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VALİLidiNE
(ii Sağlık Müdürlüğü)

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 20 i5/1 yerleştirme sonucuna göre
Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilmesi yapılan adayların, Bakanlık Onayına istinaden
aşağıda belirtilen atamaya esas teşkil edecek belgelerin İl Sağlık Müdürlüklerince
http://www.yhgm.saglik.gov.tr/internet
adresinde yayınlanan duyuruda belirtilen hususlar
çerçevesinde, 31/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar teslim alınarak, görevlendirilecek
personelvasıtası
ile 05/08/2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
istenilen Belgeler:

ı. İnternet adresimizde yayınlanan KPSS 2015/1 Açıktan Atama Başvuru Formunun
(tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı
aslı,
2. Yerleştirıne Sonuç Belgesinin İnternet çıktısı,
3. Mezuniyet Belgesi;
•
Yerleşti ği 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,
•
Diplomalarımn 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,
4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
5. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanların doldurulmuş ve imzalanmış, arkalı önlü
tek nüsha) aslı,
6. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rUşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu
bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci
maddesine göre kazai rUşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

ı/2

Mithatpaşa Cad.No:3 C Illok Diğer Sağlık Personel Atama Birimi
Tel: (0312) 585 1720/21-165\ Faks:58517 16

Sıhhiye / ANKARA
www.saglik.gov.tr

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TC S3{ılııc BOkan!ıgt

Sayı

: 58454586

7. KPSS 2015/1 yerleştirilmesine göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşip halen
Bakanlığımız Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/ A
maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet
cetvelinin evrak tesliminde vermeleri gerekmektedir.
8. V.H.K.i 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.
Bu çerçevede belgelerin eksiksiz olarak elden teslim alınarak evrak girişi yapılmış ve
eksiksiz teslim alınan belgelerin liste ve tutanak ile birlikte
bitimine kadar Bakanlığımıza teslim edilmesi,
Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

05/0812015 Taribi

mesai

Dr.İsmail KARTAL
Bakan a.
Genel Müdür

DAGITIM:
81 İl Valiliğine
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