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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 86701779/900
Konu : Şehit Yakınları ve Gazilerin Atanmaları

İlgi : a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 15/07/2014 tarihli ve 54550218-
774.09-106841 sayılı yazısı.

b) Devlet Personel Başkanlığı’nın 24/07/2014 tarihli ve 96005330-305.00-3915
sayılı yazısı.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümleri gereğince
22/07/2014 tarihinde çekilen atama kurası sonuçlarına binaen Kurumumuza yerleştirilmesi
yapılan istihdam hakkı sahiplerinin listesi Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazısı ile
bildirilmiştir.

09/05/2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruşlarında İstihdam edilecekler
Hakkında Yönetmelik’in “Atama ve Göreve Başlama” başlıklı 11 inci maddesinde kamu
kurum ve kuruluşlarının; atama teklifi yapılanların istihdam hakkı sahiplerinin Kanunla
belirtilen istisnalar dışında teklif edilen kadro veya pozisyonların gerektirdiği atanma
şartlarını haiz olmayanların atama işlemlerini gerçekleştiremeyecekleri, atandıktan sonra
şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edecekleri,
atama teklifinin intikalinden itibaren otuz gün içinde atama işlemlerini tamamlamaları
gerektiği ve 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere
tebliğ etmekle yükümlü olacakları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının
sonuçlanmasından itibaren başlayacağı ve işe başlamaya ilişkin olarak 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümlerini uygulamakla yükümlü
bulundukları ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde Kurumumuz emrine
yerleştirilenlerin, atamasına esas teşkil etmek üzere yazımız ekindeki listede isimleri yer alan
istihdam hakkı sahiplerinden ilinizde ikamet edenlere; yazımız ekinde yer alan atamaya esas
belgelerin tamamlanması için çağrı yapılması (gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ile koordine sağlanması), söz konusu belgelerin, Genel Sekreterliğinizce
görevlendirilecek bir personel ile 19/08/2014 tarihi mesai bitimine kadar Kurum Merkez ve
Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yasin YAVUZ
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

Ekler: 1) İstenilen Belge Listesi (1 Sayfa)
2) Açıktan Atama Formu (1 Adet)
3) Liste (338 Kişi)

Gereği İçin : Bilgi İçin :
88 Kamu Hastaneleri Birliği Devlet Personel Başkanlığı
Genel Sekreterliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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