
 

ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNE, 

 

İlgi   : MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

           Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler 

ilgi yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinin 4 dördüncü, 5 beşinci ve 6 altıncı hizmet 

alanlarında belirtilen sürelerde zorunlu olarak çalışma yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

           Buna göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü  kapsamında olmayan bir eğitim kurumunda 

görev yapan öğretmenlerden “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek” olanların 

 işlemlerinin  http://pbs.meb.gov.tr adresi üzerinden  2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme 

takviminden önce tamamlanması gerekmektedir. 

 

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İKBS (PBS) MODÜLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

A- ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ERTELENMESİ VE İKBS (PBS) MODÜLÜNE İŞLENMESİ 

 

1, 2 ve 3 üncü hizmet alanları Serbest bölge; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları ise, zorunlu çalışma 

yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları (zorunlu hizmet alanı)’dır. 

 

I.  Zorunlu çalışma yükümlüsü olup eşi de öğretmen olarak görev yapanlar; 

 

1- Serbest bölgede görev yapan her iki eşin de zorunlu hizmete tabi olması ve ikisinin de ilk atama 

kapsamındaki 3 yıllık çalışma sürelerini 30 Eylül itibariyle tamamlayacak olması halinde, zorunlu çalışma 

yükümlülüklerini yerine getirmek üzere her ikisi de zorunlu hizmet alanlarına atanacaklardır.  

2- Serbest bölgede çalışan eşlerden her ikisinin de zorunlu hizmete tabi olması ve eşlerden birinin 

3 yıllık çalışma süresini 30 Eylül itibariyle tamamlayamaması halinde diğer eş isterse zorunlu hizmetini 

erteletebilecektir. 

3- Serbest bölgede çalışan eşlerden her ikisinin de zorunlu hizmete tabi olması ve eşlerden birinin 

sağlık, can güvenliği vb. mazeretlerle zorunlu hizmetini erteletmiş olması halinde, isterse diğer eş de -

mazeret ortadan kalkıncaya kadar- zorunlu hizmetini erteletebilecektir. 

4- Zorunlu hizmete tabi eşlerden biri serbest bölgede, diğeri de aynı ilçe içinde bulunan zorunlu 

hizmet alanında görev yapıyorsa, serbest bölgede çalışan eş isterse zorunlu hizmetini erteletebilecektir. 

(Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Eşi halen zorunlu hizmete esas bir kurumda 

öğretmen)” seçeneği işaretlenecektir.) 

5- Zorunlu çalışma yükümlüsü eşlerden birinin serbest bölgede, diğerinin de farklı bir ilçenin 

zorunlu hizmet alanında görev yapması ve her ikisinin de serbest bölgede aynı yerde ikamet etmesi 

http://pbs.meb.gov.tr/


halinde, serbest bölgede çalışan eş isterse zorunlu hizmetini erteletebilecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) 
modülünde, “Ertelendi (Eşi halen zorunlu hizmete esas bir kurumda öğretmen)” seçeneği 

işaretlenecektir.) 

6- Zorunlu çalışma yükümlüsü eşlerden birinin serbest bölgede, diğerinin de farklı bir ilçenin 

zorunlu hizmet alanında görev yapması ve ikisinin farklı yerlerde ikamet etmesi halinde ise, serbest 

bölgede çalışan eş ağustos ayında aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin yanına tayin isteyeceğini 

dilekçeyle beyan ederse re’sen atamadan muaf tutulacaktır. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Eş 

durumu mazeretinden başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan)” seçeneği  işaretlenecektir). 

7- Farklı ilçelerde görev yapan eşlerden biri 30 Eylül itibariyle zorunlu hizmetini tamamlıyorsa, 

serbest bölgede çalışan ve zorunlu hizmete tabi olan diğer eş isterse zorunlu hizmetini erteletebilecektir. 

(Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Zorunlu çaşışma yükümlülüğünü tamamlayan veya 

muaf olan öğretmen eşi)” seçeneği işaretlenecektir.) 

8- Aynı ilin farklı ilçelerindeki serbest bölgelerde görev yapan eşlerden biri zorunlu çalışma 

yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği döneminde atama talep edecektir. Bu durumda diğer eş, ağustos 

ayında aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin yanına tayin isteyeceğini dilekçeyle beyan ederse re’sen 

atamadan geçici süreyle muaf tutulacaktır. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Eş durumu 

mazeretinden başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan)” seçeneği  işaretlenecektir). 

9- Eşi sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, eşleri 

farklı illerde de olsa, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletebileceklerdir. Aynı şekide, eşi aday  

öğretmen olan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler de farklı illerde görev yapıyor olsalar dahi bir 

sonraki yer değiştirme dönemine kadar zorunlu hizmetlerini erteletebileceklerdir. (Bu durumlarda İKBS 

(PBS) modülünde, “Ertelendi (Eşi aday memur olduğundan)” seçeneği işaretlenecektir.) 

 

II. Zorunlu çalışma yükümlüsü olan diğer öğretmenler; 

 

1- Atandığı yerde 4 (dört) yıl çalışmayı taahhüt eden öğretmenler, başka bir ile gitmedikçe 4 yıl 

boyunca zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletebileceklerdir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, 

“Ertelendi (Atandığı kurumda 4 yıl çalışacağına dair sözleşmesi bulunan)” seçeneği işaretlenecektir.) 

Atandığı kurumda 4 (dört) yıl çalışmayı taahhüt eden bu öğretmenlerin eşleri de zorunlu çalışma 

yükümlüsü öğretmen ise, o da eşi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletebilecektir.  

Ancak; atandığı kurumda 4 (dört) yıl çalışmayı taahhüt eden öğretmenler, bu süre içinde herhangi 

bir nedenle il dışına veya zorunlu nedenler (okul kapatılması, norm kadro fazlası olma, hizmetin gereği 

vb.) olmadan il içinde yer değiştirmişlerse taahütleri ortadan kalkmıştır. Bu nedenle erteletme sebebi de 

otomatik olarak ortadan kalkacağı için bu öğretmenler zorunlu hizmetlerini yerine getirmek üzere 

zorunlu hizmet alanlarına atanacaklardır. Fakat bu öğretmenlerden; okul kapatılması, norm fazlası olma, 

hizmetin gereği vb. zorunlu nedenlerle il içinde yer değiştirenlerin 4 (dört) yıllık çalışma taahütleri devam 

eder. 

4 (dört) yıllık çalışma taahhüdü olan öğretmen, taahhüdü bulunduğu kurumda 4 yıllık çalışma 

süresi devam ederken askere gitmişse askerlik süresi 4 yıllık çalışma süresine dahil edilmeyecektir. 

2- Yönetmelikteki zorunlu çalışma yükümlülüğünün 6 aydan az kalması halinde tamamlanmış 

sayılması hükmü, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenin herhangi bir nedenle serbest bölgeye atanması 

ve yükümlülüğünün 6 aydan az kalmış olması anlamındadır. Yoksa, halen zorunlu hizmet alanlarında 

görev yapan ve yükümlülükleri 6 aydan az kalanların zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ortadan 

kalkacağı anlamına gelmemektedir. 



3- Zorunlu çalışma yükümlüsü olduğu halde daha önce serbest bölgeye görevlendirilmiş olan 

yöneticilerin zorunlu hizmetleri, yöneticilik görev süreleri sona erene kadar ertelencek ve bu yöneticiler 

dört ya da sekiz yıllık görev süreleri sona erdiğinde zorunlu hizmete tabi olacaklardır. (Bu durumda İKBS 

(PBS) modülünde, “Ertelendi (Yöneticilik görevi sonuna kadar resen yer değişikliği yapılmayacak)” 

seçeneği işaretlenecektir.) 

4- 2013 yılından önce öğrenim özrüne bağlı olarak yer değiştirmiş olan zorunlu çalışma yükümlüsü 

öğretmenler (Yönetmelikte 2013 yılında yapılan değişiklikle öğrenim özrü yer değiştirmelerde mazeret 

olmaktan çıkarılmıştır.), atanırken mazeret olarak beyan ettikleri öğrenimleri devam ettiği sürece ve bu 

durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla zorunlu hizmetlerini erteletebileceklerdir. Örneğin; yüksek lisans 

eğitimleri nedeniyle yer değişikliği yapılmış olan bir öğretmen bu eğitimi devam ettiği sürece zorunlu 

hizmetini erteletebilecektir. Yüksek lisansını tamamlayıp doktoraya başlamışsa mazereti ortadan kalkmış 

olacaktır. (Öğrenim özrü nedeniyle zorunlu hizmetini erteletecekler için İKBS (PBS) modülünde, 

“Ertelendi (Öğrenim özründen)” seçeneği  işaretlenecektir). 

Öğrenim özrü nedeniyle yer değiştiren öğretmenin eşi de zorunlu hizmete tabi bir öğretmen ise ve 

öğrenim özründen yer değiştiren eşinin yanına aile birliği mazeretine bağlı olarak gelmişse, o da zorunlu 

hizmetini erteletebilecektir., 

 

5- Eşinin emekliliği nedeniyle serbest bölgeye atanan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, 3 

yıl boyunca zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletebileceklerdir. 30 Eylül itibariyle 3 yıllık çalışma 

süreleri dolduğunda zorunlu hizmete tabi olacaklardır. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi 

(Eş emekliliği nedeniyle atandı)” seçeneği işaretlenecektir.) 

6- Aynı il içinde norm olmadığı için zorunlu hizmete bağlı olarak atama talep edemeyen 

öğretmenler, 1 yıl süreyle resen atamadan muaf tutulacaktır. 

7- Eşi eş götürülemeyecek garnizonda TSK personeli olarak görev yapan zorunlu çalışma 

yükümlüsü öğretmenler, bu özürleri nedeniyle atanmışlarsa zorunlu çalışma yükümlülüklerini 

erteletebileceklerdir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Eşi eş götürülemeyecek 

garnizonda çalışan TSK personeli)” seçeneği işaretlenecektir.) 

8- Mahkeme kararı olmadan can güvenliği mazeretine bağlı olarak serbest bölgeye atanan 

zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin yükümlülükleri, 3 yıl süreyle ertelenebilecek. 3 yıl sonunda bu 

öğretmenlerden yeniden belge istenecektir. 

Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yargı kararı doğrultusunda yer değiştirenlerin durumu ise 

mahkeme kararına göre değerlendirilecektir. (Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yükümlülükleri 

ertlenecek öğretmenlerle ilgili İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Genel ve özel hayatı etkileyen 

sebeplerle atandı.)” seçeneği işaretlenecektir.) 

9- Sağlık mazeretine bağlı olarak zorunlu hizmetini erteletmek isteyen öğretmenlerden, sağlık 

mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istenen belgelerin aynısı istenecektir. 

 

10- Serbest bölgede faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor 

liselerine sınav sonucu atanan zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin yükümlülükleri ertelenebilecek. 

11- Zorunlu hizmete tabi öğretmen; ağır engelli eşi, çocuğu, anne ve babası nedeniyle atanmışsa 

ve atamaya esas rapor süresiz ise yenilenmesi istenmeyecek, ancak öğretmenin söz konusu yakınının 

hayatta olup olmadığına bakılacaktır. Öğretmenin yakını ölmüşse bu öğretmen, zorunlu hizmete bağlı ilk 

yer değişikliği döneminde zorunlu atamaya tabi olacaktır. Söz konus rapor süreli ise yenilenmesi 



istenecektir. (Yakınının engelliliği nedeniyle zorunlu hizmeti ertelenecek öğretmenin İKBS modülünde, 

“Ertelendi (Ağır engelli raporlu eşi, çocuğu, anne-babası bulunduğundan)” seçeneği işaretlenecektir.) 

12- Eşi veya kendisi askerde olanların zorunlu hizmeti ertelenebilecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) 
modülünde, “Ertelendi (Eşi veya kendisi askerde olduğundan)” seçeneği işaretlenecektir.) 

13- Eşi veya kendisi aylıksız izinde olanların zorunlu hizmeti bir sonraki yer değiştirme dönemine 

kadar ertelenecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Eşi veya kendisi aylıksız izinde 

olduğundan)” seçeneği işaretlenecektir.) 

14- Eşi 30 Eylül itibariyle askerde olacak olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu hizmetini 

erteletebilecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Eşi 30 Eylül itibariyle askerde 

olacağı için)” seçeneği işaretlenecektir.) 

15- Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda görevlendirilmiş olan öğretmenlerin zorunlu 

hizmeti ertelenecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (MEB dışı kurumda 

görevlendirme olarak çalışıyor.)” seçeneği işaretlenecektir.) 

16- Başvuruların son günü itibariyle son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden 

birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar zorunlu 

hizmetleri ertelenebilecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (Eş, çocuk, anne-baba 

veya kardeşin son altı ay içinde ölümü)” seçeneği işaretlenecektir.) 

17- Proje okullarına atanmış olan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmetleri 

ertelenecektir. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (652/37/9’a göre proje okuluna 

atandı)” seçeneği işaretlenecektir.) 

18- 5450 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullar ve polis kolejlerinde 

06/05/2010 tarihinden önce görev yapan öğretmenlerden bu tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığına 

atananların daha önceki hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığında geçmiş sayıldığından, bu öğretmenler de 

06/05/2010 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığında göreve başlayan diğer öğretmenler gibi zorunlu 

hizmetten muaf tutulacaklardır. (Bu durumda İKBS (PBS) modülünde, “Ertelendi (06.05.2010 tarihinden 

önce kamu kurumlarına öğretmen olarak atanıp kadrosu ve kurumu Milli Eğitim Bakanlığına 

devredildiğinden)” seçeneği işaretlenecektir.) 

19- Engellilik kapsamında atanmış olan öğretmenlerin engellilik raporları süreli ise, bu 

öğretmenlerin ilk atama kapsamında atanmış olması halinde raporlarının süresi bitse dahi 30 Eylül 

itibariyle 3 yıllık görev süreleri dolana kadar zorunlu hizmetten muaf tutulacaklardır. 3 yıllık görev 

sürelerinden veya engellilik raporlarının geçerlilik sürelerinden hangisi daha önce dolmuşsa o tarihten 

sonra bu öğretmenler zorunlu hizmete tabi olacaklardır. Engellilik raporu süreli olan öğretmenler 

raporlarını yeniledikleri takdirde zorunlu hizmetten muaf olacaklardır. 

20- Zorunlu çalışma yükümlülüklerini 30 Eylül itibariyle tamamlayacak olan öğretmenlerin 

durumunu İKBS modülü otomatik olarak algılayacağından İKBS modülünde veya MEBBİS’te bununla ilgili 

herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 

21- İKBS modülüne daha önce yüklenmiş olan belgeler görüntülenebilmekte ve geri 

çağrılabilmektedir. Belgeler de değişiklik olmamışsa ve geçerlilik süreleri dolmamışsa bu belgeler tekrar 

kullanılabilecektir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLMAK İSTEYEN YA DA BU 

YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ERTELETMEK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER 

 

 Mayıs ayı içinde il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları alınacağından, İKBS (PBS) modülüne 

30 Nisan 2019 tarihine kadar tüm girişler tamamlanacaktır. Kurum ve ilçe kontrolleri yapılarak 

onaylanacaktır. 

 Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olmak veya bu yükümlülüklerini bir sonraki atama 

dönemine kadar erteletmek isteyen öğretmenlerin aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen öğretmenler, İKBS (PBS) modülüne “Zorunlu 

çalışma yükümlüsü (Yer değişikliği gerekiyor)” seçeneği işaretlenerek kaydedilecektir. 

 

 

 

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ OLANLAR 

 

Eşi öğretmen olanlar (kadrolu-sözlşemeli): 

 Aile nüfus kayıt örneği 

 Görev yeri belgesi 

 

Eşi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B Maddeleri Kapsamında Çalışanlar ile 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sürekli İşçi Olarak Çalışanlar: 

 Aile nüfus kayıt örneği 

 Görev yeri belgesi 

 

Eşi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü Maddesinin (a) ve 

(b) Bentleri Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışında Sigortalı Olarak Çalışanlar: 



 Aile nüfus kayıt örneği 

 Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi 

 Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette 

olduğunu gösterir belge 

 Geriye dönük olarak son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve 

sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge 

 İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket 

merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin 

işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise 

çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK MAZERETİ OLANLAR  

 

 Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliklerinde istenen belgeler 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

 

 

EŞİ, ÇOCUĞU, ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ SON 6 AY İÇİNDE VEFAT EDENLER 

 

 Ölüm belgesi 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

 

 

EŞİ VEYA KENDİSİ ASKERDE OLANLAR VEYA EŞİ 30 EYLÜL İTİBARİYLE ASKERDE OLACAK 

OLANLAR 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

 Askerlik durum belgesi 

 

 

EŞ EMEKLİLİĞİ NEDENİYLE YER DEĞİŞTİRENLER 

 

 Bakanlık atama kararnamesi 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

 

 

EŞİ ADAY/SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLANLAR 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 



 Eş hizmet belgesi/Eş görev yeri belgesi 

 

 

EŞİ ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAYANLAR VEYA BU YÜKÜMLÜLÜKTEN 

MUAF OLANLAR 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

 Eş hizmet belgesi/cetveli 

 

 

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERLE YER DEĞİŞTİRENLER (Atandıktan sonra 3 yılını 

doldurmayanlar. 3 yılını dolduranlardan yeniden belge talep edilecektir.) 

 

 Bakanlık/Valilik atama kararnamesi 

 

 

 

 

EŞİ VEYA KENDİSİ AYLIKSIZ İZİNDE OLANLAR 

 

 Aylıksız izin onayı 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Eşi aylıksız izinde olanlar için) 

 

 

ATANDIĞI KURUMDA 4 YIL ÇALIŞACAĞINA DAİR SÖZLEŞMESİ BULUNANLAR 

 Bakanlık atama kararnamesi 

 Hizmet belgesi/cetveli 

 

 

KADROSU ZORUNLU BÖLGEDE (4, 5 VE 6. HİZMET ALANI), SERBEST BÖLGEDE (1, 2 VE 3. 

HİZMET ALANI) GÖREVLENDİRME OLARAK ÇALIŞANLAR 

 

 Görevlendirme onayı 

 

 

MEB DIŞI KURUMLARDA GÖREVLENDİRME OLARAK ÇALIŞANLAR 

 

 Görevlendirme onayı 

 

 

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRME OLARAK ÇALIŞANLAR 

 

 Görevlendirme onayı 

 



 

AĞIR ENGELLİ RAPORLU EŞİ, ÇOCUĞU VE ANNE-BABASI BULUNANLAR 

 

 Engelli sağlık kurulu raporu 

 Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

 

 

 

  


