
 

2021/01 KPSS SONUCUNA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN ATAMALARINA ESAS 

İSTENİLECEK BELGELERE AİT DUYURU 

 

2021/01 KPPS sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirmesi yapılan adayların atamalarına esas 

olmak üzere aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak en geç 13.08.2021 Cuma günü mesai bitimine 

kadar Kurumumuz Yönetim Daire Başkanlığına (Barbaros Mh. Kardelen Sk. No:2 Palladium Tower 

Kat:34 Ataşehir/İSTANBUL) şahsen müracaat ederek, belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

İSTENİLECEK BELGELER; 

 

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (3 Adet) 

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Kurumumuzca onaylanacaktır. 

 

2- KPSS sonuç belgesi. 

 

3- Öğrenim Durumuna ait Diploma fotokopisi (1 Adet) 

- Öğrenim durumuna ait diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılmak üzere Kurumumuzca 

onaylanacaktır. 

 

4- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi. 

 

5- Mal Bildirim Formu (1 Adet) 

- Mal Bildirim Formu,  ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak doldurulması. 

 

6- Son üç ay içinde çekilmiş 6 adet, 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf. 

- Fotoğrafların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik hükümlerine uygun olması. 

 

7- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşlarında çalışıyor ise çalıştığı kurumdaki statüsü, 

göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan 

alacakları belge. 

 

8- Avukat olarak atanacaklardan ayrıca; 

- Avukatlık Ruhsatı Fotokopisi.(1 Adet) Avukatlık Ruhsatı fotokopisi, aslı ile karşılaştırılmak 

üzere Kurumumuzca onaylanacaktır. 

- Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştığına dair belge aslı. 

 

9- Programcı olarak atanacaklardan ayrıca; 

- MS Visual Studio.Net (ASP.NET,C#) platformunda web tabanlı yazılım geliştirme 

konusunda bilgi sahibi olduğunu veya bu konuda çalışma yaptığına dair belge aslı. 

-  SQL veya PL/SQL bilindiğine dair belge aslı. 

 

10- Şoför olarak atanacaklardan ayrıca; 

- D Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi (1 Adet). Sürücü Belgesi fotokopisi, aslı ile karşılaştırılmak 

üzere Kurumumuzca onaylanacaktır. 

 



 

AÇIKLAMALAR, 

 

- 4 ve 5 inci maddelerdeki belgeler https://seddk.gov.tr internet adresinden temin edilerek 

doldurulacaktır. 

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz. 

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (ikametgah ve tebligat adresi, telefon, 

medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında Kurumumuza ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

- Belge fotokopileri, aslı ile birlikte getirilmesi halinde Kurumumuzca onaylanacaktır. 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılmaz, 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

 

 

 

 

 

https://seddk.gov.tr/

