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7 ~ubat 2014 CUMA Resmi Gazete SaYI :28906

YONETMELiK

Karar SaylS! : 2014/5780
Ekli "Engelli Kamu Personel Secme Smavi ve Engellilerin Devlet Memurluguna Almmalan Hakkinda

Yonetmelik'tin yUrUrli.igekonulmasi; Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgmin 17/12/2013 tarihli ve 25290 sayrli
yazisi uzerine, 657 sayih Devlet Memurlan Kanununun 53 uncu maddesine gore, Bakanlar Kurulu'nca 2/112014
tarihinde kararlastmlrmsnr.

Abdullah GUL
CUMHURBA~KANI

Recep Tayyip ERDoGAN

Basbakan

B. ARIN<; A. BABACAN B. ATALAY E.
I~LER

Basbakan Yardimcisr Basbakan Yardrmcisr Basbakan Yardimcisi Basbakan Yardimcisi

B. BOZDAG A. ISLAM M. <;AVU~OGW F.

I~IK

Adalet Bakam Aile ve Sosyal Politikalar Bakam Avrupa Birligi Bakam Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakaru

F. <;ELIK I. GOLLUCE A. DA VUTOGW N.

ZEYBEKCI

Cahsma ve Sosyal Giivenlik Bakam Cevre ve Sehircilik Bakarn Ekonomi Bakani

T. YILOIZ A. c KILI<; M. M. EKER H.
YAlICI

Enerji ve Tabii KaynakJar Bakam Genclik ve Spor Bakaru Gida, Tarim ve Hayvancihk Bakam GUmriik ve Ticaret Bakaru

E. ALA C. Y1LMAZ O. <;ELIK M.
~IM~EK

Kalkmma Bakam KO!tUrve Turizm Bakani Maliye Bakam

N.AVCI

Milli Egitim Bakam

I.YILMAZ V.EROGW

Orman ve Su 1~leri BakaruMilli Savunma Bakani

M. MUEZZINOGW

Saghk Bakam

L.ELVAN

Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakam

ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET
MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK

BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Ama~
MADDE 1- (I) Bu Yonetmeligin arnacr, merkezi olarak yapilacak engelli kamu personel secme smavma,

kuraya, yerlestirme islemlerine, engelli memur istihdammm takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli
memur istihdarm ile ilgili diger hususlara iliskin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (I) Bu Yonetmelik;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV)

sayih cetvellerde yer alan kurumlar ile doner sermayeli kuruluslar, kanunlarla kuru Ian fonlar ve kefalet sandiklanna,
b) n ozel idareleri ve belediyeler, il ozel idareleri ve belediyelerin kurduklan birlikler ile bunlara bagli

muessese, isletme ve doner sermayeli kuruluslara,
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c) 141711965tarihli ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanununa gore Devlet memuru istihdam eden diger kamu
kuruluslanna,

Devlet memuru olarak atanacak engelJiler hakkmda uygulamr,
Dayanak
MADDE 3- (I) Bu Yonetmelik, 657 sayih Kanunun 53 Uncilmaddesine dayarnlarak hazirlanrrustir.
Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda;
a) Bakanhk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgim,
b) Baskanhk: Devlet Personel Baskanhguu,
c) Donem: EngelJi Kamu Personel Secrne Sinavi veya kura sonucuna gore yapilan yerlestirme ve atamalan

kapsayan Engelli Kamu Personel Secme Sinavinm gecerlik silresini,
~) EngelJi: Dogustan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakrmmdan

engel oramrun yilzde kirk veya uzerinde ve calisabilir durumda oldugunu mevzuat hukumlerine gore ahnacak saglik
kurulu raporu ile belgeleyenleri,

d) Engelli Kamu Personel Secme Smavi (EKPSS): Ortaogretim, on lisans ve lisans mezunu engellilerin engel
gruplan ve egitim durumlanna gore yapilan ve sonuclan Devlet memurlugu ile kamu kurum ve kuruluslanrnn i~~i
kadrolanna almmalannda kullanilan merkezi smavi,

e) Kura: llkokul, ortaokul, ilkogretim ve ozel egitim i~ uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin
tercihlerine gore Devlet memuru kadrolanna yerlestirilmelerinde kullamlan yontemi,

f) Merkez: Baskanhk dismda Baskanlik adina merkezi smav ve kura islemlerini sonuclandiran ve bu sonuclara
gore yerlestirmeyi gerceklestiren kurum veya kurulusu,

g) Nitelik-Kod Kilavuzu: Baskanlikca hazirlanan ve atama yapilacak kadrolar icin egitim durumu ve ozel
kosullar itibanyla belirlenebilecek farkh alan, dal veya programlar ile sertifika, bonservis, cinsiyet, silri1cil belgesi,
yabanci dil bilgi seviyesi gibi niteliklerin yer aldigi kilavuzu,

g) Yerlestirme: EKPSS sonuclan veya kura usulUne gore engellilerin tercihleri dogrultusunda kamu kurum ve
kuruluslanna ait munhal kadrolara yerlestirilmesi islernini,

ifade eder.
iKiNCi BOLUM
EKPSS ve Kura

EKPSS
MADDE 5- (I) EKPSS, ortaogretim, on lisans veya lisans dilzeyinde egitim veren kurumlardan mezun veya

smavm ge~erlik silresi i~erisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylarm egitim durumlarl ve engel
gruplannm yaratttgl dezavantajlar gl:izonilnde bulundurularak B~kanhk tarafmdan yaplhr veya yaptmhr. Adaylarm
atanabilmesi i~in yerle~tirme tercih i~lemlerine son b~vuru tarihi itibarlyla mezun olmasl gerekir.

(2) EKPSS sonu~larl, kamu kurum ve kurulu~lan tarafmdan Tilrkiye i~Kurumu araclhglyla yapllan engelli
i~~iahmlarmda da kullamhr.

Kura
MADDE 6- (I) Kura; ilkokul, ortaokul, ilkl:igretim ve l:izel egitim i~ uygulama merkezi veya okulu mezunu

veya bu okullardan yerle~tirme i~lemlerine son b~vuru tarihi itibanyla mezun olabilecek engellilerin 657 saYlh
Kanunun 41 inci maddesi gozonilnde bulundurularak kamu kurum ve kurulu~larma tercihlerine gore yerle~tirilmeleri
amaclyla noter huzurunda yaplhr. Kura ~ekimini, kura i~in b~vuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

(2) Kura yontemiyle yerle~mek isteyen adaylarm kaYltlarl her bir dl:inem i~in sadece bir kez ahmr. Donem
i~erisinde ger~ekle~tirilecek yerle~tirme i~lemlerine ancak b~vurularl kay It altma alman adaylar b~vurabilir.

EKPSS ve kura duyurusu
MADDE 7- (I) B~kanhk tarafmdan, Merkezin de goril~il ahnmak suretiyle her YIIOcak aymda smav ve/veya

yerle~tirme takvimi belirlenerek duyurulur.
(2) EKPSS'nin yapllacagl yer ve zamana, EKPSS'de egitim durumlan ve engel gruplan itibarlyla yer alacak

konular ile testlere ve bunlarm aglrhklarma, puan tilrleri ve hesaplama yl:intemine, engel gruplan itibanyla
l:ingl:irilleceksmav silreleri ile dezavantajh durumlarm giderilebilmesi i~in ahnacak diger tedbirlere, adaylarm; EKPSS
ve kuraya b~vuru ~artlarma, tercih saYllarma, tercihleri dogrultusunda EKPSS'de ahnan puan veya kura sonucuna
gl:ire yerle~tirilmelerine, yerle~tirme sonu~larmm adaylara ve kurumlara bildirilmesine ili~kin esaslar usuller
Bakanhgm gl:iril~ilalmarak B~kanhk~a, EKPSS, kura ve yerle~tirmenin B~kanhk adma Merkeze yaptmlmasl halinde
ise Bakanhgm gl:iri1~ilahnarak Ba~kanhk ve Merkezce mil~tereken belirlenir.

(3) EKPSS, kura ve yerle~tirmeye ili~kin duyurular B~kanhgm ve Merkezin internet sitesinde ilan edilir.
(4) EKPSS ve Kura B~vuru Kllavuzu Ba~kanhk~a, EKPSS ve kuranm B~kanhk adma Merkeze yaptmlmasl

halinde ise Ba~kanhk ve Merkezce mil~tereken hazlrlamr.
(5) EKPSS ve Kura B~vuru Kllavuzunda; ba~vuru, egitim durumu ve engel gruplarl itibarlyla smav konularl,

smav ve degerlendirme i~lemlerine ili~kin gerekli bilgi ve kurallar ile smava ili~kin diger bilgiler yer ahr.
EKPSS'nin yaptlmasl ve sonu~larmm duyurulmasl
MADDE 8- (1) EKPSS, kamu kurum ve kurulu~larmm engelli kotasl a~lgl bulundugu silrece diger merkezi

kamu personel ahm smavlarmdan ayn olarak yaplhr.
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(2) Smav sorulan, engel gruplan itibanyla ogrenrne ve algilama diizeyleri ile dil gelisimleri ve sozel iletisim
guclukleri esas almrnak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini olcecek sekilde hazirlarur.

(3) EKPSS adaylann, engel gruplan ve ulasabilirlikleri gozonune almarak uygun ortamlarda yapihr.
(4) EKPSS'de istekleri halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya isaretleyici olmak iizere smav

gorevlisi temin edilir.
(5) EKPSS sonuclan, EKPSS'yi yapan kurumun internet sitesinden ilan edilir. EKPSS'nin, Baskanhk adma

Merkezce yapilmasi halinde ise EKPSS sonuclan ile engelJi istihdamma iliskin olarak yurutulecek cahsmalarda
kullamlabilecek diger bilgiler Baskanhga bildirilir.

EKPSS'nin geeerlik silresi
MADDE 9- (I) EKPSS sonuclan smavin yapildigi tarihten itibaren iki YIIicerisinde yapilacak smava kadar

gecerlidir, Ancak bu sure icinde yeni bir smavin yaprlamamasi durumunda smav sonuclan, bir sonraki smava kadar
gecerli olmaya devam eder.

UC;;UNCU BOLUM
Yerlestirme Silreci ve Atama Islemlerl

Kadrolann tahsisi
MADDE 10- (1) Engellilerin atanmasma tahsis edilecek kadro sayismin tespitinde, ilgili kamu kurum veya

kurulusunun, yurtdisi teskilati haric, toplam dolu memur kadro sayismm%3'ii dikkate ahrur.
(2) Kamu kurum ve kuruluslanrun, hizmet gereklerine gore engellilerin atanmasma tahsis edecekleri miinhal

kadrolanni, EKPSS sonuclanna veya kura usuliine gore yerlestirme yapilmasim saglayacak sekilde farkh egitim
diizeyi, hizmet simflan ve unvanlar itibanyla hazirlamalan esastir.

(3) Engellilerin istihdam edilecegi uygun miinhal kadro bulunrnadigi takdirde hizmet gereklerine ve genel
hiikiimleregore diger miinhal kadrolarda degisiklik yapilarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam
edilecegi birimler engellilerin engel dururnlan dikkate ahnarak ilgili kamu kurum veya kurulusunca belirlenir.

Kadrolarm bildirilmesi
MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluslan bir sonraki yil icin engelli memur alum yapacaklan miinhal

kadrolanm; Baskanligm internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" klsmmda yer alan bilgi alanlarml Nitelik-Kod
Kllavuzu ile B~kanhgm (jng(jrdOgOko~ullara g(jre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili Ylhn Ekim ayl
sonuna kadar elektronik ortamda Ba~kanltga bildirir. Bildirimi yapllan ve Ba~kanhk~a da uygun g(jrUlenkadrolara
ili~kincetveller aynca yazlh olarak B~kanhga g(jnderilir.

(2) Kamu kurum ve kurulu~larl, yerle~tirme i~in Nitelik-Kod Kllavuzunda belirtilenler dl~mda aynca (jzel
nitelik belirleyemez.

(3) Kamu kurum ve kurul~lan, ilgiJimevzuatmdayer alan (jzel hOkiimlerharicinde, yerle~tirme yapJlmasml
talep edecekleri kadrolar i~in iist y~ smm tespit edemez.

(4)Yerle~tirmeninB~kanhk adma Merkezce yapllmasl halinde, B~kanhk bu bildirimleri, (jng(jrUlenko~ullara
ve Nitelik-Kod Kilavuzunda yer alan hususlara uygunluk y(jnOndeninceleyerek sonucu elektronik ortamda Merkeze
bildirir.

Tercih Ktlavuzunun hazlrlanmasl
MADDE 12- (1) Yerle~tirme i~lemi i~inB~kanhk~a bir Tercih KJlavuzuhaZlrlanlr.Yerle~tirmeninB~kanhk

admaMerkezce yapllmasl halinde ise bu Kllavuz Ba~kanhkve Merkezce mii~terekenhaztrlanlr.
(2) Yerle~tirmeyeili~kinbilgiler, Tercih KJlavuzundayer ahr.
Yerle~tirm e
MADDE 13- (1) Engelli adaylarm memur kadrolarma yerle~tirilmelerinde EKPSS sonucu ve kura sonucu

yerle~tirmey(jntemleri kullamhr.
a) Orta(jgretim, (jnlisans ve lisans mezunu engelli adaylarm memur kadrolarma yerle~tirilmelerinde EKPSS'de

alman puanlar kullamhr. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanl esas almarak tercihlerine g(jre yerle~tirilir.Aym
puam alan adaylar arasmdan diploma tarihi itibanyla (jncemezun olmu~olana, bunun aym olmasl halinde y~1 bOyOk
olana (jnceliktammr.

b) ilkokul, ortaokul, ilk(jgretim ve (jzel egitim i~ uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adaylarm
memur kadrolarma yerle~tirilmelerindekura y(jntemi kullanlhr. Adaylar, Tercih KJlavuzunda kura ile yerle~tirmetalep
eden kamu kurum veya kurulu~larmdan durumlarma uygun ko~ullann bulundugu kadrolar i~in tercihte bulunmak
suretiyle kuraya katlhrlar.

(2) Yerle~tirmedeadaylann ba~vurubelgesi ve tercih formundaki beyanlarl esas ahmr.
(3) Yerle~tirmesonu~larl, yerle~tirmeyi yapan kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yerle~tirmeninB~kanhk

admaMerkezce yapllmasl halinde yerle~tirilenadaylara ili~kinbilgiler aynca B~kanhga da bildirilir.
(4) Engelli adaylarm (jgretmen kadrolarma yerle~tirilme i~lemleri,EKPSS sonu~lan kullanllarak Milli Egitim

Bakanhgmca yaplhr.
(5) Adaylarda, yerle~tirme i~lemine son b~vuru tarihi itibarlyla 657 saYlhKanunun 48 inci maddesinde yer

alan genel ve (jzel ~artlarlabirlikte atanacaklarl kadro i~inTercih Kilavuzunda ilan edilen diger ~artlararamr.
(6) Bu Y(jnetmelik hiikOmlerineg(jre engelli kapsamma girenlerin, EKPSS dl~mdaki personel ahml usullerine

g(jrememur kadrolanna yerle~tirilmelerindeve atanmalarmda genel hiikOmleruygulamr.
Yerle~tirme ve atama yapJlmayacak hailer
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MADDE 14- (I) Halen memur olarak calisrnakta olanlar, baska hizmet simfi kapsanundaki kadrolar ile
bulunduklan kadrolardan farkh olmak kaydiyla mezunu olduklan egitim programlan itibanyla ihraz etmis olduklan
unvanlara iliskin kadrolar baric olmak iizere bu Yonetmelik kapsaminda yerlestirrne islemlerine basvuramaz,
yerlestirilseler dahi atamalan yapilamaz.

(2) Diger kanunlarla memurluga atanrnalan engellenen adaylar da bu Yonetmelik hukurnleri cercevesinde
yerlestirme islemlerine basvuramaz, yerlestirilseler dahi atamalan yapilamaz.

(3) EKPSS veya kura sonucuna gore yerlestirildigi halde atama icin ararulan kosullan tasunayan veya istenilen
belgeleri suresi icerisinde getirmeyen adaylann atamalan yapilamaz,

(4) EKPSS ve kura sonucuna gore yerlestirilmis olmak bu maddede sayilanlar icin herhangi bir hak teskil
etmez.

(5) Bu Yonetmelik hukumleri cercevesinde, herhangi bir kadroya yerlestirilen ancak atanamayan adaylar, ayrn
donem icerisinde yapilacak yerlestirmelere basvuramaz,

Adaylarm basvurmalart ve atanmalan
MADDE 15- (I) Adaylar, yerlestirildikleri kamu kurum ve kuruluslanna, Tercih Kilavuzunda istenilen

belgeler ile birlikte suresi icinde basvurur,
(2) Kamu kurum ve kuruluslan, yerlestirmeye iliskin olarak atamaya yetkili amirin onayi ile bes kisiden

olusan bir degerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak iizere basvuran adaylan, ararulan nitelikler
yonunden inceleyerek, nitelikleri uyanlann atamalanrnn yapilmasiru teklif eder. Bu adaylar, kamu kurum ve
kuruluslannca baska bir smav veya miilakat yapilmaksizm atarur,

(3) Atamasuun yapilmasi uygun gorulen adaylar, atama islemleri yapilrnadan once, kamu kurum ve kuruluslan
tarafmdan hazirlanan atama basvuru fonnu ile adli sicil ve askerlik durumu ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu
hususlarda adaylardan yazih beyanlan dismda aynca bir beige talep edilmez. Adaylann bu beyanlanllln dogrulugu
yetkili mercilerden kurumlarca teyit edilir. Adaylarm atanma i~lemleri, atama ba~vuru fonnunda belirtilen bilgilerin
teyidi siirecinin tamamlanmasl beklenmeksizin sonu~landmhr.

(4) Ger~ege aykm beige verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin atamalan yapilmaz, atamalan
yapllml~ ise iptal edilir, bu ki~iler hakkmda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayill Tiirk Ceza Kanunu hiikiimleri uygulamr.
Ger~ege aykm beige verdikleri veya beyanda bulunduklan tespit edilen adaylar hakkmda yapllacak i~lemler, atama
ba~vuru fonnunda kamu kurum ve kurulu~larl tarafmdan yazill olarak belirtilir.

DORDUNCUBOLUM
Ce~itIi ve Son HUkUmler

i~yerlerinin engellilerin ~ah~ma ~artlarma gore diizenlenmesi
MADDE 16- (1) Kamu kurum ve kurulu~larl ~ah~ma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin eri~ebilirligine

uygun duruma getinnek, engellilerin ~ah~malarlm kolayla~tlracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin gorev
yaptJklarl kadronun geregi olan i~leri yapabilmeleri i~in engel durumlarma gore gerek duyulan yardimci ve
destekleyici ara~ ve gere~leri tern in etmek zorundadlr.

(2) Engelliler, engelliliklerini artmci ve ek engel getirici i~lerde ~ah~tJnlamaz.
Uygulamanm izlenmesi ve bildirim yUkiimlUliigii
MADDE 17- (I) Kamu kurum ve kurulu~lannda engelli memur ~ah~tlrma yiikiimliiliigiiniin yerine

getirilmesinin takip ve denetimi Ba~kanhk~a yaplhr.
(2) Bu Yonetmelik hiikiimleri ~er~evesinde, kamu kurum ve kurulu~larl; istihdam ettikleri engelli personele

ili~kin olarak B~kanhgm internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" klsmmda yer alan bilgi alanlarml tam ve eksiksiz
olarak doldurur ve alacaklan ~lktJlarl yazlh olarak her YIIMaYls aymm son giinii itibanyla Ba~kanhga yazill olarak
gonderir. Aynca, kamu kurum ve kurulu~larl soz konusu personele ili~kin bilgilerde meydana gelecek degi~iklikleri
degi~ikligin meydana geldigi tarihten itibaren en ge~ onbe~ giin i~inde Ba~kanhgm internet sitesindeki "DPB
e-Uygulama" klsmma i~leyerek giincelle~tirir.

(3) Kamu kurum ve kurulu~lan, yerle~tinnesi yapllan kadrolardan atama sonucu goreve b~latilanlan, atamasl
yapildlgl halde goreve b~lamayanlarl, niteligi uymadlgl gerek~esi ile atamasl yapilamayan veya atamasl iptal edilen
adaylara ili~kin bilgileri, Ba~kanhgm internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" klsmmda yer alan ilgili fonnlardaki bilgi
alanlarml tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, soz konusu atamayla ilgili i~lemlerin sonu~landlgl tarihten
itibaren onbe~ giin i~inde B~kanhga bildirir.

(4) Engelli memur istihdam yiikiimliiliigiiniin yerine getirilmesi ile bu Yonetmelik hiikiimlerinin
uygulanmasmda ortaya ~Ikan tereddiitlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kurulu~larl arasmda uygulama birliginin
saglanmasmda Ba~kanhk yetkilidir.

Yiiriirliikten kaldlnlan mevzuat
MADDE 18- (1) 22/8/2011 tarihli ve 201112192 sayill Bakanlar Kurulu Kararl ile-yiiriirliige konulan

OZiirliilerin Devlet Memurluguna Almma ~artlan ile Yapilacak Merkezi Smav ve Kura Usulii Hakkmda Yonetmelik
yiiriirliikten kaldmlml~tlr.

Yiiriirliik
MADDE 19- (I) Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yiiriirliige girer.
Yiiriitme
MADDE 20- (I) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yiiriitiir.
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