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İlgi : Bakanlığımız Temel Eğitiın Genel Müclürlüğünün 02ll0l2017 tarih ve l5560527 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın ilgide kayıtlı ekli yazısında; kıdem tazıııiııatı ödeneği talebi ile ilgili
Mtidiirlüğtimüz taraflndarı Bakanlığıınıza göırderilen yazılarıı,ı ineeIendiği. Kamtı İhale Kanununa
Gore İhale t,.di]en Perscıı-ıel (lalıştırılınasına Day,alı Hizıııet Alıııılırı Kapsaıııında İstihclaın Edilen
İşçilerin Kıc]çı-ı-ı Tazı-ı-ıııııtlaı,iııııı ı )dcıııııcsi llııkkıı-ıda Yönctıı,ıclik lıLikiiıı-ılcri clcığrultusıında
gerçekleştirilıııesinin ilgidc l<avıtlı Stratc.ji Celişıirnıe [Jaşkaıılığıı-ıııı 1,azısında bildirildiği
beliıtilnıektedir.

Ayrıca, Bakaırlığımız Destek Hıznıetlerı Genel Miidiirlüğüni.iıı ilgi (b) yazısıııda; "Personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alıırıları kapsamında istihdanr edileıı işçilerin kıdeın tazıııinıtı
ödemeleriıide hizı,ııet sürelerinin l-ıesabında Çalışma Bakanlığından alınaıı ilgi (c) yazıda, belirtildiği
uzere 6552 sayılı Kanunun yiirürlüğe girdiği Il/09l20l4 taril-ıindeıı srınra, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanı-ırıu 62. Maddesi birinci tlkrası (c) bcndi Lıyarınoa yapılan ilıaleler l«apsaıı,ıırıda alt iş r,erenler
tarafındaıı çalıştırılan ve |41 5 savılı iş Kiıııunuı,ı 1,1.macidesine göre iş akcli ]<ıdeıı tazminatı
ödenınesini gerektirccek şekilde soı-ııı crır-ıiş olaıı işçilerin kıdcıı-ı ıazminatı ödenmesiıre esas gün
hesabında 0l/0li2003 tarihi öırcesi 2886 sayılı Devlet İhale Karıurıu kapsaınında yapılaıı hizınet
alımlarında geçen süreler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca 0l/0l/2003 tarihinden sonra personel

çalışhrılmasına dayalı hizırıet alımlarında 4734 sayılı Kanıu İhale Kanununuır. 4964 sayı|ı Kanunla
yürürlükten kaldırilan doğrudan temin usulü ile yapılan bir hizmet alımı bulunması halinde bu
sürelerde işçilerin kıdeın tazıı,ıiıratı ödeııesine esas giiı-ı l,ıesabırıda dikkate alııınıayacağı"
bı ldirilıııektedir.

Bı.ı ı-ıedeı-ı[u, ılcridc ri.icı"ı gibı soııııç doüiıı,acak iş vc işlcııılcıiı,ı cıluşı-ııaıııası açısından, gerekli
titizliğin gösterilcrel< -{7_]-{ sar,,ıIı Kaı-ı-ıtı İl,ıale Kaı-ııı'ı-ııın 62.ıı-ıadile siı,ıın birınci tlkrasının (e) bendi
uyarınca yapılan ihale lcr kiıpsaı-ıııncla. alt işı,erenlcr taralıı-ıdaıı çalışııı,ılaıı ve l475 sayılı İş
Kanununun l4. Maddesiı-ıe göre iş sözleşıncsi kıdeııı tazıııinatı öcicı-ııı-ıcsinı gcrcktirecek şekilde sona
ermiş olan işçiler için kıdem tazıninatı öderıeği talebinde bulunulacal<tır denilnıektedir,

Bu kapsaında; okı.ıllarımızdıı hizınet alııı-ıı yolııyla çalıştırılırkeı-ı işlcn çıkartılan persoııellerin
doğrudan temin yoluyla çalıştırılıp, çalıştırılmadığının n-ıiidürlLiğüı,ııtiz 'Tcı,ı-ıcl Eğitiııı Şubesine
20ll0l20l7 tarilrı ırıesai bıtiı-ııinc kadar bitdirilı-ııesi hı_ıstısuı-ıda:
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İlgl :a)Kaınu İhalc Kanuı-ııına (lörc İhalc Eciilcn Persoııcl Çalıştırılıııasına Dayalı |lizınet
Alıınları Kapsaııııııda isıiIıdaın Edileıı İşçileriıı Kıdcın Tazıniııatlarının Öclcnmesi
Hakkında yönetıııelık.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 02.05.20l6 tarihli
v e 7 9 5237 99- l 0-E.4843254 sayı lı y a^§.

c) ÇalıŞııa ve Sosyal Güveı-ılik Bakan[ığı Çalışıı,ıa Geııel Mıidürlüğü'nün 22.02.2016
tarihii ve 58 l 86755-0l0-E.4037 sayılı yazısı.

Ç) Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirııre [Jaşkanlığı'nın lI.10.20l6 tarihlive
l 0903426-84I.99-F-.l l l 37849 sayılı yazısı,

d) 05.06.20 l 7 tarihli ve 32026l 9tJ-84 l .02.0l -E.tt l98907 savılı yazınız.
e) l9.06.20l 7 tarihli ve 32026l 98-tt4l .02.0l -E.9389826 sayılı yaulv.
fl 20.07 .20l7 tarihli vc 32026l98-84l .02,0l-tj. l l0258l l sayılı yıııınv.
g) 03.08.20 l 7 tarihl i ı,c 32026 l 98-84 1 .02.0 1 -Iı. l l 1 41 41 L) sayılı vaztntz.

ğ) 08,08.20l7 tarihli ı,e 32026198-84 l .02.0l-i]. l l 9633 l 7 sayılı yaljlllz.

Kıdeın tazıniıratı ödeneği talebi ile ilgili ilgi (d,e,lg ve ğ) yazılarınız incelenmiş olup,
Kamu İhale Kanıınuna Göre İhale gdilen Pcrsonel Çalıştırılınİsına Dayalı Hizınet Alımları
Kapsaınında İstihdam Editen İşçileriıı Kıdeı-ıı Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında
Yönetınelik hükLimleri doğrultı"ısıında gerçekleştirilmesinin gerektiği Strateji Geliştirme
Başkaıılığı'ııın ilgi (ç) yazısı ile bildirilmekteciir.

Ayrıca, Bakanlığıııız Destek Hizmetleri Genel Miidürlıiğıiniin ilgi (b) yazısın«Ja; "
Personel çalıştırılnıasıı-ıa dayalı hizmet alıınları kapsanıında istiI-ıdaın edilcn işçilerin kıdem
tazııiııatı ödeıııelerinde l-ıizı,net sürcleriııiıı hesabıııda Çalışnıa Bakanlığındaıı alınan ilgi (c)
yazıda, bclirtildiği lizerc . 6552 sayılı Kaııııııı-ııı yiiı,ıirlüğc girdiği lIi()9l20l4 tarihinden
Sonra, 4734 sayılı Kaıı-ııı İI-ıılc Kaııııı-ıiı (ı2. Macidesi birinci flkrası (e) bendi Lıyarınca yapılan
ihaleler kapsarrııı,ıda all iş r,creıılcr ıarailııdan çalışlırılan vc l475 sayılı iş Kanunun
14.maddesine göre iş akdi kıdeıı,ı tazırıiııııtı ödeırı,ı-ıesiı-ıi gerektirecek şekilde soııa erıniş olaıı
işçilerin kıdeın tazıninatı öderıı-ııcsiııe esas güıı l-ıesabıııda ()1,0l,'2()03 ıarihi öncesi 2li86
sayılı DevIet İhale Kanı.ıı-ıı-ı kapsaınında yapı[aır hiznret alıınlarıntJa geçen s|ireler dikkate
alınmayacaktır. Ayrıca 0li0l/2003 tarihinden sonra personel çalıştırılı-ııasına dayalı lıizınet
alıırılarında 4734 sayılı Kaınu İhalc KanuntınLııı. 4964 sayılı Kaı-ıtınla yıiriirlükterı kaldırılan
doğrudaı-ı temin usulü ilc yapılan bir hizıııct a[ııı-ıı bulııııı-ııası haliı-ıde bıı siirelcrde işçilerin
kıden-ı tazıninatı ödemesiıre csas gün lıesabında clikkate alınıırayacağı" bildirilınektedir.
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Bu nedenle. ilcı'ide riicıı gil-ıi S()ııLıç cloğııracak iş vc işleııılcrin cılrışı-ı-ıiııı-ıası açısındaır.gerekli titizliğin göstcrilcrek ,{73,1 sa.yıl, ku,,,ı., ilııılc Kaııiı,ıııııı 62.ı-ııadciesiniıı birincıflkrasıı-ııı-ı (e) bendi uVarıIıca yapıIaı-ı ilıalelcr |<ıpsaıı-ııııtla. alt ışv,crcıılcr tarafıııiiaıı
ÇalıŞtırılan ve l475 sayılı İş Kaııııııtıı-ıııı-ı l4. ]VlaticJcsinc gorc iş sözlcşı-ı-ıesi kıdeın tazn-ıinatı
ödenınesiıri gerektirecek şekilde siına erırıiş olan işçiler için kıdem tazminatı ödeneği
talebinde bulunulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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