
2018 YILI ÖZEL HASTANELER EK KADRO ÖN BAŞVURU TALEBI SKYS 
EICRANLARI IŞLEM SÜREÇLERİ  

Başvuru genel işlem prensipleri ve işlem adı mları  şu şekildedir; 

Başvuru yapabilmek için mesul müdür kullanıcı  adı  ve şifresi ile SKYS mesul ekranı  
"Başvurular" sekmesinden "yeşil artıya" tı klayarak başvuru işlem türü listesinden "2018 Yı lı  
ÖH Ek Kadro Ön Başvuru Talebi" işlem başlığını  seçmelidir (Ekran Alıntısı  1). 

Ekran Alıntısı  1 

Açı lan ekrandan tercih yapabilmek için "Yeni Ek Kadro Talebi Için Talep Edilen Uzmanlık 
Dalı  Ekle" butonuna tıklanır. (Ekran Alıntısı  2). 

Ekran Alıntısı  2 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sağlı k Hizmetleri Planlama ve Düzenleme Genel Müdür Yardı mcı lığı  
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 34339482-4638-4482-ae30-2cba90b72d06 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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Kadro listesinden, tercih yapı lmak istenen ana dal-yan dal branşlarından seçim yapı lı r (Ekran 

Alıntısı  3). Her tercih için işlem her defasında yinelenir. 

Ekran Alıntısı  3  
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Talep tercih sı rası, branş  ekleme işleminin ardından tercih satı rlannda yer alan "Değiştir" 
butonundan tercih sırası  yazı larak yapı lı r (Dr:2 -Ekran Alı ntısı  4). Her tercih için farklı  bir 
sı ralama numarası  giriş  kontrolü sistem üzerinden sağlanmaktadır. Tercih branşını  değiştirmek 
isteyen mesul müdürler değişiklik yapmak istedikleri satı rdaki "Kayı t sir butonundan ilgili 
satı rı  silerek yeniden ekleme yapmak ve tercih sırası nı  belirtmek koşuluyla yeni tercihlerinin 
girişini yapabilirler. 

Ekran Alıntısı  4 

Tercihler yapı lırken kadronun tercih edilme nedenin belirtileceği alan olan "Not" bilgisi 
alanına veri girişi sağlanması  zorunlu alan olarak düzenlenmiştir; bu nedenle gerekçe 
yazı lmadan işlem tamamlanamayacaktı r. Tercih ekranından yapı labilecek tercih sayısı  üçtür; 
tercihler bu durum dikkate alınarak yapılmalıdır. Tercihlerini tamamlayan kullanıcı ların 
başvuruları  başvurular selcmesinde yer alı r; Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü kullanıcı ları  
tarafindan SKYS "Kadro Müracaat" sekmesinden de görüntülenebilir, ancak değişiklik 
yapı lamaz niteliktedir. Talepler için Bakanlık ve Müdürlük onayı  yapı lmayacağından 
kullanıcı larm talebi başvurunun geçerli olması  açısından yeterlidir. 

Taleplerin belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması, yaşanan teknik sorunların 
skys@saglik.govir adresine ekran alıntısı  ve mesul müdür kullanıcı  adı  (Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası) eklenerek iletilmesi sorunların çözümü açısından önemlidir. 
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Mesul müdürlük ekranın sağ  alt köşesinde yer almakta olan "pdf olarak" yazdı r butonundan 
başvuruları= dokümanım alabilirler (Ekran Alı ntısı_5-6). 

Ekran Alıntısı  5  
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Ekran Alı ntısı  6 

T.C. 
ADANA VAULIĞINE 

( Ii Sağlik Müdürlüğüne) 

naus Adrian 

2018 Yılı  özel Hastaneler ek kadro ön başvuru talebi. Gereğinin edierlın. 

Sağlık Kuruluşları  Yöneten Sistemi lSKYSr ne tarafımdan glitilmiştit. 
01/08/2010 
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