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T.C.
MİLLÎ E ĞİTİM BAKANLI ĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı :16833931/903.99/1306879 10/06/2013
Konu : İşçi Nakilleri

GENELGE

Bakanlığımıza bağlı 10 No.lu İşkolunda faaliyet gösterenİl Milli E ğitim Müdürlükleri
ve Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara Genel Depo, Ankara 4 üncü Akşam Sanat Okulu,
Antalya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Döner Sermaye
İşletmelerinde uygulananİşletme Topluİş Sözleşmesinin 37 nci maddesinin 5 inci fıkrasında
”Sağlık ve eş durumu öncelikli olmak kaydıyla işçinin isteği, çalıştığı yer işveren vekili ile
istekte bulunduğu yer işveren vekilinin uygun bulması ve talebin Bakanlıkçaonaylanması
halinde işçinin başka bir işyerine nakli yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Aynı
sözleşmenin 6 ncı fıkrasında ise “Bu sözleşme kapsamındaki işçiler, aynı şartlarda olmak
kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Birimler arası il içi ve iller
arası karşılıklı yer değiştirme talepleri, Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilir.” hükmüne yer
verilmiştir.

Söz konusu hükümçerçevesinde;
1- Eşi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personelkanunlarına tabi olarak

çalışanlar ile son iki yıl içerisinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olanlar,
2- Görev yapılan yerde özel hayatı açıkça tehdit eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet

Savcılığınca soruşturma açılması ve işçinin talebi halinde, o ilin en üst mülki amirince hayati
tehlikesinin bulunduğunu belgelendirenler,

3- Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin ağır bir
kaza geçirmesi veya hayati tehlikesibulunduğuna dair, hastanıntedavisinin bulunduğu yerde
yapılamadığını sağlık kurulu raporuylabelgelendirenler,

nakil talebindebulunabileceklerdir.
Döner sermayelerin bağlı olduğu Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili

Valiliklerce işçi nakillerine ili şkin işlemler aşağıdaki şekildeyürütülecektir.
a- Nakil talebinde bulunan işçiler, yukarıda belirtilendurumlarını usulüne uygunşekilde

belgelendireceklerdir.
b- İşçi nakilleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile sözleşme hükümlerine göre, cezalı

durumadüşülmeyecek şekildesonuçlandırılacaktır.
c- İller arası nakil talebinde bulunulan yerde münhal sürekli işçi kadrosu bulunması

gerekmekte olup döner sermayeteşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler kendi
arasında, taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler ise kendi aralarında
değerlendirilecektir.

d- Nakil taleplerinde ilgili valilik ve birimlerin yazılı muvafakatıaranacaktır.
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Bu itibarla; iller arası nakiller, işçinin talebi üzerine çalıştığı yer işveren vekili ile talepte
bulunduğu yer işveren vekilinin uygun bulması ve talebinBakanlığımızca onaylanmasını
müteakip ilgili valiliklerce nakil işlemleri yapılarak sonucundanBakanlığımız İnsan Kaynakları
GenelMüdürlüğüne bilgi verilecektir.

İl içi nakiller ise, sözleşmenin 37 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne uymak
kaydıyla,valiliklerin takdirindedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan

DAĞITIM:
Gereği:
- Destek Hizmetleri GenelMüdürlüğüne
- 81 İl Valiliğine
- Kamu-İş Sendikasına
- Koop-İş Sendikasına


