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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

insan KaynaklarfGenel Miidiirliigu 

SaYI : 41289672/903.02/9285240 31.08.2016 
Konu : 201611 Engelli Personel Atarnalarl 

............... VALiLiGiNE 
(il Milli 'Egitim Miidiirliigu) 

ilgi: a) Engelli Karnu Personel See;:me Smavl ve Engellilerin Devlet Memurluguna Almmalan 
Hakkmda Y onetmelik, 

b) MilH Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Degi1}ikligi ve Yer 

Degi1}tirme Suretiyle AtanmaSl Hakkmda Yonetmelik, 

c) 2016 EKPSSlKura ile Engelli Kamu Personeli Yerle1}tirme Tereih Ktlavuzu, 
e;:) insan Kaynaklan Genel MUdiirliiguniin28/04/2015 tarihli ve 41289672/4475420 saylil 

Makarn anaYl. 

Bakanhglmlz ta1}ra te1}kilatma ilgi (a) Yonetmelik kapsammda, Ole;:me See;:me ve Yede1}tirme 
Merkezinee (OSYM) EKPSS sonucuna gore ortaogretim mezunlarmdan 10 uneu derece 1.950 adet; 
Kura sonueuna gore ilkogretimlortaokuVilkokul mezunlanndan 12 nei dereee 1.200 adet olmak iizere 
toplam 3.150 adet hizmetIi unvamna yerle1}tirme yapllml1}Ur. Ekli listede (EK-1) ilinize yerle1}tirilen 
(ba1}ka il'e yerle1}tirildigi halde ilinizi tercih eden) engelli (aday) personelin belirtilen unvana atama i1} 
ve i~lemlerinin tamalll Valiliginizee yiiriitiilecek olup, Genel Miidiirliigumiizee herhangi bir yazl 
veya kararnarne listesi gonderilmeyeeektir. 

Bilindigi iizere Bakanhgumz ta1}ra te~kilatmda; egitim ve ogretim hizmetleri sImfl dl~mdaki 
diger hizmet smIflannda istihdam edilen ve goreve ba~layan engelli personelden adaybklan 
kaldmlanlarm, hizmet siiresi ~artl aranmakslzm bir defaya mabsus olmak iizere istekleri 
dogruJmsunda norm kadro durumuna bakIlmaksizm iller arasl ve il ie;:i yer degi~ikligi i~Iemleri 
gere;:ekle~tirilmektedir. 

Ancak, adayhk kaldmlmasmda y~anan magduriyetlerden dolaYI Makamdan allDan ilgi (e;:) 
onay geregi; (Bakanhgllllz merkez te~kilatl harie;: olmak iizere) ilinize yerle~tirildigi halde ba~ka ilde 
gorev yapmak isteyen engelli (aday) personelin goreve ba~latilmadan bir defaya mahsus ohnak 
iizere iller arasl veya i1 ie;:i yer degi~iklikleri yapllabilmektedir. Bu nedenle yer degi~ikligi talebinde 
bulunan engelli (aday) personelin goreve ba~latIlmadan tercih ettikleri il veya tercih ettigi iJ'in 
herhangi bir ile;:esine atamalannm yapIlabilmesi ie;:in tercih sonue;: belgesi ve ekli dileke;:e ile tek iVile;:e 
tereihinde bulunmalanmn saglamnasl gerekmektedir. [engelli (aday) personel ~ahsen veya posta 
yolo i1e ba~voru yapabileceklerdir.] 

iliniz tarafmdan alman dileke;:eler, tercih sonue;: belgesi, ekteki (EK-5) liste ile birlikte iist yazl 
ekinde geregi yapilmak iizere engelli (aday) personelin tereih ettigi il Milli Egitim Miidiirliigiine 
en ge~ 19/09/2016 tarihine kadar gonderileeektir. Tercih edilen il tarafmdan ise; engelli (aday) 
personelin yazImlzda belirtilen (en ge~ 30/09/2016) tarihe kadar goreve ba~latIlmasl saglanaeaktlr. 
Aynea ekteki (EK-5) liste bilgi i~i&]~92!~Jll6) tarihe kadar ikinci bir yazI~maya gerek kalmadan 
list yazl ekinde Genel Mlidiirlugumuze gonderileeektir. 

Yerle~tirildigi il'de goreve ba~lamak isteyen engelli (aday) personelin; goreve ba~latdmadan 
ilinizde istedikleri ile;:ede bo~ kadro bulunrnasl halinde atarnasmm yapIlmasl, bo~ kadro bulunmamasl 
halinde ise, dileke;:esi allllarak norm kadro dunununa bakIlmakslZlll bir defaya mabsus it i~i yer 
degi~ikljgi hakkml kullanmasl saglanaeaktlr. 
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01inize yerle~tirilen listede (EK-1) isimleri bulunan tiim engelli (aday) personele, goreve 
b,~ '" 	 ba~latllmadan istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak iizere iller araSI veya i1 i9i hakkmdan 

yalmzca birisinin kullamlacagma ili~kin bilgi verilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk Valiliginizde 
olacaktlr. ) 

Ilgi (a) Yonetmeligin 15 inci maddesinin ikinci ftkrasmda; " Kamu kurum ve kurulu~lan, 
yerle~tinneye ilif}kin olarak atamaya yetkili arflirin onaYI i1ebe~. ki~igen ()Iu~an bir degerlendinne 

rkomisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak iiz'ere~bi[dirilen arliylan, arantlan nitelikler yoniinden 
inceleyerek, nitelikleri uyanlann atamalannm yapl1masml teklif eder. Bu adaylar, kamu kurum 
kurulu~lannca b~ka bir smav veya miilakat yapl1makslzm ata11lr." hiikmii yer al11laktadlr. Soz konusu 
hiikiim geregi; olu~turulacak komisyonda iliniz emrine yerle~tirmesi yapllan (ya da yerle~tirildigi il'de 
goreve ba~lamadan istegi dogrultusunda bir defaya mahsus olmak iizere iller araSI yer degi~ikliginde 
ilinizi tercih eden) engelli (aday) personelin atama i~ ve i~lemleri ilgi (c) ktlavuz ve a~aglda yer alan 
a91klamalar dogrultusunda ilinizce gergekle~tirilecektir. 

Hizmetli unva11lnda iliniz emrine yerle~tinnesi yapllan adaylann; 
a) A~aglda yer alan bilgi ve belgeleri Valiliginize ibraz etmesinden soma atamaya ili~kin i~ ve 

i~lemlerinin ba~lattlmasl, 

b) Atama kararnamelerinin Valiliginizce diizenlenmesi, yerle~tirme listelerinde yer alan 
adaylarm dl~mda kesinlikle atama yapdmamasl, aksi takdirde sorumlulugun ilioize ait 
olacagmm bilinmesi, 

c) OSYM tarafmdan ilinize yerle~tirilen engelli (aday) personelden yer degi~ikligi hakkmI 
kullanmayanlar ihtiya~/norm ve engel durumu goz oniinde bulundurularak atamalannmC5442 saYIh 
II idaresi Kanununa gore belirlenen kontenjan dahilinde V~Hginizce yapllmasI, (Yerle~tiriidigi il'de 
goreve ba~lamadan istegi dogrultusunda ilinizi tercih ederek ilinizde goreve ba~layan engelli (aday) 
personel, bir defaya mahsus iller araSI ya da il i9i yer degi~ikligi hakkml kullandlgmdan bundan sonra 
sonraki yer degi~ikligi i~ ve i~Iemleri ise ilgi (b) Yonetmelik hiikiimierine gore yi.iri.itiiIecektir.) 

gerekmektedir. 

Adaylarda Aranacak Genel ve Ozel !)artlar 

a) 657 sayllI Devlet Memurlan Kanunun degi~ik 48 inci maddesinde yer alan yedinci ftkrasl 
hari9 diger ko~ullan ta~lmak, 

b) 30103/2013 tarihli ve 28603 say tIl Resmi Gazete'de yaYlmlanarak yiiriirliige giren 
Ozi.irliiliik 0190tii, SmIfiandInnasl ve Ozi.irliilere Verilecek Saghk Kurulu Raporlan Hakktnda 
Yonetmelik hi.iki.imlerine uygun olarak alman engelli sagbk kurulu raporu ile engelli Ora11l.nln %40 

/~veya iizerinde ve ~ah~abiIir duru"wda oldugunu belgelemek, (Adaym engel!! saghk kuruiu 
raporunda belirtilen raporun gegerlilik siiresinin 'e_ii.rekli" veya "SOreli" c9lmasma gore; "Siirekli" 
oianiardan,yeni bir rapor~stenmemesil ".§iireli" olaniann i§e gegerlHik sOresi kontrol edilerek, sliresi 
bitmi~ olantaraan yeni rapor-fstenrriesi gerektnektedir. AeJaym birden fazla engelli saghk kurulu 
raporiiolmasl halindy 2DI 6/1 (EKPSS-veya KURA) yerle~tirmelerinde OSYMtatafmdan esas alman 
.engeUi saghk kwulu rapollJ i~leme almacaktIr.) 

c) Engelli Saghk~ Kurulu raporunun "C;::alI~tmlamayacagl I~ Alanlan" bOliimOnde 
7~<;ab~amaz"ifadesi bulunmamak, 

9) 657 saYlh Devlet Memurlan Kanunu'nun 94 iincij maddesine gore Devlet memurlugundan 
gekilmi~ olan ve gekilmi~ sayIlanlarda, ay11l Kanun'un 97 nci maddesinde belirtilen bekleme siiresini 
"yerle~tirme i~lemine son ba~vuru tarihi itibariyle" (29/07/2016) doldunnu~ olmak, 

d) Adayiann atamalanmn yapIlabilmesi i9in yerle~tinne i~lemi i9in son ba~vuru tarihi olan 
(29/07/2016 tarihi itibariyle EKPSSlKura ba~vurusullda beyan ettigi egitim kurumlar1l1dan mezun 
olmak, 

e) Herhangi bir sosyal gOvenIik kurumundan emeklilik veya ya~hhk aybgI almamak. 
(Malulen~emekli hari~) 
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Adaylardan Valiliginizce istenilecek Belgeler 

"w" a) Gerekli hallerde, 657 saYlh Deviet Memurlan Kanununun degi~ik 40'lllCI maddesi geregince 
kazai rii~t karan, 

b) Ogrenim durumian baklmmdan; 

I{Diploma asIlIanveya onayh omekleri, (onay i~lemi valiliklerde de gen;ekIe~tiri1ebilecektir.) 
diplomalarlmn duzenlenn:lemi~ oimasl halinde ogrenim durumlanm belirtmek uzere ilgili kurumlarca 
usuliine gore verilecek ve daha sonra diploma veya omekleri ile degi~tiriIebiIecek belgeler, 

;2- Mezun olabilecek durumda iken ~KPSS/Kura i(fin b~vuru imkam saglanan adaylann 
atam8:lannm yapdabilmesi iC;io, yerle~tinne l~lemine son b~vuru tarihi olan (29/07/2016 tarmi 
itibariyle EKPSS/Kura b~vurusunda beyan ettigi egitim kurumundan mezul10ldugunu gosterir 
belgeIer, 

c) Bir omegi ekte gonderilen ve adaylarca yazdI beyanda bulunmak snretiyle usuliine 
uygun doldurulan Engelli Personel Atama Ba~vuru Formu, (EK-3) (Soz konusu formdaki kimlik 
beyanlanmn dogrulugu nufus ciizdanlanndan, askerlik ve adli sicil beyanlanmn dogrulugunun ise 
yetkili ve adli mercilerden ilinizce teyit edilmesi, adli sfc:Il kaydl . bulunanlann dllrumlarllllll iliniz 
Hukuk Birimince degedendirilmesi ve sonuc;landmlmasl, halen askerlik gorevini yapan adaylann 
atama haklan1l1n sakh tutulmaSllla i1i~kin dilekc;eleriniI[]~Ieme almarak, askerlik donu~u atanmak 
iizere ba~vuruda bulunanlann atamalannm yapIlmasl gerekmektedir.) 

C;) Kamu kurum ve kurulu~lannda halen aday ya da asl1 devIet memuru olarak c;ah~makta 
olanlardan; ba~ka hizmet slmfl kapsamllldaki kadrolar ile bulunduklan kadrolardan farkh olmak 
kaydIyla yerle~tirilenlerin gorev yaptIklan kurumlarca onaylanml~ muvafakat belgesi, (Halen gorev 
yaptIgl unvandan farkh unvanlarda yerle~en adaylann muvafakat i~lemleri Valiliginizce 
yiiriitiilecektir. 

rd) 3 adet vesikahk fotograf, 

~rMal bildirimi, 

1:) 2016 EKPSS/Kura OSYM Y erle~tirme Sonuc; Belgesi. 


Ilgi (a ) Yonetme1igin 14 nci maddesinin iiC;iincii fIkraslllda; " EKPSS veya kura sonucuna gore 
yerle~tirdigi haide atama ic;in arandan ko~ullan ta~lillayan veya istenilen belge1eri Siiresi ic;erisinde 
getirmeyen adaylarm atamalarl yaptlmaz."hlikmii ile yine ay1l1 Yonetmeligin 15 inci maddesinin 
dordiincii fIkrasmda; " Gerc;ege aykm beIge verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin 
atamalan yapIlmaz, atamalan yapllml~ ise iptal edilir, bu ki~i1er hakklllda 26/09/2004 tarihli ve 5237 
sayIll Tiirk Ceza Kanunu hiikiimleri uygula1l1r. Ger<;:ege aykm beIge verdikleri veya beyanda 
bulunduklan tespit edilen adaylar hakkmda yapdacak i~lemler, atama ba~vuru formunda kamu kurum 
ve kurulu~lan tarafindan yazlh olarak belirtilir. "hiikmu yer almaktadlr. Bu hiikUmler geregi yanh~, 
yamltJcl, ger<;:ege aykm beyanda bulunanlar ile atama ic;in ongoriilen ko~ullarl t~lmayan veya 
yukanda sayllan beJgele~..<t9709/2016. tanhine kadar Valiliginize teslim etmeyen adaylann atamalan 
yapIlmayacaktlr. ----.. 

llinize yerle~tirilmesi yapIlan (ya da yerle~tirildigi ilde goreve ba~latIlmadan istegi 
dogrultusunda ilinizi tercih eden) ve yukanda belirtilen genel ve ozel ~artlan ta~lyanlardan istenilen 
bilgi ve belgeleri belirtilen sUre i<;:erisinde teslim eden ada:ylann "Engelli Atama Ba~vuru 
Formunda" belirttikleri ikametgah veya adaylarm istemesi halinde e-posta adreslerine 7201 sayJll 
Tebligat Kanununa gore tebligat yapJlacakhr. Tebligat yaplldlgl halde 657 saYlh Devlet Memurlarl 
Kanununun 62 ve 63 iincii maddelerinde belirtilen yasaJ sUre i<;:erisinde goreve ba~lamayanlar ile 
atama ko~ullanDl ta~lmadtgl sonradan tespit edilenlerin atamaSI yapdmayacak, atamaSI yaptlml~ olsa 
bile iptal edilecektir. 

Aynca ilinizce atamalarl yapl1an engelli (aday) personelin 62 ve 63 uneii madde hiikiimleri 
gozetilerek en ge~ L3l)/9W~1J16 tarihine kadar (ozel durumlart olanlar hari~) gorevlerine 
ba~lattlmalar!Dm sagli{;masl, goreve ba~layanlar ile gorevine ba~lamayanlar!D goreve ba~lamama 
nedenleri de belirtilerek ikinci bir yazl~maya gerek kalmadan ekte bir ornegi gonderilen !tGeri 
Bildirim Formuna" (EK-4) i~lenerek Devlet Personel Ba~kanbgma bildiriImek iizere 
(30/09/~016) tarihine kadar) iist yazl eki He Genel MudiirliigiiDlUze gonderilmesi gerekmektedir. 
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Engelli personel olarak istihdam edilen personelin; 

a) Yerle~tirildigi il de goreve ba~lamadan talebi dogrultusunda bir defaya mahsus iller araSl ve 
il iyi yer degi~ikligi geryekle~tirihni~ olanlann sistemdeki yer degi~tirme ye~idine HEngeIli Personel 
istihdamma YonelikAtama (DM.Yer.Deg.Ynt. Ek3 Md.) "olarak, 

b) Yerle~tirildigi il de goreve b~laYlp adaybgl kaldmldlktan sonra talebi dogrultusunda bir 
defaya mahsus iller araSl ve il iyi yer degi~ikligi gercekle~tirilmi~ olanlarm sistemdeki yer 
degi~tirme yegidine "DM.Yer.Deg.Ynt. Ek3 Md." olarak, 

c) Sisteme engel durumu ve engel oranlllm dogru olarak, 

i~lenlllesi ve daha once hatah i~lenenler var ise buna gore diizeltilmesi hususunda bilgilerinizi 
ve geregini rica ederim. 

HamzaAYDOGDU 
Bakana. 

Genel Miidiir 

EKLER 
1- EK-l 

2- EK-2 

3- EK-3 

4- EK-4 

5- EK-5 

DAGITIM 
81 il Valiligine 


(il Milll Egitim Miidiirliigii) 
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