
2016 EKPSS/KUTA YERLEST|RME SONUCUNA GORE TUNXIYC KAMU HASTANELER| KURUMU

KADRoLARINA YERlEgriniluesi vlpllAtil-nn igitt ATAMAYA ESAS oLMAK Uzene
isreruet BELGELER vE GEREKI| ulnnr-RTMALAR HAKKTNDA DUyuRU

ADAYLARItt OiXXnfiruE : (Aga$rda belirtilen maddeleri dikkatle okuyunuz.)

Kurumumuz kadrolartna yerlegen adaylarrn agagrdaki belgeleri 2310912016 tarihi Cuma gtinu mesai
bitimine kadar ADAYLARIN iTETUCT ETT|KLERi VEYA BULUNDUKLARIN
iL'deki Turkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri BirliOi Genel
Sekreterli$ine, elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracrtrgr ite

teslimatlar kabul

OSynA Bagkanlr$r taraftndan agtklanan 2016 EKPSS/Kura yerlegtirme sonuglarrna g6re Tiirkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu tegkilatrna yerlegtirmesi yapllanlardan,03lO4l2012 tarih ve 28253 sayrlr
Resmi Gazetede yaytmlanan Kamu Gorevlerine ilk Defa Atanacaklar igin Yaprlacak Srnavlar Hakkrnda
Genel Yonetmelikte De$igiklik Yapllmaslna Dair Yonetmelikteki "Kamu Kurum ve Kuruluglarr tarafrndan
kimlik, adli sicil, askerlik ve saglrk durumu hususlartnda adaylardan yazil beyanlarr drgrnda ayrrca bir
belge talep edilmez." htikmti gere$ince, vukuaflr niifus kayrt orne$i, adli sicil, askerlik durum belgesi,
istenmeyecek olup; bunlarrn d rgrnda

Aga! tdaki belgeler istenmektedir:

1.. Internet adresimizde yayrmlanan 2016 EKPSS

olarak doldurularak imzalanmasl) ash.

Atama Bagvuru Formunun (eksiksiz

2. Yerlegtirme Sonug Belgesinin internet grktrsr (Yerlegtirilen adaylar tarafrndan OSYw
sitesinden alrnacaktrr),

3. Mezuniyet Belgesi:

- Adayln yerlegtifii unvantnt belirten en son ci$renim durumunu gcisterir diploma aslr,

- Diplomalartntn dtizenlenmemig olmasr halinde gegici mezuniyet belgesinin as1,

-EEitiminiyurt drSrnda tamamlayanlardan diplomalannrn denklifiiYriksekcifiretim Kurulu
tarafrndan onaylananlarrn denklik belgesinin asll.

(Yukarrda belirtilen e$itim durumunu gosterir belgelerin noter onaylr sureti veya
belgelerin ash ile birlikte Genel Sekreterlige diplomalannrn arkal cinltj bir adet fotokopilerini
getirmeleri halinde ilgili Genel Sekreterlikge ash gcirtilmtigtrir geklinde onaylanarak as1 geri
verilecektir.)



4. "Ozrirhiltik Olgritri, Srnrflandrrmasr ve Ozi.irliilere Verilecek Saflrk Kurulu Raporlarr

Hakkrnda Ydnetmelik" htiktimlerine gore ahnmrg veya bu Ydnetmelikge kabul edilen en az

o/o4o oranrnda ciztirlij olundufunu gosteren saflrk kurulu raporunun ash veya raporun

verildifi hastane baghekimli$i/ycineticili[itarafrndan onaylanmrg sureti,

5. 2 (iki)Adet Fotofiraf (4,5 x 6 cm Ebadrnda),

6. Mal Bildirim Beyannamesi.

7. Kaza-i rligt karart:657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 40 rncr maddesi gere$i,
EKPSS/Kura ile Engelli kamu Personeli Yerlegtirme Krlavuzunda belirtilen ve tercih iglemlerinin
son gtinii olan 29.07.201.6 tarihi itiban ile L8 yagrnr doldurmayan adaylarrn kaza-i rrigt kararr
aldr[rna dair belge.

8. 2OL6 EKPSS/Kura atamalanna gcire kurumumuz kadrolarrna yerlegip halen
Bakanhfirmrz ve Baflr Kuruluglarr ile bagka bir kamu kurumunda 657 sayrh Kanunun 4/A
maddesine tabi kadrolu memuru stattistinde gahganlarrn kendi kurumlarrndan alacaklarr
hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekgelerini evrak teslimi
esnasrnda vermeleri gerekmektedir.

HATIRLATMALAR:

L. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara itigkin yonetmelilin
"Gergefe aykrrr belge verilmesi veya beyanda bulunulmasr" ba5hkh bo[imtin 9'uncu
maddesine gcire, Kurumumuz kadrolarrna yerlegtirilen adaylardan gergefe aykrrr belge
verenlerya da eksik, yalan, yanlrq, yanrltrcrveya gerge[e aykrrr beyanda bulunanlarrn atamalan
yaptlmayacak, sehven yaprlmrg olsa dahi atamalarr iptal edilecek ve gorevlerine son
verilecektir. Ayrtca haklarrnda Ttirk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gerefiince Kurumumuzca
yasal iglem yaprlaca$r hususunun bagvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kigilere
mali bir bedel (maa5 gibi) cidenmigse, cidenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri cidenmesi
gerekti$inin de aynca bilinmesi gerekmektedir.

2. Kurumumuz kadrolanna yerlegip, evraklannr 23.09.2016 tarihine kadar ilgili Kamu
Hastaneleri Birli$i Genel Sekreterlifiine teslim etmeyenlerin atamalarr yapllamayacak ve
adreslerine bilgi verilemeyecektir.

3. Atamast yaprlanlarrn tebligatlan igin kigilerin MERNiS sistemindeki adresleri gegerli
olacaktlr.

4. Halen askerlik gcirevi nedeniyle si16h altrnda olanlardan haklarrnrn sakh kalmasrnr
isteyenlerin, yukartda belirtilen bagvuru stiresi iginde yalnrzca bir dilekgeyi Kurumumuza
gcindererek durumlartnr bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) grin igerisinde
atamaya esas olmak tizere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuzabizzat mtiracaat etmeleri
halinde du rumla rr incelenecektir.



5. Kurum kadrolarrna yerlegip evraklarrnr eksik dolduran veya evraklarrn arasrnda eksik

evrak bulunan adaylarrn bagvurularr ile ilgili sorumluluk tamamen adaylarrn kendisine ait

olacaktrr.

GENEL giLEiLTR:

Atamalar:

- istenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz insan Kaynaklarr Kurum Bagkan

Yardrmcrlrfit tarafrndan incelenerek, yukarrda belirtilen gartlara sahip olan adaylann

atamas! yaprlacaktrr.

- OsYwttarafrndan yerlegtirilen ilin Kamu Hastaneleri Birli[i emrine yaprlacak olup, gcirev

yeri Kamu Hastaneleri Birlifii Genel Sekreterlifitaraflndan belirlenecektir.

Duyurulur.


