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Kurumumuza baglr hizmet birimlerinin di9 tabibi ihtiyacrnr kar;rlamak tizere l6 Mayts

2013 Perqembc giinii noter tarafindan kura diizenlenmi;' kura sonuqlan (hnp ilwnetim'sb'gov lr)

internet adresinde ilan edilmistir.

Bu kapsamda. Kurumumuza ait pozisyonlara yerlegen adaylara iligkin bilgiler

Kurumumuzca CKYS/iKYS"ye aktarrlacak. bu bilgilere Sicil - iSlemler - Karar/Onay Sonucu

Ayrtlrs/Baslayts Bilgiteri Girisi meniisiinden T.c. Kimlik Numarasryla erigilecektir.

Adaylarrn. gcireve baglanra talepleriyle ilgili bagvurularrnt almak iizere Halk Sa!lrgt

Miidiirfijgii basvuru komisyonlaz teqekkiil ettirilecek olup, ilgili komisyonlarca goreve baglama

islemleri hakkrnda aqa!rdaki hususlara uyulacakttr;

|,Adaylunngdrevebaslamuislemlerineili;kinbasvurulan22Malts-05Haziran2013
turihleri urusmda ilgili komisyonlar taraftndan altnacakttr. Adaylarrn' bu si.ire zarfrnda

istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara qahsen baqvurmalarr gerekmektedir.

2. Atama sartlarmt tas an adavlurdon, halen 657 saytlt Kanun. 4924 sayrll Kanun, 4857

saytft Kanun veya diler mevzuata tabi olarak galtqanlartn, giireve haslomadan iince eski

gbrevleriyle ilisiklerinin sona ermis olmax gerekmektedir'

3.Aday|arln.(Ek_l).debeliftilenbelgelerihazlrlayarakengeg0sHaziran2l/ljtarihimesai
bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 iinci.i ve 5 inci

maddede belirtilen mazeret durumlan hatig' bagvurular Suhsen lap acuk olup posta'

kargo veya karye ile yup on basvurular kabul edilmeyecektir'

4. Hastahk veyu dofrumla ilgili mazereti sehebiyle basvuru evruklannt sahsen leslim

edemeyecek tlurumda olanlunn. bu durumlannr tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde

birinci derece yakrnlan aracrlt!r ile yapacaklart bagvurularr kabul edilecektir.

5.Halenuskerdeolmalansebebiyleg\revehaslafilamayacakdurumdaolunlurrla,baSvuru
evraklarrnr birinci derece yakrnlarr aracrlr[r ile ilgili komisyonlara teslim edebilcceklerdir.

Bu durumdaki adaylar. terhis tarihinden itibaren otuz giin igerisinde dilekge ve terhis

belgesiyle birlikte Ba|kanhfrmrza baqvurmalan halinde, aynr unvan ve niteliEi haiz bo;

pozisyon bulunmasr ve diler atama fartlarlnl taqtmalan kaydryla yerleqtirildikleri hiztnet

birim lerinde ecireve ba5latt lacaktrr.
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6. Adaylann alonmo ;ortlan taSryry tasrmadtklan ilgill komisyonlar taraflndan. l5 Nisan

2013 tarihindc internet sayfasrnda yayrmlanan ilan metnindeki nitelik ile Sartlar,

adaylardan istenen belgeler ve (Ek-l)' de yer alan "Agrklarna ve Uyarllar" dikkate

alrnarak tespit cdilecektir.

7. Atanma Sa(laflnl haiz oldulu tespit edilenler, 5510 sayrlr Kanun hiikiimleri gerqevesinde

Sosyal Giivenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yaprlarak gorcve baglatrlacak. atanma

$artlaflnl haiz olmayan adaylara gerekgeleri a9rk9a belirtilmek suretiyle yazrlr bilgi

verilecektir.

8. Atunma sartlannt tasryonlar igin, son gbreve haslama turihi 07 Haziran 2013 giin diir.

G\reve baslama islemleri bu tarihlen iince tamamlananlar, tulep etmeleri halinde

hizmet sdzlesmesi imzalayarak gdreve baslal acaktn

9. Sigortalr iqe giri; bildirgeleri, ilgili mevzuatta belirtilen siire igerisinde Sosyal Giivenlik

Kurumu'na teslim ed ilecektir.

10. Hustahp netlenil'le ghreve baslayamaltacak tlurumda olan atlaylur. bu durumlarrnr 05

Haziran 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 06 Agustos

2013 tarihi aqrlmamak kaydryla, raporda belirtilen istirahat sijresinin bitimini miiteakip iki

iq gtinii iqerisinde gcireve baglatr labilecektir.

ll. Do{umtu ilgili mazereti nedeniyle giireve baslayamuyucak durumda olanlar. bu

durumlaflnr 05 Haziran 201 3 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri

kaydryla, dolumla ilgili mazeretlerinin sona erdili tarihten itibaren en geg iki iq giinii

igerisinde giireve baqlatrlabi lecektir'

12,3, 8. l0 ve ll inci maddelerde belirtilen siirelerin agtlmast durumunda. adaylar

yerlegtirmeden dolan haklarlnr kaybedeceklerdir.

13. Goreve baqlatrlacak sdzleqmeli personel igin hizmet stizleqrnesinin ddkiimii,

QKyS>Sicil>i;;lemler>Karar/onay Sonucu Ayrrlq/Baqlal r9 Bilgileri Girigi mentisiinden

ahnacaktrr. QKYS'den altnmayan s6zleSmeler kullanllmayacaktrr'

14, Adaylardan; ba;vuru yapmayan, baqvuru yaprp siizlegme imzalamaya gelmeyen' atama

$artlannr taSrmamalan sebebiyle gtireve baqlatrlamayan. hastallk veya dolurnla ilgili

mazereti sebebiyle daha sonra gdreve baglayacak durumda olanlara iliSkin bilgiler,

Karar'/Onay Sonucu Ayrr lr9/Baglayrq Bilgileri Girigi meniis0ndeki "KiSi Girevine

Baslamutlt''bdliimiinden,gerekliaq*lamabitgisiyaatarakengeql()Hazirun20I.]
tarihi mesai bilimine kadar kayru altrna altnacakttr.

15. Atama $artlarfnr ta$ryanlarrn hizmet sdzleqmeleri' Buskun!ft u&nu Halk Sa{l$r

Miidiirleri taral'ndan imzalanacakttr.
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16, Gdreve baglatrlan sdzlegmeli personelin ficretleri merkezi ldnetim biitgesinden

kars anacak, sigorta primlerinin igveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin

ddenmesinde 5510 sayrlr Kanun hiikiimleri dikkate ahnacaktrr.

17, Sdzlegmeli personelin. T.C. Kimlik Numarasr, Sicil Numarasr olarak kullanrlacak,

atanmaya esas belgeleri ile 6zltk dosyalarr Halk Salh!r Miidiirliiklerinde tutulacaktlr.

18. Sdzleqmeli personele ilgili birimler tarafrndan personel kimlik kartr diizenlenerek

verilecek, hizmet sdzlegmesi sona erenler personel kimlik kartlarrnr iade edeceklerdir.

19. Adaylarrn gdreve baglama iglemleri, yukarrda yaprlan agrklamalar gergevesinde yerine

getirilecek olup, gdreve baglamaya hak kazanan personel igin, gdreve bagladrktan sonra

gerekli oryantasyon ve hizmet igi egitimlerin verilmesi sa!lanmalrdrr.

Giireve yeni baglayacak personelimize gahqma hayatlnda bagarllar diler,

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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