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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI
YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 2022 yılında öğle yemeğ� serv�s�nden faydalanacak olan memurlardan ve

sözleşmel� personelden alınacak asgâr� yemek bedeller�ne �l�şk�n esasları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�, özel bütçel� �dareler, kamu �kt�sad�

teşebbüsler�, döner sermayel� kuruluşlar ve d�ğer kamu �dareler�ndek� memurlar �le sözleşmel� personel� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 19/11/1986 tar�hl� ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Devlet Memurları Y�yecek Yardımı Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Alınacak bedeller
MADDE 4 – (1) Y�yecek yardımının gerekt�rd�ğ� g�derler, yemek mal�yetler�n�n Ankara, İstanbul ve İzm�r

�ller� �ç�n üçte �k�s�n�, d�ğer �ller �ç�n yarısını aşmamak üzere kurum bütçeler�ne konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek
bedel�n�n bütçeden karşılanamayan kısmı yemek y�yenlerden alınır.

(2) 2022 yılında öğle yemeğ� serv�s�nden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de bel�rlenen tutarlar üzer�nden
günlük yemek bedel� alınır.

(3) Kuruluşlar, personel�n kadro veya poz�syon unvanını, h�zmetler�n�n özell�ğ�n�, yemek mal�yetler�n� ve
yemek serv�s�n�n farklı mahallerde daha �y� şartlarda sunulması g�b� hususları d�kkate alarak Ek-1’de bel�rt�len
m�ktarların üzer�nde yemek bedel� tesp�t edeb�l�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 5 – (1) 30/12/2020 tar�hl� ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Y�yecek

Yardımı Yönetmel�ğ� Uygulama Tebl�ğ� (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ 15/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
 

Ek-1
 

Alınacak Bedeller

Memurlardan; 15/1/2022 tar�h�nden
14/1/2023 tar�h�ne kadar

1)  Ek gösterges�z görevlerde bulunanlardan 2,07 TL

2)  1100’e kadar (1100 dah�l) ek göstergel� görevlerde bulunanlardan 3,52 TL

3)  2200’e kadar (2200 dah�l) ek göstergel� görevlerde bulunanlardan 4,37 TL

4)  3600’e kadar (3600 dah�l) ek göstergel� görevlerde bulunanlardan 5,66 TL

5)  4800’e kadar (4800 dah�l) ek göstergel� görevlerde bulunanlardan 7,54 TL

6)  4800’den daha yüksek ek göstergel� görevlerde bulunanlardan 8,44 TL

Sözleşmel� personelden; 15/1/2022 tar�h�nden
14/1/2023 tar�h�ne kadar

1)  Aylık brüt sözleşme ücretler� 5.245 TL’ye kadar (5.245 TL dah�l)
 olanlardan

2,52 TL

2)  Aylık brüt sözleşme ücretler� 8.850 TL’ye kadar (8.850 TL dah�l)
 olanlardan

4,37 TL

3)  Aylık brüt sözleşme ücretler� 12.225 TL’ye kadar (12.225 TL dah�l)
olanlardan

7,93 TL

4)  Aylık brüt sözleşme ücretler� 12.225 TL üzer�nde olanlardan 10,09 TL

 
 

 


