
T.C. 

KĠLĠS VALĠLĠĞĠ 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 

SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠSTĠHDAMI KAPSAMINDA ĠLĠMĠZE 

FĠZYOTERAPĠST, AġÇI VE AġÇI YARDIMCISI OLARAK YERLEġTĠRLEN 

ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER 
 

 

İlimize sözleşmeli personel fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olarak yerleştirilen 

adayların, aĢağıda belirtilen göreve baĢlamaya esas belgelerinin en geç 17/12/2021 tarihi 

mesai bitimine kadar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ġARTLAR; 

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. (Adaylardan askerlik hizmetini ifa edenler ya da edecek olanlar, Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek-1 maddesi hükmü 

çerçevesinde görev yapacakları/yaptıkları kurumuna yazılı talepte bulunmaları hâlinde 

pozisyonları saklı tutulur.)  

 

2- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.  

 

3- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu 

görevine son verilmemiş olmak.  

 

4- Adaylardan yerleştirmelerinin yapıldığı aynı pozisyonda başka bir kamu kurumunda 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli 

personel olarak çalışmıyor olmak. 

 

5- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık 

kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.  

 

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  

 

7- Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 

feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak.  

 

8- Başvuru tarihinin son günü olan 05.11.2021 tarihi itibarıyla başvurusunda beyan ettiği eğitim 

kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek. 

 

ADAYLARDAN ĠSTENĠLECEK BELGELER; 

 

1- Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı 

 

2- BaĢvuru sonuç belgesi. 

 

3- 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi. 

 



4- Diploma aslı veya onaylı örneği, (adaylar başvuru tarihinin son günü olan 05.11.2021 tarihi 

itibarıyla başvuruda bulunduğu eğitim düzeyi ve alanında mezun durumda olmaları 

gerekmektedir). 

 

5- AĢçı ve aĢçı yardımcısı pozisyonuna yapılan baĢvuru için istenilen sertifika veya belge. 

 

6- Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge. 

 

7- Sağlık Kurulu raporu (mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına ilişkin, 

tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu). 

 

8- Son altı ay içinde çekilmiĢ 3 adet vesikalık fotoğraf  

 

9- Mal bildirimi (Müdürlüğümüzce verilecektir) 
 

10- Etik SözleĢme (Müdürlüğümüzce verilecektir) 

 

11- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 

 

12- Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü 

 

 
 Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) 

İstihdamına İlişkin Duyuru’nun “1.1 Genel Şartlar” başlıklı bölümünde “Psikoteknik” belge 

şartı kaldırıldığından adaylardan “Psikoteknik” belgesi istenmeyecektir. 

 Not : Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Bonservis. Sertifika veya Belge ve Kimlik Kartının 

asıllarının yanında fotokopileri de getirilecektir 

 


