T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(EK–1)
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857
sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası
sonucunda atanmaya hak kazananlardan istenecek evraklar;
1- Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle,
silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı
2- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından
alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
3- Sağlık Raporu veya 10.04.2020 tarih ve E.1188 sayılı yazımız çerçevesinde “aklen ve
ruhen herhangi bir rahatsızlığım yoktur” beyanı da kabul edilecektir.
4- Adli sicil/Arşiv kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul
edilecektir.)
5- Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim
edilecektir.)
6- Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp
onaylanacaktır.) İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan
(bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika
/ belgeler.
7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1
inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge
8- Branşlardan istenilecek belgeler;
1. Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.
2. Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri
alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden
mezun olmak.
3. Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak
ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar
da başvuru yapabilir).
4. Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının;
yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya
önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme
teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan
mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Millî
Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre
aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki
deneyime sahip olmak

