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Genel Müdürlüğümüzün 30/09/2010 tarih ve 1974 sayılı 2010/11 nolu “Harcamalar ve
İhalelerde Uyulması Gereken Kurallar”a ilişkin Genelgenin 44.maddesinde; “Temizlik, bakım,
kalorifer yakma, aşçılık, danışma yönlendirme hizmetleri vb. personeli ile mamul yemek alımı
hizmetinde kuruluşlarımızda tüm gününü geçiren personelin, yüklenici firma değişse dahi yıllık izin
hak etme süresini doldurması halinde yıllık ücretli izninin kullandırılması gerekmekte olup, yıllık izin
kullanan personelin yerine yüklenici firma tarafından yeni bir işçi getirilmesi istenilmeyecektir.
Hizmette aksamaya meydan vermemek için rapor ya da yıllık izne ayrılan personelin yerine, mevcut
personelden görevlendirilme yapılarak hizmetin devamlılığı sağlanacaktır.” hükmünün, “Temizlik,
bakım, kalorifer yakma, aşçılık, danışma yönlendirme hizmetleri vb. personeli ile mamul yemek alımı
hizmetinde kuruluşlarımızda tüm gününü geçiren personelin, yüklenici firma değişse dahi yıllık izin
hak etme süresini doldurması halinde yıllık ücretli izninin kullandırılması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince personelin;
- İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde; her gün için,
- Hastalık hallerinde; iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde, en az doksan gün
kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla üçüncü günden başlamak üzere her gün için,
- Sigortalı kadının analığı halinde; doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa
vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede,
çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek
çalışmadığı her gün için,
- Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması
halinde; doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
geçici iş göremezlik ödeneği verildiğinden,
- Ücretsiz izinde ise işçiye ücret, sigorta primi vs. ödenmediğinden, 3 gün ve daha uzun süreli
hastalık halleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda rapor kullanan personel ve doğum izni ve
ücretsiz izin kullanan personelin yerine yüklenici firma tarafından yeni bir işçi getirilmesi
istenilecektir.” şeklinde değiştirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.
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