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M  BAKANLI INA BA LI E  KURUMLARINDA 657 
SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MAD  KAPSAMINDA 
G YAPAN Z M RETM  SA LIK MAZERET NE 

BA ARASI YER DE ME DUYURUSU - 2021 
 
 
 
Bakanl m za ba   e itim kurumlar  657 say  Devlet Memurlar  Kanununun 4/B 
maddesi ka  g rev yapan z eli retmenlerin sa  mazeretine ba  iller 
ara  yer de  iste ine  ba a  ve yer de  emleri, Bakan k 
Makam n n 02/08/2018 tarihli ve 49969 say  Onay  er evesinde a a  ya an 

amalar do rultusunda takvimde be r erisinde ger ekle cektir. 
 
 
 

A IKLAMALAR 
 

 
1. Sa  mazeretine ba  yer de i ba u  z eli retmenlerin kendisi, 

e ocuklar  ile anne veya baba  sa  mazeretine ba  olarak ge e cek;  
z eli retmenlerin say anlar aki er aile bireylerinin sa  mazeretine 

ba  olarak yer de a a abul edilmeyecektir.  
 
2. z eli retmenlerin birinci maddede say lanlardan herhangi birisinin tedavi 

gerektiren bir raha z  oldu unu son 2 (iki   alacakla  sa  kurulu 
raporuyla ve bu hastal  tedavisinin g rev ya r  ildeki devlet ve ersite 
hastanelerinde  olma  yine g rev ya r  ilin il sa  en 
alacakla  yaz  (g cel tarihli) ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak sa  kurulu 
raporunda hastal  tedavisinin devlet ve  hastanelerinde  olma
dair a a  bul  halinde ba vuru sahiplerinden bu belge ay
istenmeyecektir. Sa  kurulu raporundaki 2 (iki  hesa  ba vuru tarihi 
esas a aca  Ha  tedavisinin devlet ve ersite hastanelerinde m  
olma dair il sa  nden a an belgedeki ha a  ifadeler, 
sa  kurulu raporunda belirtilen hasta g  

 
3. z eli retmenler ba a , takvimde belirtilen   el 

MEBB releri ile sisteme g  yaparak Ba u  mod  zerinden Elektronik 
Ba  Formu doldurmak suretiyle ge e eceklerdir. 

 
4. z eli retmenler  ili 

Elektronik Ba  Formu belirteceklerdir. 
 
5. Ba  yapan zle  retmenler ikinci maddede ya an amalara uygun 

sa kurulu raporu ve tedavinin devlet ve rsite hastanelerinde  olma  
 sa  den alaca  belgeler ile birlikte g rev ya  okul/kurum 

m  ba a  onaylatmak zere ba  bulunaca  z eli 
retmenin kendi sa l  aki mazeretlerine  ba arda ay  vukua

ay rne i de istenecektir. 
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6. E itim kurumu m l ri, ba  yapan z eli retmenlerin ba a
 belgeleri taramak suretiyle sisteme y kleyecekler; uygun olan ba ar 

onaylama emini yaparak elektronik ba uru formundan iki  alacaklar  E itim 
kurumu  ve ba  sahibince imzalanan elektronik ba uru formunun bir 

a  ba  sahibine verilecek, di er n  e itim kurumu 
saklanaca  Uygun olmayan ba lar sistem zerinden gerekli amalar ya arak 
reddedilecektir. 

7. E itim kurumu erince onaylanan ba vurular, as yla il e ve il  
e itim erince de incelenecek; takvimde belirtilen  i risinde uygun olan 
ba ar onaylanacak, uygun olmayan ba ar ise gerek esi sistem zerinde 

anarak reddedilecektir. 

8. Ba lar, il  e itim erinde kurulacak komisyon marifetiyle 
incelenerek de erlendirilecektir. 

9. Ba lar; e itim kurumu  il e  e itim  ve il mill  
e itim a an sis zerinden onaylanma  rece ge erlilik 
kazanmayaca  

10. Elektronik Ba  Formu  posta, e-posta, belgege r vb. yollarla ya an 
ba ar dikkate a ayaca  

11. Yer de i tirme recinde yap an i lemlerle ilgili olarak ger e e ayk beyanda bulunan 
z eli retmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu ba vurular onaylayan 

sorumlular hakk  yasa lem yap lacakt r. 

12. Yer de  emleri, Bakanl zca illerin z eli retmen pozisyon 
durumlar alanlar itibar yla norm kadro durumu ve retmen ihtiy la  dikkate 
a arak hizmet esi ne g re il  e itim m ri emrine yap lmak 
suretiyle ger ekle cektir. Hizmet esinin e i halinde, g reve ce ba ayan 

z eli retme rusu de erlendirmeye a aca  

13. Yer de  emi ger ekle en z eli retmenlere ait kararnameler, sistem 
zerinden ilgili il mil  e itim erine g nderilecek; z eli retmenin g rev 

yeri atand e itim ce belirlenecektir. 

TAK  

 Tarih 
Ba  ve Onay eri Ba ng  

B   (Saat 17.00) 

Yer De  erinin Ger e                      3 Ey  
Ayr a ve Ba lama                       6 Ey  Tarihi itibar yla 

         Personel Gene rl  


