
EKPSS-2018/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAŞKANLIĞIMIZA 

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA DUYURU 

 

657 sayılı kanunun 53’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Engelli Kamu Personel Seçme 

Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince 

gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonucuna göre ÖSYM 

tarafından gerçekleştirilen EKPSS-2018/2 Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları 24 

Aralık 2018 tarihinde açıklanmıştır. 

 

Bu kapsamda, Başkanlığımıza yerleştirilen adayların göreve başlama taleplerini içeren 

başvuruları ile aşağıda yer alan atamaya esas belgelerini 18 Ocak 2019, Cuma günü mesai 

bitimine (18:00) kadar Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri veya posta yoluyla 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Devlet Mahallesi Süleyman Emin 

Caddesi, No:6-7 06420 Çankaya / Ankara / Türkiye adresine göndermeleri gerekmektedir.  

 

2018/2 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nun 8’inci maddesi 

gereğince yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya başvuru 

bilgi formuyla birlikte atamaya esas belgeleri 18 Ocak 2019, Cuma günü mesai bitimi 

itibariyle elden veya posta yoluyla teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 

 

Atamaya Esas Belgeler:  

1. Adaya ait Yerleştirme Sonuç Belgesi’nin internet çıktısı. 

2. Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti.  

3. Adli sicil ve arşiv kaydı. (3 adet) 

4. Son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf. 

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) 

üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi. 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak halen çalışanlara ait dilekçe. (Ek-1)  

7. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Bilgisayar ortamında 3 nüsha ve tek 

sayfaya sığacak şekilde doldurulup, her bir forma son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında 

vesikalık fotoğraf yapıştırılarak ve ilgili bölüm mavi kalem ile ıslak imzalı olarak 

doldurulacaktır.) (Ek-2)  

8. Atama talep formu. (Ek-3) 

9. Mal bildirim beyannamesi. (Ek-4) 



10. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği 

kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık 

kurulu raporu, 

11. Mühendis kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavı’ndan (YDS) İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde alınmış en az C seviyesinde 

puana sahip olunduğunu gösteren belgenin çıktısı veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan en az buna denk puana sahip olunduğunu 

gösterir belge. 

 

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire 

Başkanlığı’nın 0 (312) 411 92 44, 0 (312) 411 91 36 veya 0 (312) 411 93 02 numaralı 

telefonlarından temin edilebilir.  

Bu ilan yerleştirilmeye hak kazanan adaylara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ 

mahiyetindedir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 

 

 


