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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/903.02/5401710
Konu : 2015 Yılı Engelli Personel Atamaları

26.05.2015

....................v a l i l i ğ i n e
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna
Alınmaları Hakkında Yönetmelik,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik,
c) 2015 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu,
ç) 28/04/2015 tarihli ve 4475420 sayılı Makam Onayı.
İlgi (a) Yönetmelik kapsamında, Bakanlığımız taşra teşkilatına Ölçme Seçme ve Yerleştirme
Merkezince (ÖSYM) EKPSS sonucuna göre ortaöğretim mezunu 2.000, Kura sonucuna göre
ilköğretim/ortaokul/ilkokul mezunu 150 olmak üzere toplam 2.150 adet 12 nci derece hizmetli
unvanına yerleştirme yapılmış olup, ekli listede (EK-1) yer alan engelli (aday) personelin belirtilen
kadroya atama iş ve işlemleri Valiliğinizce yürütülecektir.
Bilindiği üzere Bakanlığımız taşra teşkilatında; eğitim ve öğretim hizmetleri smıfı dışındaki
diğer hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden adaylıkları kaldırılmış olanların,
09/07/2014-2897884, 15/12/214-6451873 tarihli ve sayılı Makam onaylan çerçevesinde hizmet süresi
şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere istekleri doğrultusunda iller arası ve ili içi yer
değişikliği işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Ancak, engelli (aday) personelin adaylığın kaldınlmasma ilişkin 657 sayılı Devlet
Memurlan Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen yasal süreyi beklemelerinde (ağır hastalık, ailevi,
eş durumu vb.) mağduriyetler yaşandığı Bakanlığımıza gelen yoğun taleplerden anlaşılmış olup, özel
durumlan ve kamu yaran dikkate alınarak ekli listede (EK-1) yer alan engelli (aday) personelin bir
örneği ekte gönderilen ilgi (ç) Makam Onayı (EK-4) gereği;
a) Bir defaya mahsus olmak üzere iller arası yer değişikliğinde; (Bakanlığımız merkez
teşkilatı hariç olmak üzere) ilinize yerleştirildiği halde başka ilde görev yapmak isteyen engelli
(aday) personelin göreve başlatılmadan istedikleri il/ilçe emrine atanmalanmn yapılabilmesi için
dilekçe ile tek il/ilçe tercihinde bulunmalarının sağlanması,
b) Bir defaya mahsus olmak üzere il içi yer değişikliğinde; ilinize yerleştirilen engelli
(aday) personelin göreve başlatılmadan istedikleri ilçe emrine atanmalannm yapılabilmesi için
dilekçe ile tek ilçe tercihinde bulunmalarının sağlanması,
alman dilekçelerin 05/06/2015 hine kadar üst yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilmesi
gerekmektedir, (ilinize yerleştirilen listede (EK-1) isimleri bulunan tüm engelli (aday) personele
göreve başlatılmadan istemeleri halinde bu haktan yararlanacaktan beyan edilecektir.)
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(EK-1) listede yer alan ve göreve başlatılmadan bir defaya mahsus olmak üzere il içi veya il
dışı yer değişikliği hakkını kullanmayarak ilinizde göreve başlayan aday (engelli) personelin ise
adaylıkları kaldırıldıktan sonra, hizmet süresi şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere
istekleri doğrultusunda iller arası veya il içi yer değişikliği işlemleri yürürlükte olan
09/07/2014-2897884, 15/12/214-6451873 tarihli ve sayılı Makam onaylan çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.
İlgi (a) Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “ Kamu kurum ve kuruluşları,
yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme
komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden
inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder... ” hükmü yer almaktadır. Söz
konusu hüküm gereği; oluşturulacak komisyonda iliniz emrine yerleştirmesi yapılan (ya da
yerleştirildiği il'de göreve başlamadan isteği doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere iller arası
yer değişikliğinde ilinizi tercih eden) engelli (aday) personelin atama iş ve işlemlerinin ilgi (c)
kılavuz ve aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Hizmetli unvanında iliniz emrine yerleştirmesi yapılan adayların;
a) Aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri Valiliğinize ibraz etmesinden sonra atamaya ilişkin iş ve
işlemlerinin başlatılması,
b) Atama kararnamelerinin Valiliğinizce düzenlenmesi, yerleştirme listelerinde yer alan
adayların dışında kesinlikle atama yapılmaması, aksi takdirde sorumluluğun ilinize ait olacağımn
bilinmesi,
c) Il/ilçe/okul ve kurum emrine atamalarının, 5442 sayılı II idaresi Kanununa göre ihtiyaç/
norm ve engel durumu göz önünde bulundurularak belirlenen kontenjan dahilinde Valiliğinizce
yapılması, (Yerleştirildiği il'de göreve başlamadan isteği doğrultusunda ilinizi tercih ederek ilinizde
göreve başlayan engelli (aday) personel, bir defaya mahsus iller arası ya da il içi yer değişikliği
hakkını kullandığından bundan sonra bir defaya mahsus olmak üzere il dışı veya il içi isteğe bağlı yer
değişikliğinde bulunamayacaktır. Bu durumda olan engelli personelin adaylıkları kaldırıldıktan
sonraki yer değişikliği iş ve işlemleri ise ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.)
gerekmektedir.
1- Adaylarda Aşağıdaki Genel ve Özel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48 inci maddesinde yer alan yedinci fıkrası
hariç diğer koşullan taşımak,
b) 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlan Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınan engelli sağlık kurulu raporu ile engelli oranının %40
veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu belgelemek, (Adayın engelli sağlık kurulu
raporunda belirtilen raporun geçerlilik süresinin “Sürekli” veya “Süreli” olmasına göre; “Sürekli”
olanlardan yeni bir rapor istenmemesi, “Süreli” olanlann ise geçerlilik süresi kontrol edilerek, süresi
bitmiş olanlardan yeni rapor istenmesi gerekmektedir.
Adayın birden fazla engelli sağlık kurulu
raporu olması halinde 2015 yılı (EKPSS veya KURA) yerleştirmelerinde ÖSYM tarafından esas
alınan engelli sağlık kurulu raporu işleme alınacaktır.)
c) Engelli Sağlık Kurulu raporunun “Çalıştınlamayacağı İş Alanlan” bölümünde “Çalışamaz
"ifadesi bulunmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre Devlet memurluğundan
çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanun’un 97 nci maddesinde belirtilen bekleme süresini
“yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle” (24/04/2015) doldurmuş olmak,
d) Adaylann atamalannın yapılabilmesi için yerleştirme işlemi için son başvuru tarihi olan
24/04/2015 tarihi itibariyle EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumlanndan mezun
olmak,
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.
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2- Adaylardan Valiliğinizce İstenilecek Belgeler
a) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40’mcı maddesi gereğince
kazai rüşt kararı,
b) Öğrenim durumları bakımından;
1- Diploma asıllan veya onaylı örnekleri, (onay işlemi valiliklerde de gerçekleştirilebilecektir.)
diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca
usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgeler,
2- Mezun olabilecek durumda iken EKPSS/Kura için başvuru imkanı sağlanan adayların
atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 24/04/2015 tarihi
itibariyle EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olduğunu gösterir
belgeler,
c) Bir örneği ekte gönderilen ve adaylarca yazılı beyanda bulunmak suretiyle usulüne
uygun doldurulan Engelli Personel Atama Başvuru Formu, (EK-2) (Söz konusu formdaki kimlik
beyanlarının doğruluğu nüfus cüzdanlarından, askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğunun ise
yetkili ve adli mercilerden ilinizce teyit edilmesi, adli sicil kaydı bulunanların durumlarının iliniz
Hukuk Birimince değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, halen askerlik görevini yapan adayların
atama haklarının saklı tutulmasına ilişkin dilekçelerinin işleme alınarak, askerlik dönüşü atanmak
üzere başvuruda bulunanların atamalarının yapılması gerekmektedir.)
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da aslî devlet memuru olarak çalışmakta
olanlardan; başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olma
erleştirilenlerin görev yaptıkları kurumlarca onaylanmış muvafakat belgesi, (Halen görev yaptığı
unvandan farklı unvanlarda yerleşen adayların muvafakat işlemleri Valiliğinizce yürütülecektir.
Kurumunca muvafakat verilmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.)
d) 3 adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal bildirimi,
f) 2015 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi.
İlgi (a ) Yönetmeliğin 14 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “ EKPSS veya kura sonucuna göre
yerleştirdiği halde atama için aranılan koşullan taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde
getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.”hükmü ile yine aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında; “ Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda
bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum
ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir, "hükmü yer almaktadır. Bu hükümler gereği yanlış,
yanıltıcı, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile atama için öngörülen koşullan taşımayan veya
yukanda sayılan belgeleri 19/06/2015 tarihine kadar Valiliğinize teslim etmeyen adaylann atamalan
yapılmayacaktır.
İlinize yerleştirilmesi yapılan
(ya da yerleştirildiğ il'de göreve başlatılmadan isteği
doğrultusunda ilinizi tercih ederek ilinizde göreve başlayan) ve yukanda belirtilen genel ve özel
şartlan taşıyanlardan istenilen bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim eden adaylann
“Engelli Atama Başvuru Formunda” belirttikleri ikametgah veya adaylann istemesi halinde e-posta
adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde
göreve başlamayanlar ile atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması
yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
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Ayrıca İlinizce atamaları yapılan engelli (aday) personelin 62 ve 63 üncü madde hükümleri
gözetilerek en geç 20/07/2015 tarihine kadar (özel durumları olanlar hariç) görevlerine
başlatılmalarının sağlanması, göreve başlayanlar ile görevine başlamayanların göreve başlamama
nedenleri de belirtilerek ikinci bir yazışmaya gerek kalmadan ekte bir örneği gönderilen "Geri
Bildirim Formuna" (EK-3) işlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek üzere
(20/07/2015) tarihine kadar) pgm_kadro_ik3@meb.gov.tr.adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER
1- EK-1
2- EK-2
3- EK-3
4- EK-4

:

DAĞITIM
:
81 İl Valiliğine
( İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
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S.NO:

ADI

SOYADI

■P H 1
u

B A B A ADI

r e n im d u r u

: ENGEL
D U RU M U

EKPSS/KURA UNVANI

EC DER TANDIGI
ESS C
C Re

ADRES

1

ALI

ÖKTAR

E

MUHYETTIN

ORTAÖGRE Bedensel
EKPSSP1
(Ortopedik)

HİZMETLİ 12

BİTLİS

HUZUREVLERİ MAH. 4.SOK. K ARA K A Ş-2 NO:6/12 KAYAPINAR
K AYAPIN AR D İYARBAKIR

2

SÜLEYM AN

BATUK

E

ABDULKERIM

ORTAÖGRE Görme

EKPSSP1

HİZMETLİ 12

BİTLİS

KALE MAH. ŞEHİT YILMAZ GENCER CAD. NO: 6 İÇ KAPI NO: 2 TATVAN
B İTL İS

3

ZAFER

ÖZDEMîR

E

ADIL

ORTAÖGRE' Sınıflanam a EKPSSP1
yan

HİZMETLİ 12

BİTLİS

YENİ KENT MAH. HÜKÜMET CAD. NO: 92 İÇ KAPI NO: 17 HİZAN BİTLİS

4

s în a n v e y s î

ÖZDEMîR

E

MEHMET EMİN

ORTAÖGRE' Sınıflanam a EKPSSP1
yan

HİZMETLİ 12

BİTLİS

HÜSREV P A ŞA MAH. 1214 SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 5 MERKEZ BİTLİS

5

c îh a n

ALPTEKİN

E

VAHDETTİN

ORTAÖGRE Görme

EKPSSP1

HİZMETLİ 12

BİTLİS

K ARŞIYA K A M H MENEKŞE CD NO:25 TATVAN BİTLİS

6

EKREM

APAKHAN

E

NEZİR

ORTAÖGRETSınıflanam a EKPSSP1
yan

HİZMETLİ 12

BİTLİS

KORİK MAH. 113 C. CAD. NO: 99 MERKEZ BATM AN

7

OGUZHAN

AKÇIÇEK

E

YUSUF

ORTAÖGRE Sınıflanam a EKPSSP1
yan, Ruhsal

HİZMETLİ 12

BİTLİS

RIZAİYE M. KUBBELİ CAM İ S. ÖGE APT.NO:26 KAT:1 DAİRE:3 MERKEZ
ELAZIG

8

HAYRETTİN
ÇAĞLAYAN

GÜVENER

E

MÜFIT

ORTAÖGRETSınıflanam a EKPSSP1
yan

HİZMETLİ 12

BİTLİS

SELÇUKLU MAH. ŞEHİT SUM M AN İ GÖRGEN 4 NOLU ÇIKMAZ SK. NO: 8
AHLAT BİTLİS

9

M URAT

ERYILM AZ E

EŞREF

ORTAÖGRETGörme

EKPSSP1

HİZMETLİ 12

BİTLİS

İNÖNÜ MAH. M ÜFTÜLER CAD. NO: 32 MERKEZ BİTLİS

10

EM RULLAH

ERGÜN

E

BEDIRHAN

ORTAÖGRETSınıflanam a EKPSSP1
yan

HİZMETLİ 12

BİTLİS

PIN ARBAŞI MAH. AK SK. BEDİRHAN ERGÜN SİTESİ NO: 1 İÇ KAPI NO: 4
MUTKİ BİTLİS

11

ERKAN

BA LK A Y A

E

NUSRETTIN

HİZMETLİ 12

BİTLİS

ZAFER MAH. 58. SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ M U Ş

12

SEDAT

KAYA

E

TUNCER

HİZMETLİ 12

BİTLİS

ERKİZAN MAH. ATATÜRK İLKÖGRETİM ÇIKMAZ SK. NO: 6 İÇ KAPI NO:
1 AHLAT BİTLİS

13

FERHAT

Y A ŞA R

E

FERMAN

ORTAÖGRETSınıflanam a EKPSSP1
yan, Y aygın
Gelişim sel
ORTAOKUL Süreğen
K URA
H astalık
(Kronik)
ILKÖGRETIMGörme
K URA

HİZMETLİ 12

BİTLİS BİAHÇELİEVLER MAH. ATATÜRK CAD. NO: 101 İÇ KAPI NO: 1 GEVAŞ VAÎ

Bu liste (13) kişiliktir.

ENGELLİ PERSONEL ATAM ABAŞVURU FORMU
T.C. Kimlik Numarası:
Adı:

Soyadı:

Cinsiyeti:

Baba Adı:

Anne Adı:

Nüfusa kayıtlı olduğu

Erkek

□

Kadın

□
FOTOĞRAF

İl:
İlçe:
Doğum Tarihi:

Cilt No:

Aile Sıra No: Sıra No:

Veriliş Nedeni:

Veriliş Tarihi:

Kayıt No:

Doğum Yeri:
Nüfus Cüzdanı Seri No:

Verildiği Yer:

Askerlik durumu :

Yapıldı □

Tecilli □

Adli Sicil kaydı var mı?

Mahkûmiyeti var mı?

Var □ Y o k □

Var □

Muaf □
Mahkûmiyeti varsa süresi (Yıl, Ay, Gün):

Yok □
Sonucu:
Ertelendi □

Affedildi □

Mezun olduğu Üniversite/Yüksek Okul/Ortaöğretim /İlköğretim/Ortaokul/İlkokul kurumunun

Seçenek yaptırımlara çevrildi □

Adı:

Memnu haklarının iadesi kararı :

Bölümü:

Var □

Süresi:

Engel Derecesi: %

ENGEL GRUBU
1.GENEL ENGELLİLER

:

a) Ortopedik

□

b) Dil ve Konuşma

□

c) Ruhsal ve Duygusal

□

ç) Süregen (Kronik)

□

d) Diğer (sınıflanamayan)

^

2. GÖRME ENGELLİLER

:

□

3. İŞİTME ENGELLİLER

:

□

4. ZİHİNSEL ENGELLİLER

:

□

(Bu bölüm adayın EngelliSağlık Kurulu Raporuna
İkamet Adresi

Yok □

Mezuniyet tarihi:

göre doldurulacaktır.)

:

Telefon (ev) :

Telefon (cep) :

E-Posta :

Atama Başvuru Formunda belirtilen bilgiler tarafımdan tam ve doğru olarak doldurulmuştur. Bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili doğacak her türlü
hukuki sonucu kabul ediyorum.
...../ ..... /2015

imza

AÇIKLAMALAR
1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
2- A tam a Başvuru Form unda adayın beyanı esas alınacaktır. (Adayın beyan ettiği adli sicil ve askerlik durumu bilgilerinin doğruluğu
yetkili askeri ve adli m ercilerden kurum tarafından teyit ettirilecektir.)
3- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılm ayacak, atamaları yapılm ış ise iptal
edilecektir, bu kişiler hakkında Türk C eza Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.

2015 EKPSS/KURA GERİ BİLDİRİM LİSTESİ
T.C.KİMLİK
NUMARASI

3î

ADI

SOYADI

İLİ

İLÇESİ

KURUM
KODU

İNHA
TARİHİ

İNHA
SAYISI

ONAY
TARİHİ

ONAY
SAYISI

ENGEL GRUBU (*)

ENGEL
ORANI

KADRO
DERECESİ

UNVANI

1

%

12

HİZMETLİ

2

%

12

HİZMETLİ

3

%

12

HİZMETLİ

4

%

12

HİZMETLİ

5

%

12

HİZMETLİ

6

%

12

HİZMETLİ

7

%

12

HİZMETLİ

8

%

12

HİZMETLİ

9

%

12

HİZMETLİ

10

%

12

HİZMETLİ

11

%

12

HİZMETLİ

12

%

12

HİZMETLİ

13

%

12

HİZMETLİ

14

%

12

HİZMETLİ

15

%

12

HİZMETLİ

16

%

12

HİZMETLİ

17

%

12

HİZMETLİ

18

%

12

HİZMETLİ

19

%

12

HİZMETLİ

20

%

12

HİZMETLİ

21

%

12

HİZMETLİ

22

%

12

HİZMETLİ

23

%

12

HİZMETLİ

24

%

12

HİZMETLİ

25

%

12

HİZMETLİ

26

%

12

HİZMETLİ

(*) Bu bölüm adayın Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre doldurulacaktır. Engelli Grupları aşağıda yer alan açıklam aya göre belirlenecektir.
1. GENEL

ENGELLİLER

:

a) Ortopedik
b) Dil ve Konuşma
c) Ruhsal ve Duygusal
ç) Süregen (Kronik)
d) Diğer (sınıflanamayan)
2. GÖRME ENGELİLER
3. İŞİTME

:

ENGELLİLER

:

4. ZİHİNSEL ENGELLİLER

:

GÖREVE
BAŞLAMA
TARİHİ

GÖREVE
BAŞLAMAMA
NEDENİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
insan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/<...>/<...> W
Konu : Engelli Aday Personelin
Yer Değişikliği

5 U 2 .0

■■>JL8.0b.2JD IS

BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,
c) Engelli Kamu Personel Seçme Smavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik,
ç) 09/07/2014 tarihli ve 2897884 sayılı Makam Onayı,
d) 15/12/2014 tarihli ve 6451873 sayılı Makam Onayı.
İlgi (b) Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde; “İlgili mevzuatına göre alman sağlık kurulu raporunda
en az yüzde kırk oramnda engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü
olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar,engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı
olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler, bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kuramların
kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz...'
hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hüküm çerçevesinde taşra teşkilatında; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer
hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden adaylıkları kaldırılmış olanların, hizmet süresi şartı
aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere istekleri doğrultusunda iller arası ve ili içi yer değişikliği işlemleri
ilgi (ç-d) onaylar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Ancak; aday olarak göreve başlayan engelli personelin, İlgi (a) Kanunun 54 üncü maddesinde
belirtilen yasal süreyi beklemelerinde (ağır hastalık, ailevi, eş durumu vb.) mağduriyetler yaşandığı
Bakanlığımıza gelen yoğun taleplerden anlaşılmaktadır.
Bu nedenle ilgi (c) Yönetmelik kapsamında, Bakanlığımız taşra teşkilatına yerleştirilen aday engelli
personelin, özel durumları ve kamu yararı dikkate alınarak merkez teşkilatı hariç göreve başlamadan önce
yerleştirildikleri il millî eğitim müdürlüklerince dilekçe ile tek il / ilçe tercihinde bulunmalarının sağlanarak bir
defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda istedikleri il / ilçe emrine atanmaları, talep edilen ilde boş
kadro bulunmaması hâlinde yerleştirildikleri ilde boş bulunan kadronun atanma isteğinde bulunulan il'e
aktarılması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Genel Müdür

OLUR
./V 20İŞ

,

Nabi AVCI
Bakan

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: pgm_kadro_ik3@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:
Tel: (0 312)413 18 71
Faks: (0312)418 23 43

