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2021 EKPSS/KURA İLE YAPILAN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 

 
Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar; 
 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin yedinci fıkrası hariç diğer şartlarını 

taşımak, 

2- Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında 

Yönetmelik hükmüne göre engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu 

belgelendirmek, 

3- Engelli Sağlık Kumlu Raporunun “Çalıştınlamayacağı İşlerin Niteliği” bölümünde “Çalışamaz” 

ibaresi bulunmamak, 

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş 

olan ve çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini 

“yerleştirme işleminin son başvuru tarihi itibarıyla" (19.01.2021) doldurmuş olmak, 

5- Adayların atamalarının yapılabilmesi için yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 19.01.2021 

tarihi itibarıyla EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurulularından mezun olduğunu 

belgelendirmek, 

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak. (Malulen Emekli 

ve Vazife Malulü hariç) 

 
Adaylardan İstenilecek Belgeler; 
 

1- Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40’ıncı maddesi gereğince kazai rüşt 

kararı, 

 
2- Öğlenim durumları bakımından; 

a) Diploma asılı veya onaylı örneği, (Onay işlemi valiliklerce gerçekleştirilebilecektir) 

diplomanın düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca 

usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örneği ile değiştirilebilecek belgeler, 

 

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

atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 19.01.2021 tarihi itibarıyla 

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) (Müdürlüğümüz tarafından verilecektir) 

 

Not: (Söz konusu formdaki kimlik beyanlarının doğruluğu nüfus cüzdanlarından, askerlik ve adli sicil 

beyanlarının doğruluğunun ise yetkili ve adli mercilerden iliııizce teyit edilmesi, adli sicil kaydı 

bulunanların durumlarının iliniz Hukuk Birimince değerlendirilmesi veya Bakanlığımız görüşüne 

ihtiyaç duyulması hâlinde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınması, halen askerlik 

görevini yapan adayların atama haklarının saklı tutulmasına ilişkin dilekçelerinin işleme alınarak, 

askerlik dönüşü atamnak üzere başvuruda bulunanların atamalarının yapılması gerekmektedir) 

4- 3 adet vesikalık fotoğraf, 

5- Mal bildirimi, (Müdürlüğümüz tarafından verilecektir.) 

6- 2021 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi. 


