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T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-29023061-903.02.01-38262307 03.12.2021
Konu : Sözleşmeli Personel İstihdamı.                                                   ACELE VE GÜNLÜDÜR
                   

DAĞITIM

Milli Eğitim Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine göre sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) 
pozisyonlarında ilinize yerleştirilmeleri yapılan adaylara ilişkin listeler 01.12.2021 tarihi itibari ile illerimize 
gönderilmiştir.

 Buna göre, 12.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu ilimize yerleştirilmeleri  yapılanlardan; 
Bakanlığımızca daha önce tercih başvuruları sırasında yapılan ilan ve açıklamalar doğrultusunda istenilen evrakları 
teslim ederek  başvuruda bulunanlardan atama şartlarını taşıyanların belgeleri ilgili kurumlarca teyid edildikten 
sonra atamaları yapılacaktır. Atamanızın gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri 7201 sayılı tebligat 
kanunu gereğince, 20/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Personel 
Atama Bölümüne) şahsen getirmeniz gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar istenilen belgeleri ibraz etmediğiniz takdirde, atamanız yapılmayacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                                                 Ayhan SARI
                                                                                                                                      Müdür a.
                                                                                                                 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Dağıtım:
Bakanlık Tarafından İsimleri  Belirtilen Adaylara (79 Kişi)

İSTENEN BELGELER:
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 sayfa)
2.Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş - Biyometrik) (4 adet)
3.Diploma aslı veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (aslı ile birlikte fotokopisi) (adaylar başvuru 
tarihinin son günü olan 05.11.2021 tarihi itibari ile başvuruda bulunduğu eğitim düzeyi ve alanında mezun 
durumda olmaları gerekmektedir.)
4.Aşçı ve Aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belgenin aslı ile fotokopisi (Alan 
mezunu olanlar Diplomaları yeterli olacaktır).
5.Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh ilmühaberi) (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6.Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınabilir)
7.Atama / Başvuru sonuç belgesi (tercih sonucu yapılan atama) (e-Devlet üzerinden alınabilir)
8.2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmadığına dair belge. (e-Devlet üzerinden alınabilir)
10. Herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışmış olduğu sürelere ait SGK Hizmet Dökümü ve çalıştığı işyerlerinin 
isimlerinin belirtildiği belge (e-Devlet üzerinden alınabilir).
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11.Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) (Güncel Tarihli-Devlet Memuriyeti için belirtilmesi) (e-Devlet üzerinden 
alınabilir)
12. Atandığı alan itibari ile Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak 
(Türkiye’nin her yerinde ve her iklim şartında Fizyoterapist / Aşçılık /  Aşçı Yardımcılığı görevini yapmasına engel 
olabilecek vücut veya Akıl hastalığı olmadığını bildirir Sağlık Kurulu Kararıdır.) ibareli Sağlık Kurulu raporu.
13. Mal Bildirimi (Müdürlüğümüzden alınacaktır.)
14. Atama Başvuru ve Tercih Formu (Dilekçe) (Müdürlüğümüzden alınacaktır.)
15. Halen Askerlik Hizmetini Yapmakta olanlar için DİLEKÇE.
16. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi  (Müdürlüğümüzden alınacaktır.)


