ùUBAT 2017 ENGELLø ÖöRETMEN ALIMI DUYURUSU
2016 yÕlÕnda yapÕlan Engelli Kamu Personeli Seçme SÕnavÕna katÕlan adaylar arasÕndan
EKPSS puanÕ üstünlü÷üne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayÕlÕ Resmî Gazete’de yayÕmlanan
Engelli Kamu Personel Seçme SÕnavÕ ve Engellilerin Devlet Memurlu÷una AlÕnmalarÕ HakkÕnda
Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayÕlÕ Resmî Gazete’de yayÕmlanan Millî
E÷itim BakanlÕ÷Õ Ö÷retmen Atama ve Yer De÷iútirme Yönetmeli÷i hükümlerine göre 1500
kontenjana engelli ö÷retmen alÕmÕ yapÕlacaktÕr.
Bu kapsamda yapÕlacak atamalar için 21-24 ùubat 2017 tarihleri arasÕnda ön baúvuru
alÕnacaktÕr.
Baúvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayÕlÕ Devlet MemurlarÕ Kanununun 48 inci
maddesinde belirtilen genel úartlarÕn yanÕnda;
1- Türk vatandaúÕ olmak (Kuzey KÕbrÕs Türk Cumhuriyeti vatandaúlarÕ için Türk vatandaúÕ
olma úartÕ aranmayacaktÕr.),
2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun ö÷retmenli÷e atanacaklarÕn tespitine
iliúkin kararÕna uygun olmak,
3- Ortaö÷retim Alan Ö÷retmenli÷i Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
ProgramÕ/Pedagojik Formasyon E÷itimi Sertifika ProgramÕndan birini baúarÕyla tamamlamÕú
olmak,
4- Yurt dÕúÕndaki yüksekö÷retim kurumlarÕndan mezun olanlarÕn, Yüksekö÷retim Kurulu
BaúkanlÕ÷Õnca, yüksekö÷renimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yüksekö÷retim kurumlarÕna veya programlarÕna denkli÷i kabul edilmiú olmak,
5- 2016 yÕlÕnda yapÕlan Engelli Kamu Personeli Seçme SÕnavÕna (EKPSS) katÕlmÕú olmak,
6- Devlet memurlu÷undan veya ö÷retmenlik mesle÷inden çÕkarÕlmayÕ gerektiren bir ceza
almamÕú olmak,
7- Ö÷retmenli÷e daha önce atandÕ÷Õ hâlde görevine baúlamamÕú olanlar bakÕmÕndan,
baúvuru tarihinin son günü itibarÕyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yÕllÕk bekleme süresini
doldurmuú olmak,
8- Sa÷lÕk nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylÕk dönemi içinde
görevine son verilenler bakÕmÕndan, görevden ayrÕldÕklarÕ tarih ile baúvurunun son günü itibarÕyla
3 (üç) yÕllÕk bekleme süresini doldurmuú olmak,
özel úartlarÕ aranacaktÕr.
Adaylar, baúvurularÕnÕ http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde
yer alan Elektronik Baúvuru Formunu doldurmak suretiyle 21-24 ùubat 2017 tarihleri arasÕnda
yapacak; baúvuru formunun çÕktÕsÕnÕ, istenen belgelerle birlikte il millî e÷itim müdürlüklerine
onaylattÕracaktÕr.
Baúvuruda adaylardan, lisans diplomasÕ veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik
formasyon ve 2016 yÕlÕ EKPSS sonuç belgesi ile engelli sa÷lÕk kurulu raporu istenecek; ayrÕca,
hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluúunda devlet memuru olarak çalÕúÕp çalÕúmadÕklarÕna
iliúkin beyanlarÕ alÕnacaktÕr.
Ancak, atamasÕ yapÕlan engelli ö÷retmen adaylarÕnÕn göreve baúlama iúlemleri esnasÕnda
baúvuruda istenilen belgeler ile ö÷retmenlik yapÕp yapamayacaklarÕna iliúkin sa÷lÕk kurulu raporunu
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluúlarÕnda görev yapan adaylardan baúvuru esnasÕnda muvafakat
belgesi istenmeyecek; ancak atamasÕ yapÕlanlar, göreve baúlama iúlemleri esnasÕnda bu belgeyi
ibraz edecektir.
Atamalar, BakanlÕ÷Õn belirleyece÷i tarihte adaylarÕn tercih etmiú olduklarÕ illere ilan edilen
kontenjan sÕnÕrlÕlÕ÷Õnda EKPSS puanÕ üstünlü÷üne göre yapÕlacak; atamasÕ yapÕlan ö÷retmenlerin
görev yerleri valiliklerce belirlenecektir.
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