haziran 2015 Pazartesi mesai bitimine kadar
teslim alınması gerekmektedir.
1. İnternet adresimizde yayınlanan 2015/1 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Açıktan
Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak
şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,
2. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya
sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel
oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat
hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder”
hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu
raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve
geçerlilik süresi sona ermemiş 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 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,
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5. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
6. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanların doldurulmuş ve imzalanmış, arkalı önlü
tek nüsha) 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.)
Bu çerçevede evrak girişi yapılmış ve eksiksiz teslim alınan belgelerin liste ve
tutanak ile birlikte 19 Haziran 2015 Cuma günü saat 18:00’e kadar Müdürlüğünüz
bünyesinden bir personel ile Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Atama
Daire Başkanlığına bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr.İsmail KARTAL
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
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