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Bakanhlrmrz ve balh kuruluglarnn 4lB sdzlegmeli personel ahmrna iligkin KPSS-2012/5

yerlegtirme sonuglarr 24 Aralk 2012 tarihinde OSYM tarafindan agrklanmrqtrr.

Bu kapsamda. Kurumumuza ait pozisyonlara yerleqen adaylara iligkin bilgiler

Kurumumuzca QKYS/IKYS'ye aktarrlacak, bu bilgilere Sicil - islemler - Karar/Onay Sonucu

AynhS/BaSluyrS Bilgileri GiriSi meniistinden T.C. Kimlik Numarasryla eripilecektir.

Adaylann, g<ireve baglama talepleriyle ilgili baqvurularrnr almak 0zere Halk Salhlt
Miidiirliilii ba;vuru komisyottla/, te$ekkiil ettirilecek olup, ilgili komisyonlarca gdreve baglama

iglemleri hakkrnda aga!rdaki hususlara uyulacakttr;

l. Adaylann g<ireve baqlama iglemlerine iliqkin baqvurulan; 28 Aral* - 11 Ocak 2013

turihleri arasnda yerlegtirildikleri bagvuru komisyonlan tarafindan altnacakttr. Adaylartn

bu stire zarfrnda istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara qahsen bagvurmalart

gerekmektedir.

2, Alama sortlanru tastvan adavlardan, halen 657 saytlt Kanun, 4924 sayrlt Kanun, 4857

sayrlr Kanun veya diler mevzuata tabi olarak gahganlarrn, gAreve baslamadan iince eski

gdrevleriyle ilisiklerinin sona ermiS olmast gerekmekledir.

3. Adaylarrn. (Ek-l)'de belirtilen belgeleri hanrlayarak en geg 11 Ocak 2013 tarihi mesai

bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 iincti ve 5 inci

maddede belirtilen mazeret durumlarr harig, baqvurular gahsen yaprlacak olup posta' kargo

veya kurye ile yaprlan bagvurular kabul edilmeyecektir.

4, Hsstal* veya do|umla ilgili mazereti sebebiyle basvutu evraklannt Sahsen leslim

edemeyecek durumda olanlann, bu durumlarrnr tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde

birinci derece yakrnlarr aracrh!t ile yapacaklarr bagvurulart kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmalan sebebiyle gdrcve baslat amayacak durumda olanlar dc, bagvuru

evraklarrnr birinci derece yakrnlarr aracrl!r ile ilgili komisyonlara teslim edebileceklerdir.

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

belgesiyle birlikte Baqkanlrltmtza bagvurmalan, aynt unvan ve niteligi haiz boq pozisyon

bulunmast ve diSer atama $artlarlnl tagtmalarl kaydryla; yerleqtirild ikleri hizmet

birimlerinde, bu birimlerin kapatrlmrg veya bagka bir birimle birlegtirilmiq olmasr halinde

yerleqtirildikleri pozisyonun il veya ilgede bulunmasr hali dncelikle dikkate aLnarak

ihtiyag bulunan hizmet birimlerinde gdreve baglatl lacaktrr.
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6. Adaylarrn atanma Sartlannl taitytp tagrmadrklart ilgili komisyonlar

tarafrndan.www.osym.gov.tr intemet adresinde yaytmlanan KPSS-201 2/5 Tercih

Krlavuzundaki nitelik ile $artlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)' de yer alan

''Aqrklama ve Uyanlar" dikkate altnarak tespit edilecektir.

7. Atanma Sartlarrnr haiz oldulu tespit edilenler, 5510 sayrh Kanun hiikiimleri gergevesinde

gerekli bildirimler yaprlarak, gdreve baqlatrlacak, atanma gartlannr haiz olmayan adaylara

gerekgeleri agrkga belirtilmek suretiyle yazrlr bilgi verilecektir'

8. Adaylann, son giircve baslama tarihi 15 Ocak 2013 Sah giiniidiir. GAreve baslama

islemlefi bu tarihten 6nce tLmamlandnlar, talep etmeleri halinde hizmet sdzlesmesi

imTalaltarak g0 reve baS lan lacaktr,

f. ige girig bildirgeleri, sdzlegmeli personel gdreve baglatrlmadan 6nce Sosyal Giivenlik

Kurumu il Mijdiirliiklerine teslim edilecek, ilgili birim amirlerince bu ydnde gereklt

tedbirler ahnacaktrr.

10, Hastahp nedeniyle gdreve baslayamayacak durumda olan adaylar. bu durumlannr ll
ocak 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve l5 Mart 2013

tarihi aqrlmamak kaydryla. raporda belinilen istirahat siiresinin bitimini miiteakip iki i9

giinii igerisinde gdreve baglatr labilecektir.

ll. Dolumta ilgili maxereti nedeniyle gdreve baslayamayacak durumda olanlar' bu

durumlarrnr I I Ocak 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri

kaydryla, dolumla ilgili mazeretlerinin sona erdili tarihten itibaren en ge9 iki i9 giinii

iqerisinde gdreve baqlatrlabilecektir.

12.3, 8, l0 ve ll inci maddelerde belirtilen stirelerin aEllmast durumunda, adaylar

yerleqtirmeden dolan haklarrnt kaybedeceklerdir.

13. Gdreve baglatrlacak s<izleqmeli personel igin hizmet sdzlegmesinin ddki.imii'

QKYS>Sicil>iglemler>Karar/onay Sonucu Aynlrg/Ba9layr9 Bilgileri Giri;i meniistinden

ahnacaktrr. QKYS'den ahnmayan sdzleqmeler kullantlmayacakttr.

14, Adaylardan; baqvuru yapmayan, bagvuru yaprp sdzleqme imzalamaya gelmeyen, atama

$artlannl ta;lmamalarr sebebiyle g<ireve baglatrlamayan, hastahk veya dolumla ilgili

mazereti sebebiyle daha sonra gdreve baglayacak durumda olanlara iliqkin bilgiler,

Karar/Onay Sonucu Ayrrhg/Baglayrg Bitgileri Giri;i men0siindeki "KiSi Gdrcvine

Boslamadt" bdtiimiinden, gerekli aEklama bilgisi yaularak en geg 17 Ocak 2013 tafihi

mesai bitimine kadar kayt alttna altnacakttr'

15. Atama Saftlarrnr ta$tyanlann hizmet s6zle$meleri, Baskanhk ahna Halk safrh{r

M ii d iir I e r i t arafr n da n i mza I a n ac a kt tr'

16. KPSS-2O12/5 sonucuna gdre gall$tlnlacak sozlegmeli personelin iicretleri merkezi

)tiinetim b tgesinden karylanacak. sigorta primlerinin iqveren ve personel hisselerine ait

(%)'lerinin 6denmesinde 5510 sayrh Kanun hiikiimleri dikkate altnacakttr'

l?. Sdzlegmeli personelin, T.c. Kimlik Numarasr, Sicil Numarasr olarak kullanrlacak,

atanmaya esas belgeleri ile 6zli.ik dosyalarr Halk Sa!lr!r Miidtirliiklerinde tutulacaktrr.

Alnntrlr bilgi igin iflibat: Sdzlcsmeli vc

Dleklronik Ag: w*\!.thsk.8ov.lr
Saghk Mah. Adnan Sa)'gun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
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18. Sdzleqmeli personele ilgili birimler tarafrndan Personel Kimlik Kartr diizenlenerek
verilecek, hizmet sdzlegmesi son erenler Personel Kimlik Kartlarrnr iade edeceklerdir.

19. Adaylarrn gdreve baqlama iglemleri, yukanda yaprlan agrklamalar gergevesinde yerine

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

gerekli oryantasyon ve hizmet i9i egitimlerin verilmesi sa!lanmahdrr.

Giireve yeni baglayacak personelimize galqma hayatrnda bagarllar diler,

Bilgilerinizi ve gerelini arz ederim.

EK:
Form (2 adet)

Dalrtrm
Gereli:
8l il Valililine
(Halk Salhg Mtidiirliilti)

Bagkam a.
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