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İlgi yazı ile; Müftülüğünüz personelinin 50 kişiden fazla olduğu ve fiziki mekan yeterli
olmadığı için öğle yemeği ihtiyaçlarınızı hemen yandaki Türkiye Diyanet Vakfının
yemekhanesinden karşıladığınız belirtilerek, söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere gönderilen
ödeneğin TDV’nin bu amaçla açılmış hesabına aktarılması halinde, bu durumun Devlet Memurları
Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne uygun olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş
talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, mezkur Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; “Yiyecek yardımı sadece yemek
verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakden veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme
aracı verilmek suretiyle yapılamaz …”, 4 üncü maddesinde; “Yiyecek yardımının gerektirdiği
giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için
yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum
bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır…Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı
yemek yiyenlerden alınır.”, 5 inci maddesinde ise; “Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı
olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı,
dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir. Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece
yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır … Yemek
servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane
için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı
bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır.” hükümleri yer almaktadır.
Yönetmelikte; yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş
tarafından yemek verme hizmetinin verilebileceği, giderin onlar tarafından karşılanacağı, ortaya
çıkan maliyetin de bütçedeki sınırlar dikkate alınarak bir kısmının bütçeden onların hesabına
aktarılarak, geriye kalan kısmının yemeği yiyen memurdan (tahsil edilecek miktarın en azı her yıl
RG'de yayımlanır) tahsil edileceği zikredilmiştir. Burada bu hizmeti verebilecek ve yemek
yardımının aktarılabileceği kuruluşlar olarak zikredilen yerlerin kâr amacı gütmeyen, sadece
maliyet hesabına göre faaliyet gösteren tüzel kişilikler olduğu dikkat çekmektedir. Bu yönüyle
lokanta gibi ticari (kâr amaçlı) yerlerin bu hükmün dışında olduğuna işaret edilmiştir.
Buna göre; 50 kişinin üzerinde personeli bulunan Müftülüğünüzün, (Yönetmeliğin
amacına göre) kâr amacı gütmeyen ve maliyet hesabıyla çalışan mahiyetteki kuruluş kapsamında
değerlendirilen Türkiye Diyanet Vakfı'nın yemekhanesini kullanarak personelinizin öğle
yemeklerini orada yiyebilecekleri, yemeğe dair tüm masrafların Vakıf tarafından karşılanması ve
ortaya çıkan maliyetin 2/3'ünün bu amaçla Vakıf hesabına bütçeden gönderilecek para ile
karşılanması, geriye kalan kısmın yemek yiyen memurlardan tahsil edilmesi, bu bedelin de bu sene
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için en az 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan miktarlar üzerinden (ek göstergesine göre
vs.) alınması, ancak maliyet fazla ise (Yönetmelik gereği) daha fazla tahsil edilmesi
gerektiği, bütçeden yemek yardımı olarak gönderilen ödeneğin TDV’nin bu amaçla açılmış
hesabına aktarılabileceği, mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Mahmut TÜRK
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
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