
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EMRİNE DAĞITIM YAPILMAK ÜZERE ATANAN 

FİZYOTERAPİST, AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARININ HAZIRLAYACAĞI EVRAKLAR VE AÇIKLAMA 

Ataması Yapılanlardan Göreve Başlamadan İstenilecek Belgeler: 

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi  

2-Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf (3 Adet) 

3-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) 

4-Aşçı ve Aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belgenin aslı ile fotokopisi 

(Alan mezunu olanlar için diploma yeterli olacaktır.) 

5-Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (erkekler adaylar için) 

6-Atama sonuç belgesi 

7-2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi 

8-Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı (e-devletten barkotlu olabilir.) 

9-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmadığına dair belge (SGK’dan alınacak) 

10- Sağlık Kurulu Raporu (mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü 

sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu) 

11- 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.)  

12-Tercih Formu 

13-Mal Bildirim Formu 

Yerleştirmeler: 

Müdürlüğümüz emrine yerleştirilmesi gerçekleştirilenler; Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı 

ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuruda belirtilen yerleştirme işlemlerine esas olan öncelik sırasına 

göre yapılacaktır. 

1.Lisans Alan Mezunu 

2.Önlisans Alan Mezunu 

3. Ortaöğretim Alan Mezunu 

4.Lisans Sertifikalı Başvuru 

5.Önlisans Sertifikalı Başvuru 

6. Ortaöğretim Sertifikalı Başvuru 

Ayrıca her adayın yerleştirildiği öğrenim düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü 

ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle görev yerleri belirlenecektir. 

İl Dışından Başvuracak Adaylar: 

Malatya dışından ilimize atanan adaylar istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, posta veya kargo 

yoluyla gönderebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar 0-422-280 44 50 veya 280 44 51 numaralı telefondan 

mutlaka belgelerin ulaştığı teyit edeceklerdir. Bu durumdaki adaylar başlama tarihinde istenilen tüm belgelerin 

asıllarını ibraz edeceklerdir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen veya eksik, hatalı belge sunan adayların 

göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. 

Başvuru Tarihleri: 

Adaylar en geç 17 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar belgelerini teslim etmiş olacaklardır. 

Tebligat: 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca, web sayfamızdaki bu ilanımız adaylar için tebligat sayılacaktır. 

 

 

 


