
T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


nsan Kaynaklan Genel Miidiirliigii 


SaYl : 68898891-903.02-E.6 14724 08.06.2016 
Konu: Engelli Ogretmen Ab 1 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) Engelli Kamu Persone Se~me Smavt ve Engellilerin Devlet Memurlugun Abnmalan 
Hakkmda Y onetmelik 

b) Milli Egitim Bakanhg Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme YonCitmeligi 

BakanhgtmlZa bagh egi im kurumlanna 657 saYlh Devlet Memurlan Kanunu'nun 53 
iincii maddesi ~er~evesinde, 016 ytlmda yapllan Engelli Kamu Personeli Se~me Smavma 
(EKPSS) kattlanlar arasmd EKPSS puan iistiinliigiine gore 250 kontenjana engelli 
ogretmen ahml yapIlacaktlr. 

ilgi (a) ve ilgi (b) Yon tmelik hiikiimleri He Haziran 2016 Engelli Ogretmen Ahml 
Duyurusu ~er~evesinde ba~ rular 14-17 Haziran 2016 tarihleri ~asmda Valiliklerce 
ahnacakttr. 

Bu baglamda ekte gond rilen duyuru dogrultusunda gerekli tedbirlerin ahnmasml rica 
ederim. 

Ek: Haziran 2016 EngeUi Ogr 

DAGITIM: 

81 it Valiligine 

(it Milli Egitim Miidiirliigii) 


Harnza A YDOGDU 
Bakan a. 

Genel Miidur 

tmen Ahml Duyurusu 

Atatilrk Blv. 06648 KlzilayiANKARA AynlltJiI bilSi i~in: D.KARADEMiR 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr , Tel:(0312)4131786 
e-posta; pgm_atamaycrdeg27@meb.gmf.tr Fak,: (0 31Z) 418 03 81 

Bu evrak gUvenIi elektronik imza ile imzalanml~tJ . hltp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 348a-ba8e-3d01-b29a-e5da kodu ile teyit edilebilir. 

mailto:pgm_atamaycrdeg27@meb.gmf.tr
www.meb.gov.tr


HAZiRAN 20 6 ENGELLi OGRETMEN ALIMI DUYURUSU 

Engelli ogretmen ahm" 2016 Ylhnda yapIlan Engelli Kamu Personeli Se~me Smavma 
kattlan adaylar arasmdan EKfSS puam UstUnlUgUne gore ve 250 kontenjana olmak Uzere, 
07/02/2014 tarihli ve 28906 sayth Resmi Gazete'de yaYlmlanan Engelli Kamu Personel Se~me 
Smavi ve Engellilerin DeVle~MemUrluguna Almmalan Hakkmda Yonetmelik hUkUmleri ile 
17/04/2015 tarihli ve 29329 sa III Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli Egiti~ Bakanhgl Ogretmen 
Atama ve Y er Degi~tirme Yon meligi hUkUmlerine gore yapdacaktlr. 

Bu kapsamda yaptlaca atamalar i~in 14-17 Haziran 2016 tarihleri arasmda on ba~vuru 
almacaktlr. i 

Ba~vuruda bUlunacak~adaYlardan, 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen genet ~a arm yanmda; 

1- TUrk vatanda~l olma (Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti vahmda~lan i~in TUrk vatanda~l 
olma ~artt aranmayacaktlr.), 

2- Lisans mezuniyeti, ]alim ve Terbiye Kurulunun ogretmenlige atanacaklarm tespitine 
i1i~kin kararma uygun olmak, . 

3- Ortaogretim Alan etmenligi Tezsiz YUksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon 
ProgramllPedagojik Formasyo Egitimi Sertifika Programmdan birini ba~anyla tamamlaml~ 
olmak, 

4- Yurt dl~mdaki yUkse ogretim kurumlarmdan mezun olanla.rm, YUksekogretim Kurulu 
Ba~kanhgmca, yUksekogrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt i~indeki 

yUksekogretim kurumlarma vey!programlarma denkligi kabul edilmi~ olmak, 
5- 2016 Ylhnda yapllan ngelli Kamu Personeli Se~me Smavma (EKPSS) katllml~ olmak, 
6- Devlet memurIugund n veya ogretmenlik mesleginden ~lkanlmaYl gerektiren bir ceza 

almaml~ olmak, I 
7- Ogretmenlige daha 9nce atandlgl halde gorevine ba~lamaml~ olanlar baktmmdan, 

ba~vuru tarihinin son gUnU iti~nyla atama tarihinden itibaren I (bir) yIlhk bekleme sUresini 
doldurmu~ olmak, I 

8- Saghk nedeniyle gOlvine son verilenler hari~ olmak Uz(;:re, aqaylIk donemi i~inde 
gorevine son verilenler baklmm an, gorevden ayrtldlklan tarih ile ba~vurunun son gOnU itibanyla 
3 (U~) Yllhk bekleme sUresini do durmu~ olmak, 

ozel ~artlan aranacaktlr. l 
Adaylar, ba~vurulanm hftP:llmebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde 

yer alan Elektronik Ba~vuru Fo~unu doldurmak suretiyle 14-17 Haziran 2016 tarihleri arasmda 
yapacak; ba~vuru formunun ~Ikbsml, istenen belgelerle birlikte iI milli egitim mUdUrlUklerine 
onaylatttracakttr. I 

Ba~vuruda adaylardan, risans diplomasI veya ge~ici mezuniyet belgesi, pedagojik 
formasyon ve 2016 YIh EKPSS onu~ belgesi He engelli saghk kurulu raporu istenecek; aynca, 
halen herhangi bir kamu kurum ve kurulu~unda devlet memuru olarak ~ah~lp ~ah~madIklanna 
ili~kin beyanlan ahnacakttr. 

I 

Ancak, atamasl yapllan qngelli ogretmen adaylarmm goreve b.a~lama i~lemleri esnasmda 
ogretmenlik yaplp yapamayacakla~ma ili~kin saghk kurulu raporunu ibraz ctmeleri gerekmektedir. 

Kamu kurum ve kurulu~larmda gorev yapan adaylardan ba~vuru esnasmda muvafakat 
belgesi istenmeyecek; ancak ataJtnaSI yapdanlar, goreve ba~lama i~lemleri esnasmda bu belgeyi 
ibraz edecektir. I 

Atamalar, Bakanhgm belirleyecegi tarihte adaylarm tercih etmi~ olduklan illere Han editen 
kontenjan sImrhhgmda EKPSS p\Jam UstUnlUgUne gore yaptlacak; atamasl yaptlan ogretmenlerin 
gorev yerleri valiliklerce belirlen1cektir. 
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