T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(EK-1)
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857
sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası
sonucunda atanmaya yedek olarak hak kazananlardan istenecek evraklar;
1- Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle,
silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı
2- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından
alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
3- Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince
raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu
ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)
4- Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
5- Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim
edilecektir.)
6- Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp
onaylanacaktır.) İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan
(bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer
sertifika / belgeler.
7- Engelli statüsünden yerleşmeye hak kazananlar, durumlarını ilgili mevzuatına göre
yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için son 6 (altı) ay çerisinde alınmış ve
çalışamayacağı alanların belirtildiği sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan
herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon
kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) durumlarını
belgelendirmeleri (raporun aslı veya İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanmış
sureti, noter tasdikli sureti veya alındığı hastaneden başhekimlik onaylı sureti)
gerekmektedir.
8- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan hak
sahiplerinden;
a. 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik hükümlerince eski hükümlü statüsünde yerleşmeye hak
kazananların bu durumlarını Cumhuriyet Başsavcılıklarından alacakları
Cumhuriyet Savcısı imzalı belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
b. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan hak sahipleri,
21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve
askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu
malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını
gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

