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2021 EKPSS/KURA İLE YAPILAN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMA 

 Atama Sürecinde Yapılacak İşlemler; 

1- İlinize yerleştirilen adaylardan başka bir ile yer değiştirme talebinde bulunanların 
dilekçeleriyle birlikte (Ek-1) listedeki bilgilerinin ilgili valiliklere gönderilmesi ve (Ek-3) 
formunun excel formatında doldurularak 26.02.2021 tarihine kadar ayrı bir üst yazı ekinde 
excel formatında Bakanlığımıza bildirilmesi, 
 
2- İlinize yerleştirilen adaylardan atamaya esas teşkil edecek belgelerin 12.03.2021 tarihine 
kadar temin edilmesi ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet 
Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesi hükmüne göre 
oluşturulacak komisyonca aranılan nitelikler yönünden incelenmesi, 

3-İlinize yerleştirilen adayların atama onaylarının gerekçe bölümünde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 53’üncü maddesi ibaresine yer verilmesi, 

4- Ataması yapılan adayların göreve başlatılmadan engelli sağlık kurulu raporunun (belge 
doğruluğunun) il sağlık müdürlüklerinden teyidinin yapılması, 

5- Adayların engelli sağlık kurulu raporlarının incelenmesinde; Covid-19 salgını nedeniyle 
Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya 
sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporlarının geçerli kabul edilmesi, 
 
6- Adayların EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumlarından mezun olduğunu 
gösteren belgelerin (belge doğruluğunun) ilgili kurumlardan teyidinin yapılması, 
 
7-İlinize yerleştirmesi yapılan adayların (Ek-1) listedeki “Engel Durumu” alanında yer alan 
engel durumunun valiliğinize teslim ettiği engelli sağlık kurulu raporunda yer almaması halinde 
Bakanlığımızın 29.05.2020 tarihli ve 7236533 sayılı yazı çerçevesinde işlem yapılması, (Engel 
Durumu alanında “Zihinsel” ibaresi bulunan adaylar farklı kitapçıkla sınava alındığından bu 
adayların engelli sağlık kurulu raporlarında zekâ işlev bozukluğuna ilişkin ifadelerin aranması 
gerekmektedir) 
  
8-Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen Devlet memuru olarak görev yapanlardan;  aynı hizmet 
sınıfında bir unvana yerleştirilmesi yapılanların göreve başlatılmaması ve valiliğinizce 
alınacak iptal onayında iptal gerekçesinin “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve 
Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesinin 
dördüncü fıkrası” olarak belirtilmesi, görev yapmış oldukları hizmet sınıfından farklı bir 
hizmet sınıfında bir unvana yerleştirilmesi halinde görev yaptıkları kurumlardan muvafakat 
talebinde bulunulması,  
 
9-Göreve başlayan adayların göreve başlama tarihi ile göreve başlamayan/başlatılamayan 
adayların başlatılmama nedeninin (Ek-5) formuna işlenerek excel formatında üst yazı ile 
Bakanlığımıza geri bildiriminin yapılması gerekmektedir. (Mail yoluyla yapılan geri bildirimler 
dikkate alınmayacaktır) 
 
Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar; 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin yedinci fıkrası hariç diğer 
şartlarını taşımak, 
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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 Kurulu Raporunun “Çalıştırılamayacağı 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 kurumlarından 
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- Öğrenim 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)  

Not: (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 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 atanmak üzere başvuruda bulunanların 
atamalarının yapılması gerekmektedir) 

4- 3 adet vesikalık fotoğraf,   

5- Mal bildirimi,  

6- 2021 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi. 


