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SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sayı : 47907256.01-903/02
Konu : KPSS-2016/6 Evrak Teslimi
………………………. VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Başkanlık Makamının Onayına istinaden ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2016/6 yerleştirme
sonucuna göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirmesi yapılan adayların aşağıda belirtilen atamaya esas
teşkil edecek belgelerinin Müdürlüğünüzce 18/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar teslim alınarak APS
veya herhangi bir kargo şirketi aracılığıyla ve bir üst yazıyla (ekte gönderilen Excel formatına uygun
doldurulmuş listeyle) evrakların asıllarının 25/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz Destek
Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Atama Daire Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Bahse konu listenin pdf formatına çevrilmeden veya taratılmadan excel formatında
thsk.atamaysp@saglik.gov.tr adresine eposta yoluyla MUTLAKA gönderilmesi ve teslim alınan
evrakların EBYS sistemine taratılmış olmaları gerekmektedir.
KPSS-2016/6 SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2016/6 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. 2 (iki) adet internet adresimizde yayınlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Açıktan Atama
Başvuru Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, imzalı doldurulmuş aslı
2. 3 (üç) adet internet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, imzalı doldurulmuş aslı
Yukarıdaki maddede belirtilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun üç
aslının da Halk Sağlığı Müdürlüğünce MUTLAKA onaylanması gerekmektedir.
3. a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma
b) Geçici Mezuniyet Belgesi
c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi
d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesi
Yukarıdaki 3. maddenin (a), (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen eğitim durumunu gösterir
belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı sureti ile birlikte önlü arkalı
fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde fotokopiler İl Halk Sağlığı Müdür
Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin
aslı veya noter onaylı sureti geri verilecektir.
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e) Ayrıca yukarıda belirtilen öğrenim belgesine ilave olarak;
i) yükseköğrenim (lisans
veya önlisans) düzeyinden
yerleşen
adayların
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alabileceği “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama”
ekranından alınan “mezuniyet bilgilerini” gösterir belge çıktısı
ii) ortaöğrenim (lise) düzeyinden yerleşen ve 2008 yılı sonrası mezun olan adayların
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alabileceği “Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama” ekranından
alınan “mezuniyet bilgilerini” gösterir belge çıktısı
Hatırlatma: Aday isterse diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin, zayi belgesinin veya
denklik belgesinin noter onaylı suretini ya da mezun olduğu okuldan onaylı suretini (kurum kaşesi ya da
mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) belge olarak verebilir.
Önemli Not: KPSS-2016/6 tercihlerinin ÖSYM’ye İnternet üzerinden gönderildiği son gün
itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmuş olması
zorunludur. KPSS-2016/6 tercihlerinin ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda
bulunmayan adayların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
4. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların
arkasına ad, soyad yazılmış olarak)
5. İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi
6. KPSS-2016/6 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden halen 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanların diğer belgelere
ek olarak kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair
dilekçe
7. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan mahkemeden alınmış Kaza-i rüşt kararının aslı veya
mahkemeden onaylı sureti veya aslını göstermek şartıyla İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube
Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin aslı veya noter onaylı
sureti geri verilecektir.
8. Akıl sağlığı yerinde olduğuna dair beyan dilekçesi
9. Askerlikle ilgisi bulunmadığına veya askerlik çağına gelmediğine veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair
beyan dilekçesi (https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de verilebilir)
10. Adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair beyan dilekçesi (https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden
alınan belge de verilebilir)
11. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı
KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLAR, YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ 18/11/2016
CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU
İLDEN HERHANGİ BİRİNİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİZZAT KENDİSİ VEYA
NOTER ARACILIĞI İLE VEKÂLET VERDİĞİ KİŞİ ARACILIĞI İLE TESLİM EDECEKTİR.
Belgelerinde eksiklik olan, posta veya kargoyla gönderilen veya teslim süresi dışında verilen evraklardan
akıbetinden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
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GENEL BİLGİLER VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinde Kurumumuza yerleştirildiği anlaşılan adayların belgelerinin
eksiksiz olarak elden teslim alınması, Müdürlüğünüzce evrak kaydının yapılması ve evrakları teslim
alınan adayların ekte gönderilen Excel formatına uygun olarak listelenmesi (Excel formatının pdf
formatına dönüştürülmemesi veya taratılmaması) ve bu listenin Destek Hizmetleri Şube Müdürü ve
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı tarafından imzalanarak Kurumumuz atama birimine gönderilmesi
(EBYS ye geçen illerde adaylara ait bütün evrakların EBYS sisteminde taratılması zorunludur,
geçmeyen illerin evrakları ise Kurumumuz evrak birimince taratılacaktır.)
ÖNEMLİ NOT: ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinde Kurumumuza yerleşmediği anlaşılan adayların
belgelerinin alınmaması gerekmektedir.
2. Mal Bildirim Beyannamesi ile Başvuru formu ve Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması
formundaki imza, resim, onay ve tarih gibi eksikliklere izin verilmemesi
3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretinin ya da iki taraflı
fotokopilerinin Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından aslının görülerek “Aslı
Görülmüştür” şeklinde onaylanması (onaylayanın adı, soyadı ve unvanının belirtildiği) ve bunların
dışında öğrenim belgesi olarak verilen herhangi bir belgenin (transkript vs.) kabul edilmemesi
4. Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin
yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde vermiş oldukları dilekçe ve askerlik durum belgesinin de
diğer başvuru evrakları ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi ve Başvuru Formunun üzerine kırmızı
kalem ile “ASKERDE” notunun düşülmesi, (Kurumumuzda çalışan kadrolu personel içinde aynı
işlem yapılacaktır.)
5. 657 sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanlardan, diğer
belgelere ek olarak kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak
istediklerine dair dilekçenin alınması ve ilgiliye ait Başvuru Formunun üzerine kırmızı kalem ile
“MUVAFAKAT İSTENECEK” notunun düşülmesi, (Kurumumuzda çalışan kadrolu personel
içinde aynı işlem yapılacaktır.)
6. Ayrıca, Kurumumuz internet adresinden yayınlanacak KPSS-2016/6 Sonuçlarına göre Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Kadrolarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler Duyurusundan
konuyla ilgili olarak detaylı bilginin edinilmesi,
Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Kurum Başkanı
EKLER:
1- HSM’lerce doldurulacak Excel formu
2- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Formu
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