
~UBAT 2017 ENGELLi OGRETMEN ALIMIDUYURUSU 

2016 yllmda yapllan Engelli Kamu Personeli Seyme Smavma katdan adaylar arasmdan 
EKPSS puam UstiinlUgtine gore, 07/02/2014 tarihli ve 28906 saYlh Resmi Gazete' de yaytmlanan 
Engelli Kamu Personel Seyme SmaVl ve Engellilerin Devlet Memurluguna Ahnmalarl Hakkmda 
Yonetmelik hUkUmleri He 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayIll Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milll 
Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi hUkUmlerine gore 1500 
kontenjana engelli ogretmen ahml yapllacakttr. 

Bu kapsamda yapdacak atamalar iyin 21-24 ~ubat 2017 tarihleri arasmda on ba~vuru 
ahnacakttr. 

Ba~vuruda bulunacak adaylardan, 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen genel ~artlann yamnda; 

1- TUrk vatanda~l olmak (Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti vatanda~lan iyin TUrk vatanda~l 
olma ~artl aranmayacakttr.), . 

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun ogretmenlige atanacaklarm tespitine 
i1i~kin karanna uygun olmak, 

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

4- Yurt dl~mdaki yilksekogretim kurumlarmdan mezun olanlarm, YUksekogretim Kurulu 
Ba~kanhgmca, yilksekogrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt iyindeki 
yilksekogretim kurumlarma veya programlanna denkligi kabul edilmi~ olmak, 

5- 2016 Ylhnda yapllan Engelli Kamu Personeli Seyme Smavma (EKPSS) katllml~ olmak, 
6- Devlet memurlugundan veya ogretmenlik mesleginden ylkanlmaYl gerektiren bir ceza 

almaml~ olmak, 
7 - Ogretmenlige daha once atandlgl halde gorevine ba~lamaml~ olanlar baktmmdan, 

ba~vuru tarihinin son giinU itibanyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) Yllhk bekleme stiresini 
doldurmu~ olmak, 

8- Saghk nedeniyle gorevine son verilenler hariy olmak Uzere, adayhk donemi iyinde 
gorevine son verilenler baklmmdan, gorevden aynldlklan tarih He ba~vurunun son giinti itibanyla 
3 (Uy) Yllhk bekleme sUresini doldurmu~ olmak, 

ozel ~artlan aranacaktlr. 
Adaylar, ba~vurularml http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde 

yer alan Elektronik Ba~vuru Formunu doldurmak suretiyle 21-24 ~ubat 2017 tarihleri arasmda 
yapacak; ba~vuru formunun ytktlslm, istenen belgelerle birlikte il milll egitim mUdtirlUklerine 
onay lattlracaktIr. 

Ba~vuruda adaylardan, lisans diplomasl veya geyici mezuniyet belgesi, pedagojik 
fonnasyon ve 2016 yIll EKPSS sonuy belgesi ile engelli s~gltk kurulu raporu istenecek; aynca, 
halen herhangi bir kamu kurum ve kurulu~unda deviet memuru olarak yah~lp yah~madlklarma 
ili~kin beyanlan ahnacaktrr. 

Ancak, atamasl yapIlan engelli ogretmen adaylarmm goreve ba§lama i§lemleri esnasmda 
ba§Vuruda istenilen belgeler He ogretmenlik yaplP yapamayacaklarma i1i~kin saghk kurulu raporunu 
ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Kamu kurum ve kurulu~larmda gorev yapan adaylardan ba~v~ esnasmda muvafakat 
belgesi istenmeyecek; ancak atamasl yapllanlar, goreve ba~lama i~lemleri esnasmda bu belgeyi 
ibraz edecektir. 

Atamalar, Bakanhgm belirIeyecegi tarihte adaylarm tercih etmi~ olduklarl illere ilan editen 
kontenjan smlrhhgmda EKPSS puanl UstiinlUgtine gore yapdacak; atamasl yapIlan ogretmenlerin 
gorev yerleri valiliklerce belirlenecektir. 
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