
TÜM İLÇE / OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE 
 
TÜM OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN ZORUNLU 
DURUMLARINI TEKRAR KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. 
 
Zorunlu  çalışma  yükümlüsü öğretmenlerin tespitine ilişkin; 
 
Görev 26.07.2015 itibari ile yeri değişen öğretmenler sisteme yansıtılmıştır, 
 
Durumu kesinleşen (tamamlayan yada muaf olan) öğretmenler listelerden çıkartılmıştır,  
 
Geriye dönük personel durumu sorgulama ekranı modüle eklenecektir, 
 
“Eş durumu özründen başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan)” durumu seçilen öğretmenlerin il 
onayları iptal edilmiştir. Bu durumda olan kişilerin kurumlarındaki mevcut durumlarına göre 
değerlendirilmeleri gerekmektedir. Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin ataması özür 
grubundan sonra yapılacak ve son güncelleme özür grubundan sonra alınacaktır. 
 
Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar; 
 
Eşi zorunlu hizmetini tamamlayan yada muaf olan öğretmenler için Ertelendi (Eş mazeretinden) 
durumunun seçilmesine ve evrak yüklenmesine gerek yoktur, bu durumda olan kişiler için Ertelendi 
(Eşi zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan veya muaf olan) durumunun seçilmesi 
gerekmektedir.  
 
Ertelendi (2012'de sözleşmesi bulunan) * seçeneği görevine atandığı kurumda devam eden yada 
isteği dışında (norm fazlalığı, okul/kurum/bölüm kapatılması vb. sebeplerle) görev yeri değişen kişiler 
için uygundur. Kendi isteği ile (isteğe bağlı, özre bağlı) yer değiştiren personel zaten taahhüdünü ihlal 
ettiğinden bu kişiler için bu seçenek uygun değildir.  
 
4., 5. ve 6. Hizmet alanlarında görev yapan öğretmenler için sadece; 

         Tamamladı 

         Yapıyor 

         Muaf (Bedensel engellilerin ataması) 

         Muaf (06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli 4/B öğretmen olarak görev yapanlar) 

         Muaf (Eşi, anne-babası veya kardeşi şehit olduğundan) 

         Muaf (Eşi, anne-babası veya kardeşi malül gazi olduğundan) 

         Muaf (Çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olanlar) 
seçenekleri seçilebilir.  
 
Sistem tarafından görüntülenen görev kaydı hatalarının düzeltilmesi, hem hizmet sürelerinin hem de 
hizmet puanlarının hesabı için önem arz etmektedir. Atamaların sağlıklı ve adil bir biçimde 
gerçekleştirilebilmesi için bu hataların düzeltilmesi gerekmektedir. 
 
Güncellemeler bugün (28.07.2015) itibari ile tekrar açılmıştır ve 07.08.2015 mesai bitimine kadar 
devam edecektir.  
 
Bilgilerinize, iyi çalışmalar.  
 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  
 
 
http://ikbs.meb.gov.tr  adresine giriş yapılarak zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespiti 
sağlanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin tespitinde Millî Eğitim Bakanlığı 

http://ikbs.meb.gov.tr/


Öğretmenlerinin  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44., 45, 46, ve 47. maddelerine göre işlem 
yapılacaktır.  
 
Tüm hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerin  zorunlu çalışma yükümlülük bilgilerinin sisteme 
girilmesi gerekmektedir. 
 
03/06/2015 tarihinden sonra  herhangi şekilde ataması yapılan ve kurumu değişen öğretmenler için; 
eğer sistemde eski kurumunda gözüküyorsa atandığı kuruma göre değil sistemde gözüktüğü kuruma 
göre değerlendirme yapılmalıdır. Bakanlığımızca bu kişiler için tekrar atandıkları kurumdan bilgi 
alınacaktır. 
 
Ayrıca, bilgi giriş işlemleri kurum, ilçe ve  il sırası ile yapıldığından ilçe ve kurum müdürlüklerinin de bu 
hususta bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
 
Sisteme giriş için MEBBİS şifresi (Resim-1)  kullanılacaktır.  
Sisteme giriş sonrasında “Atama Modülü” ( Resim-2)  üzerindeki “Zorunlu Durum Tespit /Personel 
Durumu”  (Resim-3) menüsünden giriş yapılacaktır. 
 
Bilgilerinize  
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