
      
 
 

KPSS 2018/1 SONUCUNA GÖRE ANKARA ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞENLERİN 
HAZIRLAMASI GEREKEN ATAMA EVRAKI 

 
1. Dilekçe  
2. 4 adet fotoğraf 
3. Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.) 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 Adet) (Aslı ibraz edilecektir.) 
5. KPSS sonuç belgesi internet çıktısı. 
6. KPSS yerleştirme belgesi internet çıktısı                                                      
7. Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir) 
8. Mal Bildirim Beyannamesi Formu (Ad,soyad yazılmış imzalanmış kapalı zarf içinde teslim 

edilecektir. Zarfın üstünde de ad,soyad ve TC.Kimlik numarası mutlaka yazılacaktır.) 
9. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden Temmuz 2018 tarihli olacaktır) 
10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, ( Güvenlik Soruşturma Formu için 

ayrıca 3 fotograf gerekmektedir.) (29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmüne Kararnamenin 74. maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. 
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine "8. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv 
araştırması yapılmış olmak" alt bendi eklenmiş olup, söz konusu hüküm gereği Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nun doldurulması gerekmektedir.(Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulacak ve fotograf 
yapıştırılmış olcaktır. Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için 
ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (Usb, Cd, E-Mail vs.) hazır bulundurulması 
faydalı olacaktır.)  

 
Yukarda belirtilen evrakın hazırlanarak 20/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

 
KPSS 2018/1 TERCİH KILAVUZU 
 
6. MADDE: ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, 
yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. 
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi 
içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 
 
7.MADDE: KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara 
yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar 
ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine 
yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedeceklerdir. 

 


