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DAGITIM YERLERINE

ilgi:

Engelli Kamu Personel Segme Srnavt ve Engellilerin Devlet Memurlu[una
Ahnmalan Hakkrnda Y6netmelik.
b) Milli E[itim Bakanhfr O[retmen Atama ve Yer Deligtirme Ytinetmeli[i.

a)

Bakanhlrmnabaph elitim kurumlarrna 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun

53

iincii maddesi gergevesinde, 2014 y:/rnda yaprlan Engelli Kamu Personeli Segme Smavrna
(EKPSS) katrlanlar arasrndan EKPSS puan tisttinlti[tine g6,re 150 kontenjana engelli
6[retmen ahmr yaprlacaktr.
itgi (a) ve ilgi (b) Yiinetmelik hiiktimleri ile Arahk 2015 Engeili O[retmen Ahmr
Duyurusu gergevesinde bagvurular 7-1 I Arahk 2015 tarihleri arasmda Valiliklerce ahnacakttr.
Bu baflamda ekte gdnderilen duyuru dolrultusunda gerekli tedbirlerin ahnmasmt rica
ederim.
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ARALIK 20ts ENGELLI OGnnruEN ALIMI DUYURUSU
Engelli d$retmen ahmr, 2014 yrhnda yapian Engelli Kamu Personeli Segme Stnavma
katrlan adaylar arasmdan EKPSS puanl i.ist0nliifiine gdre ve 150 kontenjana olmak
izere,}7l02l20I4 tarihli ve 28906 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Engelli Kamu Personel
Segme Srnavr ve Engellilerin Devlet Memurlupuna Ahnmalarr Hakkrnda Ydnetmelik hiikiimleri
ile 1710412015 tarihli ve 29329 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Elitim Bakanhgr

Ogretmen Atama ve Yer Defigtirme Ydnetmelili htiktmlerine gdre yaprlacaktrr.
Adaylarda, 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
gartlann yanrnda;

1- Tiirk vatandagt olmak (Kuzey Krbns Tiirk Cumhuriyeti

vatandaqlarr

igin Ttirk

vatandagtolma qarh aranmayacakttr.),

2-Lisans mezuniyeti. Talim ve Terbiye Kurulunun olretmenlile atanacaklann tespitine
iliqkin karanna uygun olmak,
3- OrtaOgretim Alan Olretmenlili Tezsiz Yiikseklisans ya da Pedagojik Formasyon
Programr/Pedagojik Formasyon Elitimi Sertifika Progtammdanbirini bagarryla tamamlamtg
olmak,

4- Yurt

drgrndaki yiiksekd!'retim kurumlarmdan mezun olanlarrn, Yiiksekdfretim
KuruluBagkanhlmca, yiiksekdlrenimlerinin velveya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
igindeki yiiksekdgretim kurumlanna veya programlarrna denkli[i kabul edilmiq olmak,
5- 2014 yrhnda yaprlan Engelli Kamu Personeli Segme Srnavrna(EKPSS) katrlmrg olmak,
6- Devlet memurlulundan veya <ilretmenlik mesle[inden grkarrlmayr gerektiren bir ceza
almamrg olmak,
7- Olretmenlile daha dnce atandrlr hAlde gdrevine baglamamrg olanlar baktmmdan,
bagvuru tarihinin son giini.i itibarryla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yrlhk bekleme siiresini
doldurmug olmak,
8- Saflrk nedeniyle gcirevine son verilenler harig olmak tizere,adayhk ddnemi iginde
gO,revine son verilenler bakrmmdan, gdrevden ayrrldrklarrtarih ile bagvurunun son gtinti itibarryla
3 (tiq) yrlhkbekleme siiresini doldurmug olmak,
dzel gartlarr aranacaktr.
Adaylar, bagvurularrm http:/lmebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde
yer alan Elektronik Bagvuru Formunu doldurmak suretiyle 7-11 Arahk 2015 tarihleri arastnda
yapacak; bagvuru formunun grktrsmr, istenen belgelerle birlikte il milli egitim miidiirliiklerine
onaylattracaktr.
Bagvuruda adaylardan,lisans diplomasr veya gegici mezuniyet belgesi, pedagojik

ve

yrh

ile

2014
EKPSS sonug belgesi
engelli salhk kurulu raporu
istenecek;ayrrca,hdlen herhangi bir kamu kurum ve kurulugunda devlet memuru olarak gahgrp
gahgmadrklarrna iligkin beyanlarr almacaktr.
Kamu kurum ve kuruluglarrnda gdrev yapan adaylardan bagvuru esnasmda muvafakat
belgesi istenmeyecek;ancak atamasr yaprlanlar, gdreve baglama iglemleri esnasmda bu belgeyi
ibraz edecektir.
formasyon

Gegerli bagvuru sahibi adaylar EKPSS puanl tistiinliili.ine g6re sralanacak;
atamalar,Bakanh[rn belirleyece[i tarihte adaylarrn tercih etmig olduklan illere ilan edilen
kontenjan srnrrhh[rnda EKPSS puanr iistiinliifiine gdreyaprlacak;atamasr yaprlan dlretmenlerin
gdrev yerleri valiliklerce belirlenecektir.
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