
  EK-3 
 

2018/2 EKPSS İLE YAPILAN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 

 Atama Sürecinde Yapılacak Valiliğinizce Yapılacak İşlemler; 

1)İlinize yerleştirilen adaylardan başka bir ile yer değiştirme talebinde bulunanlara ilişkin 

dilekçelerin alınarak ilgili Valiliklere ve Bakanlığa (Ek-2)’nin gönderilmesi, (10.01.2019) 

 2)İliniz Millî Eğitim Müdürlüğünde görev yapmak isteyen adaylardan atamaya esas teşkil eden 

evrakların 25.01.2019 tarihine kadar temin edilmesi ve değerlendirme komisyonunca aranılan 

nitelikler yönünden incelenmesi, 

3)Atama onayları alınan adayların göreve başlatılmadan güvenlik soruşturması ve engelli sağlık 

kurulu raporunun teyidinin yapılması, 

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 15 

inci maddesinde  yer alan “ Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde 

edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla gerektiğinde kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik 

dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 

çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri ile 657 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı gibi hususları incelemek ve 

sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda görevlendirilecek bakan 

yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde 

valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim 

amirinden oluşan değerlendirme komisyonu kurulur….Değerlendirme Komisyonunun çalışma 

tutanakları ve kararları gizlidir.” hüküm doğrultusunda güvenlik soruşturması sonucunun 

Valiliğinizce oluşturulacak komisyonca değerlendirilmesi, 
 

5)Göreve başlayan adayların göreve başlama tarihi ile göreve başlatılamayan adayların 

başlamama nedeninin Ek-5 formuna işlenerek Excel formatında ve onaylı pdf suretinin 

Bakanlığımıza geri bildiriminin yapılması, 

6)Avukat unvanında yapılan yerleştirilmelere ilişkin Bakanlığımızca kararname 

gönderilecektir. 

  

Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48 inci maddesinde yer alan yedinci fıkrası 

hariç diğer koşulları taşımak,  

2) 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük 

Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak alınan engelli sağlık kurulu raporu ile engelli oranının %40 veya 

üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu belgelemek. (Adayın engelli sağlık kurulu raporunda 

belirtilen raporun geçerlilik süresinin “Süreli” olanların geçerlilik süresi kontrol edilerek, süresi 

bitmiş olanlardan yeni rapor istenmesi gerekmektedir. Adayın birden fazla engelli sağlık kurulu 

raporu olması halinde 2018-2 EKPSS/KURA yerleştirmelerinde ÖSYM tarafından esas alınan 

engelli sağlık kurulu raporu işleme alınacaktır) 
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3) Engelli Sağlık Kurulu raporunun “Çalıştırılamayacağı İş Alanları” bölümünde “Çalışamaz ” 

ifadesi bulunmamak,   

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre Devlet memurluğundan 

çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanun’un 97 nci maddesinde belirtilen bekleme 

süresini “yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle” (07.12.2018) doldurmuş olmak,   

5) Adayların atamalarının yapılabilmesi için yerleştirme işlemi için son başvuru tarihi olan 

07.12.2018 tarihi itibariyle EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumlarından 

mezun olmak, 

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak. (Vazife 

Malulü hariç) 

Adaylardan Valiliğinizce İstenilecek Belgeler;    

1) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40’ıncı maddesi gereğince 

kazai rüşt kararı,    

2) Öğrenim durumları bakımından; 

 a)Diploma asılları veya onaylı örnekleri, (onay işlemi valiliklerde de 

gerçekleştirilebilecektir.) diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını 

belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri 

ile değiştirilebilecek belgeler, 

 b) Mezun olabilecek durumda iken EKPSS/Kura için başvuru imkânı sağlanan adayların 

atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 07.12.2018 tarihi 

itibariyle EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olduğunu gösterir 

belgeler, 

 3) Bir örneği ekte gönderilen ve adaylarca yazılı beyanda bulunmak suretiyle usulüne uygun 

doldurulan Engelli Personel Atama Başvuru Formu, (EK-4) (Söz konusu formdaki kimlik 

beyanlarının doğruluğu nüfus cüzdanlarından, askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğunun 

ise yetkili ve adli mercilerden ilinizce teyit edilmesi, adli sicil kaydı bulunanların durumlarının 

iliniz Hukuk Birimince değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, halen askerlik görevini yapan 

adayların atama haklarının saklı tutulmasına ilişkin dilekçelerinin işleme alınarak, askerlik 

dönüşü atanmak üzere başvuruda bulunanların atamalarının yapılması gerekmektedir.) 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanlardan; başka 

hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla 

yerleştirilenlerin görev yaptıkları kurumlarca onaylanmış muvafakat belgesi, (Hâlen görev 

yaptığı unvandan farklı unvanlarda yerleşen adayların muvafakat işlemleri Valiliğinizce 

yürütülecektir.)   

5)  3 adet vesikalık fotoğraf,   

6)  Mal bildirimi,  

7) 2017 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi 


