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ÇANAKKALE VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi:22/11/2012 tarihli B.02.DİB.4.17.00.03-841-2084 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; iliniz müftülüğündeki personel sayısının 50 kişiden az olması ve yer sıkıntısı nedeniyle,
öğle yemeği ödeneği ve personelin katkı paylarıyla özel lokantadan doğrudan temin yoluyla
yemek servisi alınması halinde, bu durumun Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine
uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca hazırlanarak
19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi
hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili esaslar belirtilmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve
bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü maddesinde; yiyecek
yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik
kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle
karşılanacağı,
5 inci
maddesinde ise; kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin,
memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu
mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek
personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya
yetkili amirin onayı ile kurulacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
çalışan personele yapılacak yiyecek yardımının lokantadan yemek satın almak yoluyla
karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. Diğer taraftan, memurlarına yemek yardımında
bulunacak
kurum ve
kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi
sebeplerle yemekhanelerinde veremedikleri öğle yemeklerini, 13 Ocak 2012 tarihli ve 28172
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2) Sıra No’lu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Tebliğinde (yenisi çıkana kadar) yer alan esaslar çerçevesinde bedeli alınması kaydıyla yemek servisi
bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin,
yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış hesabına aktarılması şartıyla
mümkün
olduğu
değerlendirilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığına verdiği 18/04/2006 tarihli ve B.07.0.BMK.0.15.11.11545818-6376 sayılı görüşü de bu yöndedir.
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