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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGl'NA

Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.
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GENEL GEREKÇE

Sosyal devlet, toplumda sosyal adaleti sağlamak İçin, devletin elinde

bulundurduğu kaynakları sosyal, politik ve ekonomik olarak adil dağıtılmasını,

toplumdaki tüm kesimlere ulaştırılmasını ve güvenli bir hale getirilmesini öngören bir

devlet modelidir. Sosyal devletin en önemli görevlerinden birisi toplumun bütün

kesimlerini ekonomik ve sosyal açıdan korumaktır. Sosyal devletin korumaya öncelik

verdiği kesimlerin başında yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocuklar gelmektedir. Bu

kesimlerin insan onuruna yakışan bir hayat sürmelerini sağlamak hem devletin bir

görevi hem de vicdani bir sorumluluktur. Ancak ülkemizde bu kesimler çok zor

ekonomik koşullar altında yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir.

Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi ve toplumsal
yaşama katılmalarının sağlanmasında büyük yetersizlikler bulunmaktadır. Ne yazık ki

engellilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir gelir elde etmelerine, ayrımcılığın

ortadan kaldırılmasına kadar bir dizi önemli sorununun yanı sıra engellilerin istihdama
katılmalarının sağlanmasında büyük sorunlar bulunmaktadır. Engellilik, ülkemizde ve

dünyada toplum tarafından önyargıyla yaklaşılan bir durum olmaya devam

etmektedir. Bu önyargılar ve olumsuz yaklaşımlar, engelli bireyleri sosyal hayattan, iş

hayatından uzakta tutmaktadır. Bu nedenle toplumun önemli bir parçasını oluşturan

engellilerin işgücüne katılmaları her bakımdan önceliklidir.

Bu açıdan bakıldığında engellilerin istihdama katılmasını sağlamada devlete

yüklenen görev ve sorumluluk ne yazık ki, yerine getirilmemektedir. Kamu kesiminde
dahi istihdamlarının sağlanmasında pozitif ayrımcılık yapılması yerine gerek yasal

mevzuattaki kota kısıtlamaları gerekse EKPSS ve kura uygulaması gibi yöntemlerle

engellilerin kamuda istihdamının fiilen engelleyen barîyerler oluşturulmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlar, engellilerin çağa yakışır biçimde özgürce ve

rahatça istihdama katılmaları konusunda çok daha fazla sorumluluk almak
zorundadırlar. Engelli bireylerin çalışma hakkından herkes gibi faydalanabilmesi için
mevcut politikaların gözden geçirilip, engelli bireylerin çağdaş ve İnsanca
yaşayabileceği koşuiları sağlayacak biçimde yeniden formüle edilmesi
gerekmektedir.

Bilindiği gibi engellilerimizin kamu kurumlarında memur veya sözleşmeli
personel olarak İstihdam edilmeleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 53 ü
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarına asgarK%8L/f^f -î* ^/ ^ 'T,oranında engelli çalıştırma zorunluluğu getirilirken aynı zamanda EKPSp



şartı da bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan uygulamalarda ne yazık ki bu kota şartı

yerine getirilmediği gibi EKPSS ve Kura nedeniyle engellilerin büyük bir kısmı

istihdam haklarından yararlanamamaktadırlar.

Çalışabilir durumdaki engellilerimizin bir kesimini de eğitim alanında büyük

özveri ve azimle eğitimlerini tamamlamış ve öğretmen olarak mezun olmuş olmalarına

rağmen gerek kota, gerekse kura ve EKPSS nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde öğretmen olarak istihdam edilmemektedirler. Milli Eğitim Bakanlığında
ciddi bir öğretmen açığı ve ihtiyacı bulunmasına rağmen, ne yazık ki engelli öğretmen

adayları yukarıdaki kısıtlar nedeniyle ataması siyasi iktidar tarafından

yapılmamaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 5000 öğretmen adayının atama beklediği

belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı ve engelli bireylerimizin
yaşadıkları sorunlar da dikkate alınarak bu kısıtların kaldırılarak bir defaya mahsus

olmak üzere, engelli öğretmen adaylarımızın, engel durumlarına ve yaşam alanlarına
uygun olarak öğretmen kadrolarına atanması bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Kanun teklifimizle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun engelli personel

çalıştırma yükümlülüğü hususlarını düzenleyen 53 üncü maddesindeki kota ve

EKPSS gibi kısıtlara tabi olmaksızın öğretmen kadrolarına atanması teklif
edilmektedir.

Diğer yandan, 7345 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen ve
öğretmenler için kariyer basamakları düzenlenen Kanun ile oluşturulan aday

öğretmenlik aşamasının engelli öğretmen adayları açısından uygulamada yaşatacağı
ayrımcılık ve dezavantajların ortadan kaldırılması amacıyla bu kapsamda atanacak
engelli öğretmenlerin doğrudan öğretmenlik kadrolarına atanması öngörülmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - Madde ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel görevlerinden birisi olan

ilk ve ortaöğretim alanında eğitim faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli insan gücü

yetersizliğini gidermek ve engelli öğretmen adaylarımızın istihdamının sağlanması

amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun engelli personel çalıştırma

yükümlülüğü hususlarını düzenleyen 53 üncü maddesindeki kota ve EKPSS gibi

kısıtlara tabi olmaksızın doğrudan öğretmen kadrolarına atanması hedeflenmektedir.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 - Yürütme maddesidir.
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DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 47 -

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi

kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki ihdas edilmiş
kadrolarda istihdam edilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere, bu kanunun 53 üncü

maddesinde belirtilen EKPSS ve kura şartları aranmaksızın, yüksek öğretim

kurumlarının eğitim fakültelerinden lisans düzeyinde eğitim almış ve mezuniyet

belgesine sahip olanlar ile sonradan pedagojik formasyon belgesi almış lisans
mezunu öğretmen adaylarından bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde

başvuranlardan, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanlar.

Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde öğretmen unvanlı kadrolara
03/2/2022 tarih ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 5 inci maddesinde
belirlenen aday öğretmenlik kariyer basamağına tabi olmaksızın öğretmen olarak
atanırlar. Bakanlıkça bu kapsamda atanacak öğretmen sayısı 5.000'i geçemez.

Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde
hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik
yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Ataması yapılan engelli personelin istihdam
edileceği branşlar ve engelli öğretmenlerin görev yapacağı birimler engellilerin engel
durumları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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