
EK-4  
 

                             Adaylardan istenilecek bilgi-belgeler ve atamada dikkat edilecek hususlar;  

 

1- İliniz emrine yerleştirilen adaylar hakkında,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci 

maddesi  kapsamında  atama sürecinin başlatılması. 

2- Öğrenim durumuna ilişkin;  

a) Diploma asılları veya ilinizce onaylanacak örnekleri, diplomaları düzenlenmemiş 

olanlara ilişkin öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne 

göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgeler,  

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yüksek Öğretim 

Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin yurt içindeki yükseköğretim 

kurumlarına denklik belgesi.  

3- Ekte örneği gönderilen, hak sahiplerinin yazılı beyanda bulunmak suretiyle usulüne uygun 

doldurulan başvuru formunun (Ek-3) doğruluğunun teyidi; nüfus cüzdanlarından, askerlik ve 

adli sicil beyanlarının yetkili ve adli mercilerden sağlanması,  

4- Muvazzaf askerlik görevini yerine getiren hak sahiplerinin atama hakkının saklı tutulmasına 

ilişkin dilekçelerinin işleme alınarak, askerliği bitirdikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde 

göreve başlatılmaları, 

5- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, İliniz emrine atanmaları uygun görülen  

istihdam hakkı sahiplerinin  atama iş ve işlemlerinin ( öğrenim durumu  ikamet ve özel 

durumları dikkate alınarak) ilinizde personel ihtiyacı bulunan bir hizmet birimine  

atamalarının  657 sayılı Kanunun ilgili maddelerine dayalı olarak   valiliğinizce yürütülmesi, 

6- 3 adet vesikalık fotoğraf ve mal bildirimi, 

       8-     Ek 1- listede isimleri belirtilen hak sahiplerinin, aylık maaş derece ve kademelerinin 657 sayılı  

Kanunun 36’ ncı maddesi dikkate alınarak belirlenmesi,  öğrenim durumlarına göre ise;   

a) Yetişkinler ll. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olan okur-yazar, ilkokul, ilköğretim, 

ortaokul mezunu olanların 12’nci,  

b) Ortaöğretim  mezunu olanların 10’uncu, dereceli kadroya atamalarının yapılması. 

9- Yerleştirme listelerinde yer alanların dışında kesinlikle atama yapılmaması,  

10- Adli sicil kaydı bulunan adayların durumlarının değerlendirilmesi hususunun Bakanlığa 

gönderilmeden, Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Yönergesinin 17’nci maddesinde yer verilen  “…illerde valinin başkanlığında, il millî eğitim 

müdürü ve atamadan sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdüründen oluşan 

değerlendirme komisyonu kurulur…” hükmüne göre   kurulacak komisyon tarafından karara 

bağlanması, 

11- Atanacak adaylarla ilgili Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulması halinde doğrudan Hukuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. 


