
Zorunlu Tespit İşlemleri Modül Kullanım Kılavuzu 

Sisteme Giriş / Oturum Açma 
1. http://ikbs.meb.gov.tr adresini gidiniz. 

2. İl, ilçe ve kurum kullanıcıları sisteme MEBBİS hesabıyla giriş yapmalıdırlar. Bunun için giriş sayfasındaki MEBBİS 

hesabınızla giriş yapmak için tıklayınız. bağlantısına tıklayınız. 

 
 

3. Açılan sayfadan kullanıcı bilgilerinizi girerek oturum açınız. 

 
 

  

http://ikbs.meb.gov.tr/
https://mebbis.meb.gov.tr/ssologinBIDB.aspx?id=10&url=http://ikbs.meb.gov.tr/Hesap/MebbisGiris
https://mebbis.meb.gov.tr/ssologinBIDB.aspx?id=10&url=http://ikbs.meb.gov.tr/Hesap/MebbisGiris


4. Zorunlu tespit işlemleri Atama Modülü üzerinden yapılacaktır. Atama modülüne giriş yapınız. 

 
 

5. Menüden Personel Durumu seçeneğine tıklayınız. 

 
 

  



Ekranda yer açmak için menüyü gizleyebilirsiniz. 

 
 

  



Personel Zorunlu Durumunun İşlenmesi 
1.  düğmesine tıkladığınızda seçtiğiniz kriterler doğrultusunda personel listelenecektir. 

 
 

Personel listesindeki sütun başlıklarına tıklayarak kayıtları sıralayabilirsiniz. Ad’a, Soyad’a, T.C. Kimlik Numarası’ 

na göre sıralama yapabileceğiniz gibi Kurum, İlçe ve İl sütunlarına tıklayarak onay durumlarına göre de sıralama 

yapabilirsiniz. Bu şekilde; kurumda, ilçede ve ilde onay bekleyen ya da onaylanan kayıtları öncelikli olarak 

listeleyebilirsiniz. 

 
İlçe onay durumunu göre sıralı personel listesi 

 

  



T.C. Kimlik numarası, Ad ve Soyad alanlarına göre arama yapabilirsiniz. Bunun için ilgili sütün başlığındaki  

düğmesine tıklayınız. Açılan pencereye arama koşulunuzu giriniz ve  düğmesine tıklayınız. Uyguladığınız 

filtreler kalıcıdır. Filtre uyguladıktan sonra  düğmesine tıklarsanız mevcut filtre yeni sorguda da geçerli 

olacaktır. Filtreleri kaldırmak için aynı pencerede ki  düğmesine tıklamalısınız. Her bir sütun için aynı 

anda ayrı ayrı filtre uygulayabilirsiniz. 

 
 

2. Herhangi bir personel üzerinde işlem yapmak için listeden ilgili personeli seçiniz (Bunun için satır üzerinde 

herhangi bir yere tıklayabilirsiniz). 

 
 

Personeli seçtiğinizde o kişi ile ilgili zorunlu hizmet raporu hazırlanır ve sözleşme/görev kaydı getirilir. Kişi ile ilgili 

durumu belirlerken bu raporu ve sözleşme/görev kaydını incelemeniz gerekmektedir.  

 

Eğer raporda hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen ikgm_bilgiislem7@meb.gov.tr adresine e-posta gönderiniz. 
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Sözleşme/Görev kaydında yer alan; 

PHA sütünü personelin görev yaptığı sürece kurum hizmet alanı değişikliklerinden, personel lehine olanı listeler. 

Örneğin personel göreve başladığında, 5. hizmet alanındaki bir kurumun hizmet alanı 4 olarak değiştirilse dahi 

personel 5. hizmet alanı için belirlenen koşullarda değerlendirilmelidir.  

 
 

Kurum hizmet bölgesi/alanındaki değişiklikleri görüntülemek için ilgili kurumu seçebilirsiniz. 

 
 

3. Kurum, İlçe ve İl sütunlarındaki  ve simgeleri ilgili birimin onay durumunu gösterir.  simgesi herhangi bir 

işlem yapılmadığı, simgesi ise ilgili birimin zorunlu durum tespit işlemini tamamladığı anlamına gelir. İşlemler 

kurum, ilçe ve il sırasına göre yapılacağı için; kurum tarafından işlem yapılmadı ise ilçe, ilçe tarafından işlem 

yapılmadı ise il tarafından işlem yapılamaz. Tersi olarak; il tarafından işlem yapıldı ise ilçe, ilçe tarafından işlem 

yapıldı ise kurum değişiklik yapamaz. Son olarak il sistem açık olduğu ve kurum ve ilçenin işlem yapması kaydıyla 

istediği zaman değişiklik yapabilir. 

 
İlçe tarafından işlem yapılmadığı için İl onayı pasif. 

 
İlçe tarafından işlem yapıldığı için İl onayı aktif. 

 

  



4. Personel ile ilgili olarak aşağıdaki durumlardan, personele uygun olanını seçiniz. 

Durum Grup Evrak Gerekli 
Evrak 

Yenileme 
Serbest Zorunlu 

Tamamladı Tamamladı Hayır Hayır Evet Evet 

Tamamladı (Altı aydan az süresi kalanlar) * Tamamladı Hayır Hayır Evet Evet 

Yapıyor Yapıyor Hayır Hayır Hayır Evet 

Yapıyor (Eğitim Kurumu, zorunlu çalışma yükümlülüğü 
kapsamındayken görevdeydi) * 

Yapıyor Hayır Hayır Hayır Evet 

Zorunlu çalışma yükümlüsü (3 yıl süresini tamamladı. Yer 
değişikliği gerekiyor) 

Yükümlü Hayır Hayır Evet Hayır 

Zorunlu çalışma yükümlüsü (3 yıllık çalışma süresini 
doldurmadı) 

Yükümlü Hayır Hayır Evet Hayır 

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

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

Muaf Evet Hayır Evet Evet 

Muaf (Bedensel engellilerin ataması) Muaf Hayır Hayır Evet Evet 

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

Muaf Hayır Hayır Evet Evet 

Ertelendi (Eş mazeretinden) Ertelendi Evet Evet Evet Hayır 

Ertelendi (Sağlık durumu mazeretinden) Ertelendi Evet Evet Evet Hayır 

Ertelendi (Eşi veya kendisi askerde olduğundan) Ertelendi Evet Evet Evet Hayır 

Ertelendi (Eşi aday öğretmen olduğundan) Ertelendi Hayır Hayır Evet Hayır 

Ertelendi (Öğrenim Özründen) * Ertelendi Evet Evet Evet Hayır 

Ertelendi (Eş, çocuk, anne baba veya kardeşin son altı ay 
içinde ölümü) 

Ertelendi Evet Hayır Evet Hayır 

Ertelendi (Eşi zorunlu çalışma yükümlülüğünü 
tamamlayan veya muaf olan) 

Ertelendi Hayır Hayır Evet Hayır 

Ertelendi (Genel ve özel hayatı etkileyen sebeplerle 
atandı) * 

Ertelendi Hayır Hayır Evet Hayır 

Muaf (Çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun 
olanlar) 

Muaf Evet Evet Evet Evet 

Ertelendi (Eşi 30 Eylül tarihi itibariyle askerde olacağı için) Ertelendi Evet Hayır Evet Hayır 

Ertelendi (Eşi veya kendisi aylıksız izinde olduğundan) * Ertelendi Evet Hayır Evet Hayır 

Ertelendi (2012'de sözleşmesi bulunan) * Ertelendi Evet Hayır Evet Hayır 

Ertelendi (Ağır engelli raporlu eşi, çocuğu, anne-babası  
bulunduğundan) * 

Ertelendi Evet Evet Evet Hayır 

 

Serbest sütunu 1, 2, ve 3. hizmet alanlarında görev yapan kurum personeli için seçilebilecek durumları, Zorunlu 

sütunu 4, 5, ve 6. hizmet alanlarında görev yapan personel için seçilebilecek durumları belirtir. 

 

Bazı seçeneklerin yanında yer alan * simgesi o seçenekle ilgili bir açıklama olduğunu belirtir. Açıklamalar işlem 

sayfasında yer almaktadır.  

 
 

  



5. Bazı seçeneklerin evrakla belgelendirilmesi gereklidir. Bu durumda ilgili evrakları tarayarak sisteme 

yüklemelisiniz. 

 

Evrak yüklemek için Evraklar panelindeki Yeni düğmesine tıklayın. 

 
 

Açılan pencereden  düğmesine tıklayın ve yükleyeceğiniz dosyayı seçin. Yükleme işleminin tamamlandığını 

ilerleme çubuğundan görebilirsiniz. Evrak sisteme yüklendiğinde, evrağa verilen dosya ismi bu pencerede 

görüntülenir. Evrağın düzenlendiği tarihi ve açıklamayı girdikten sonra  düğmesine tıklayınız. 

 
 

Evrak yükleme işlemi kurum, ilçe ve il tarafından ayrı ayrı yapılabilir. Yüklenen evrağı sadece yükleyen kullanıcı 

silebilir, düzenleyebilir. 

 

  



İşlem Durumunu İzleme 
1. İl, ilçe ve kurum düzeyinde yapılan işlemlerin tamamlanma oranlarını izlemek için menüden İşlem Durumu 

seçeneğine tıklayınız. 

 
 

2. Herhangi bir ilçe seçmeden  düğmesine tıklarsanız il genelinde ki işlem durumunu görebilirsiniz. 

 
 

 
Genel durum 

 



 
Tespit edilen durumların özet grafiği 

 

 
Günlük ve toplam onay sayıları 

 

 
İlçe onay sayıları ve tamamlama yüzdeleri 

 

Tablolardaki sütün başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz. 

 
 

3. Benzer şekilde herhangi bir ilçe seçerseniz ilçe genelindeki işlem durumlarını kurum seçerseniz kurum işlem 

durumunu görüntüleyebilirsiniz. 



Kurum seçilmeden ilçe seçilirse, Onay Sayıları panelinde o ilçedeki kurumların onay sayılarını ve tamamlama 

oranlarını görebilirsiniz. 

 
 

 



Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler 
Madde 41  

(1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; 

a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi 

kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı 

geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî 

eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte 

geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, 

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli 

ve 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 

kapsamında 

aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin 

tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen 

olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı 

üzerinden, 

değerlendirilir. 

(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Millî Eğitim 

Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev 

yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin 

bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet 

puanı üzerinden değerlendirilir. 

(3) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu geçici görev süreleri, 

görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. 

(4) Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci 

hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. 

(5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. 

(6) 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri ile 

askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz. 

(7) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır. 

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri 
Madde 42  

(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar: 

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin; 

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin; 

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 



c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin; 

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, 

çalışmakla yükümlüdür. 

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine 

getirilebilir. 

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler 
Madde 43  

(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 

üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu 

çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda 

bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır. 

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile 

adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde 

bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden 

dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder. 

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl 

Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma 

yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında 

öngörülen usulle atanır. 

(4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu 

çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer 

illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. 

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları 

eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu 

çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına değiştirilen öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında 

çalışmaları gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri 

birlikte değerlendirilir. 

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken 

mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu 

çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma 

yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır. 

(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları 

eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma 

yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu 

çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır. 

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 

zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına 

yer değiştirme isteğinde bulunamaz. 

(9) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma 

süresine tabi tutulur. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha 

az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve 

zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme 

isteğinde bulunamaz. 



Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar 
Madde 44 (1)  

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden; 

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, 

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da 

çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve 

kardeşleri, 

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler, muaf tutulur. 

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet 

alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma 

yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı 

dikkate alınır. 

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler 
Madde 45  

(1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden; 

a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine 

kadar, 

b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, 

c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, 

ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine 

kadar, 

d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları 

gerçekleştirilene kadar, 

e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını 

kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, 

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. 

Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler 
Madde 46  

(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet 

alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma 

süresinden sayılır. Bu sürelere; 

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan 

askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki 

eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, 

b) Eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı dönemlerde göreve başladıktan 

sonra görev yaptıkları eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan öğretmenlerin, eğitim 

kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu eğitim kurumlarında geçen 

hizmet süreleri, 

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, bu eğitim 

kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılmasından sonra da görev yapmaya devam eden 

öğretmenlerin bu eğitim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı, 



ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri, 

d) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 

105inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı, 

e) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına 

alınan öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde bu 

sürelerin tamamı, 

f) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, 

g) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, dâhil edilir. 

(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aday öğretmen olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir 

görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca öğretmene vekâleten gördürülmesi hâlinde bu sürelerin; 

öğretmenlikte geçen kısmı görevin yapıldığı hizmet alanında, öğretmenlik dışında geçen kısmı ise görevin 

geçirildiği hizmet bölgesinin birinci hizmet alanında geçmiş sayılır. 

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler 
Madde 47 (1)  

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet 

alanlarında görev yapanların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da 

görevlendirme suretiyle 90 günden fazla geçen geçici görev süreleri ile; 

a) Temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında bulunan eğitim 

kurumlarında öğretmen olarak geçen askerlik süreleri hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçen süreler, 

b) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler, 

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte 

ve ek ders ücreti karşılığında görevlendirme suretiyle geçen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte 

geçen süreler, 

ç) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun ile diğer personel kanunları kapsamında geçen 

süreler, 

d) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçen süreler, 

e) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğretmenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler, 

f) 46ncı maddede belirtilenlerin dışındaki süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. 

 


