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…………………… DAĞITIM YERLERİNE

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun,
11/09/2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu kapsamda, mezkûr Kanunun 14 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 28 inci maddesine eklenen fıkrada; “Genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet
alımlarında, yüklenme süresinin üç yıl olduğu; işin niteliğinden veya süresinden
kaynaklanan zorunlu hâllerde bu sürenin gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin
onayıyla kısaltılabileceği” hükmü yer almaktadır.
Ancak, 6552 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmüyle, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu'nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek kamu kurumları
açısından personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerinin; işçi,
işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte, söz
konusu Bakanlar Kurulu Kararı henüz yayınlanmamıştır.
Diğer taraftan;
Bakanlığımız merkez ve merkez dışı harcama birimlerinden gelen taleplerden;
süreklilik arz eden personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında yeni binaya taşınılması,
ek hizmet binası kullanılmaya başlanılması gibi hizmet alanının genişlemesi durumlarında
ortaya çıkan ihtiyacın mevcut sözleşmeler kapsamında iş artışıyla karşılanamayacağı,
Personel istihdam politikası kapsamında yardımcı hizmetler sınıfına yapılacak olası
atamalar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c maddesi kapsamında yapılacak
atamalarla bu çerçevede oluşan hizmet ihtiyacının bir bölümün karşılanabileceği,
Son zamanlarda yaygınlaşan terör olayları sebebiyle adliyelerin güvenliği
hususundaki hassasiyet göz önünde bulundurulduğunda, harcama birimlerinin söz konusu
hizmet alım işleri ihaleleri kapsamında düzenlenecek sözleşmelerin yürütülmesi, feshi ve
benzeri konularda gerçekleşmesi muhtemel ihtilafları üç yıllık sözleşmeler yerine daha kısa
süreli sözleşmelere bağlı kalarak lehte sonuçlandırabileceği,
Ödeneklerin en doğru şekilde kullanımı sağlayabilmek amacıyla, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanımı ilkesi çerçevesinde, mümkün olan durumlarda, üç yıldan daha az kısa süreli
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yapılmasının genel kamu ve idaremiz menfaatine olacağı,
Değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, Bakanlığımız merkez ve merkez dışı harcama birimlerince 2016 mâli yılı
için yapılması planlanan temizlik, güvenlik ve sair süreklilik arz eden personel çalıştırmasına
dayalı hizmet alımı ihalelerinin bir yıl süreli yapılabilmesi için bu yazı ile birlikte 5018
sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında üst yönetici onayı verilmiş olup,
ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığından herhangi bir izin alınmasına gerek
bulunmamaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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