
D U Y U R U 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesi 
(B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, İlimize yerleştirmesi yapılan sözleşmeli Fizyoterapist 
ve sözleşmeli destek personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) pozisyonlarındaki adaylara ilişkin liste 
YAYINLANMIŞTIR. 

Adayların atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri Trabzon Valiliği İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Personel Atama) birimine 06.12.2021 ve 17.12.2021 tarihleri 
arasında mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

(İl dışından yerleştirmeleri yapılanlar için Evraklar posta yoluyla gönderilebilir.)  

Müdürlüğümüze teslim edilen/gönderilen belgeler komisyon tarafından incelenecek ve 
adayların aranılan niteliklere uyup uymadıkları belirlenecektir.  

ATAMALARDA ÖNCELİK SIRASI 

Müdürlüğümüz emrine yerleştirilmesi gerçekleştirilen Sözleşmeli Fizyoterapist ve (Aşçı ve 
Aşçı Yardımcısı) Destek Personelin görev yerlerinin belirlenmesinde, ihtiyaç bulunan kurumlarımızın 
duyurusu yapılmıştır.  

Adaylar öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda *1.Lisans Alan Mezunu, 2.Önlisans Alan 
Mezunu, 3. Ortaöğretim Alan Mezunu, 4.Lisans Sertifikalı Başvuru, 5.Önlisans Sertifikalı Başvuru, 6. 
Ortaöğretim Sertifikalı Başvuru* her adayın yerleştirildiği öğrenim düzeyindeki KPSS puan üstünlüğü 
dikkate alınmak suretiyle görev yeri belirleme işlemleri gerçekleştirilecektir. 

ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi. 

2- Başvuru sonuç belgesi. 

3- 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi. 

4- Diploma aslı veya onaylı örneği, e-Devlet çıktısı alınabilir.(adaylar başvuru tarihinin son günü olan 
05.11.2021 tarihi itibarıyla başvuruda bulunduğu eğitim düzeyi ve alanında mezun durumda olmaları 
gerekmektedir). 
5- Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge. 

6- Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge, ilgili kurumdan alınması gerekmektedir. 

7- Sağlık Kurulu raporu (mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına ilişkin, tam 
teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu). 

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf. 

9- Mal bildirimi. (Kurumumuzdan temin edilebilir.) 

10- Askerlik durum belgesi. 

 Not: Muvazzaf askerlik görevini yerine getiren hak sahiplerinin atama hakkının saklı 

              tutulmasına ilişkin dilekçelerini Müdürlüğümüze posta yoluyla göndermeleri   

              gerekmektedir.  

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almadığına dair Sosyal 
Güvenlik kurumundan alınan belge.  

12-İlgili kurum ve kuruluşlardan veya e-Devlet Sistemi üzerinden tüm hizmet kollarını gösterecek SGK 
Hizmet Dökümü. ( Bonservis belgesine dayalı ataması gerçekleşen aşçı ve aşçı yardımcılarının SGK 
hizmet dökümlerinin Meslek Kodu kısmının boş olmayacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.) 

13-Görevlendirme Başvuru Tercih Formu http://trabzon.meb.gov.tr adresinden indirilip doldurulacaktır.  

 

 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. 


