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Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 23 Şubat 2016’da yaptığı duyuru ile Üniversitemizde 
yemekhanelerde  öğle  yemeği  ücretlerine  %  114’e  ulaşan  oranlarda  zam  yapılmıştı.  Aynı  tarihte 
gönderdiğimiz  yazı  ile  gerekçelere  itiraz  etmiş,  zamların  geri  alınmasını  talep  etmiştik.  Zamlar  geri 
alınmadığı gibi DEÜ Genel Sekreterliği, yemek bedeli artışlarına ilişkin 2 Mart 2016 Çarşamba günü yaptığı  
duyuru  ile  yemek  bedellerindeki  fahiş  artışları  makul  göstermeye  çalışmaktadır.  Bu  açıklamayı  kabul 
etmiyoruz. İtirazlarımızı ve taleplerimizi bir kez daha aşağıda sıralıyoruz.

1) Yemek bedellerinin belirlenmesinde 2016 Yılı  Merkezi  Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nin dikkate  
alındığı belirtilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, belirtilen tebliğe göre, 2016 yılında yemek bedelleri  
2015’e göre %6,6 ile %7,0 arasında artmıştır. DEÜ’deki artış oranları %25 ile %114 arasındadır.

2) Daha düşük ek göstergeli,  yani daha düşük ücret alan kamu emekçilerinin daha yüksek oranlı  yemek  
bedeli artışıyla karşı karşıya olmasının hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır ve açıklanamamaktadır.

3)  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonu’nun 30.12.2015 tarihli  kararının esas  alındığı  belirtilmektedir.  Asgari  
ücretler  hiçbir  biçimde  kamuda  yemek bedelini  belirlemede  bir  faktör  olamaz.  Bu  ifade  gerçek  dışıdır. 
Yaklaşık  10  milyon  emekçinin  asgari  ücretle  istihdam  edildiği  Türkiye’de  asgari  ücrette  %  30  artış  
emekçilerin hayat pahalılığı karşısında bir ölçüde rahatlamasını sağlamışken %114 yemek bedeli zammı ile  
bu kazanımın sıfırlanmaya çalışılmasını hiçbir biçimde kabul etmiyoruz.

4)  “Gıda  maddeleri  ile  girdi  maliyetlerini  oluşturan  tüm unsurlarda  yıllar  bazında  meydana  gelen  fiyat  
artışları  ve  çeşitli  hizmet  alımları  yemek  üretim  maliyetlerini  arttırarak  olumsuz  yönde  etkilemiştir” 
denilmektedir.  Bir  kez  daha  altını  çizelim:  Tüketici  fiyatları  enflasyonu  2015  yılında  %  8,81  olarak  
gerçekleşmiştir.  Bunun bir alt  kalemi olarak gıda fiyatları  enflasyonu ise % 10,87 olarak kaydedilmiştir. 
Fakat yemeğin maliyeti tüketici fiyatları enflasyonu ile değil üretici fiyatları enflasyonu ile belirlenmelidir.  
2015 yılında üretici fiyatları % 5,71 oranında artarken bunun bir alt kalemi olan dayanıksız tüketim malları  
enflasyonu  % 6,73  oranında  gerçekleşmiştir.  Esasen  Türkiye’de  tarımın  yok oluşunun sebeplerinden  de 
biridir bu durumdur. Üreticiler ucuza satmakta tüketiciler pahalıya tüketmektedir. Aradaki fark, gıda fiyatları 
artışını bahane ederek halka pahalı hizmet götürenlerin kârı olmaktadır. Bir kamu kurumu olan üniversite bu 
duruma düşemez.

5) Üniversitemizde son üç yıldır, ilgili tebliğin, mecbur kıldığı artış dışında ücret artışı yapılmamasına özen 
gösterildiği  iddia  edilmektedir.  Aşağıdaki  tabloya  baktığımızda  durumun  öyle  olmadığını  görüyoruz. 
2011’den bu yana her yıl Maliye Bakanlığı ilgili tebliğinde gösterilenden daha yüksek artışlar yapılarak bu  
yılki fahiş fiyatlar düzeyine gelinmiştir. Artış yapılmayan tek kalem misafir yemek bedelleridir. O da bu yıl  
% 25 oranında zamlanmıştır.

EĞİTİM SEN İzmir 3 No’lu Şube
858 Sokak No:2 Çakıroğlu İşhanı Kat:7 Daire:701-702 35250 Konak-İzmir/TÜRKİYE

Tel: +90 232 4252670  Fax: +90 232 4469161
       izmir3@egitimsen.org.tr         www.egitimsenizmir3.org



EĞİTİM SEN
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

İzmir 3 No’lu Şube
(Üniversiteler ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanları 

Şubesi)

 
Maliye 
2011

DEÜ 
2011

Maliye 
2016

DEÜ 
2016

Maliye 
2011-2016 
artış %

DEÜ 
2011-2016 
artış %

Ek  göstergesiz  görevlerde 
bulunanlardan

0.90 TL 1.35 TL 1.12 TL 3.00 TL % 33 % 140

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunanlardan

1.50 TL 1.60 TL 1.87 TL 3.75 TL % 34 % 150

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunanlardan

1.82 TL 1.85 TL 2.29 TL 4.00 TL % 35 % 129

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunanlardan

2.34 TL 2.55 TL 2.95 TL 4.50 TL % 35 % 88

4800’e kadar (4800 dahil)  ek göstergeli 
görevlerde bulunanlardan

3.07 TL 3.15 TL 3.90 TL 5.00 TL % 36 % 67

4800’den  daha  yüksek  ek  göstergeli 
görevlerde bulunanlardan

3.40 TL 3.70 TL 4.33 TL 6.00 TL % 37 % 71

6) “Son üç yıldır, ücretler bütçeden süspanse edilmiştir” denilmektedir. 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı 
Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  giren  Devlet  Memurları  Yiyecek  Yardımı  Yönetmeliği’nin  4. 
maddesine göre “yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu 
Yönetmelik  kapsamına  dahil  memur  kadrosu  adedine  göre  kurum  bütçelerine  konulacak  ödeneklerle 
karşılanır.  Ödenek dağıtımı  yemek servisi  kurulacak  kurumdaki  memur sayısı  dikkate  alınmak suretiyle 
yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.”
Yani bir  sübvansiyon değil hak söz konusudur. Her bir emekçi için merkezi bütçeden üniversite bütçesine 
pay aktarılmaktadır. Yemek maliyetinin yarısı merkezi bütçeden karşılanmakta, diğer yarısı maliye bakanlığı  
tebliğine göre çalışandan alınmaktadır. Üniversitemiz en düşük yemek bedeli olan 3,00 TL kadar da merkezi  
bütçeden alarak bir öğünü 6 TL’ye mal ediyorsa yemekhanelerde her gün Chateaubriand (Şatobiryan) ya da 
karides güveç yiyor olmamız gerekir ki genellikle yediğimiz endüstriyel üretim yavan tavuk etidir.

7)  Üstelik  kurumda  çalışan  memur  kadrosu  adedine  göre  merkezi  bütçeden  pay  aktarılmaktadır.  7000 
emekçinin çalıştığı  üniversitemizde haftalık yemek kartı  dolduranların oranı  % 10’lardadır.  Yani  değişik 
gerekçelerle (yemek bedelini yüksek bulmak, yemek kalitesini düşük bulmak, yemekhane ortamını yetersiz  
bulmak  vb.)  yemek  yemeyen  çalışanlar  için  merkezi  bütçeden  ayrılan  ödenekle  bile  yemek  bedelleri  
karşılanabilmektedir.

8)  “Son  dönemde  sıklıkla  yaşanan  fiyat  ve  ücret  artışları,  sunulan  hizmet  maliyetlerini  büyük  ölçüde 
arttırarak süspanse edilemez boyutlara çıkarmış ve Üniversitemiz bütçesini zorlamıştır” denmesine karşın,  
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre “yemek servisinde görevlendirilen 
personel  giderleri,  kira, amortisman, su,  elektrik ve havagazı  giderleri  yemek maliyetine dahil  edilmez”.  
Buna dayanarak hazırlanan “DEÜ SKS Daire Başkanlığı Kantin-Kafeteryalar ve Beslenme Birimi İşletim 
Yönergesi” 13. maddesi de “maliyete; personel, su, elektrik, doğalgaz giderleri dâhil edilmez” demektedir. 
Bu hükümler açıkken maliyete dahil edilmeyen kalemler maliyet unsuru gibi gösterilmektedir.

9) “Düzenleme yapılırken; Vilayet ile İzmir ve çevre illerdeki devlet üniversiteleri ve diğer kamu kurum ve  
kuruluşlarının  yemek fiyatları  göz  önünde  bulundurulmuş,  emsal  alınarak  aynı  seviyede  tutulmuş,  hatta 
altında  belirlenmiştir.”  Biz  de  araştırdık.  Tablo  gerçekten  vahimdir.  Özellikle  Ege  Üniversitesi  Dokuz 
Eylül’den daha fahiş bedeller almaktadır. Diğer üniversitelerimiz de Maliye tebliğinin iki katına yaklaşan  
oranlarda  bedel  aldıkları  görülmektedir.  Kötü  örnek,  örnek  olamaz,  olmamalı.  Rektörlüğümüz  diğer 
üniversitelere iyi örnek olmayı tercih etmelidir.
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 2016 DEÜ İYTE Ege Kâtip Çelebi
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlar 3.00 TL 2.25 TL 4.40 TL 3.00 TL
1100'e  kadar  (1100  dahil)  ek  göstergeli  görevlerde 
bulunanlardan 3.75 TL 2.50 TL 5.00 TL 3.00 TL
2200'e  kadar  (2200  dahil)  ek  göstergeli  görevlerde 
bulunanlardan 4.00 TL 2.75 TL 5.50 TL 3.00 TL
3600'e  kadar  (3600  dahil)  ek  göstergeli  görevlerde 
bulunanlardan 4.50 TL 3.50 TL 6.00 TL 3.00 TL
4800'e  kadar  (4800  dahil)  ek  göstergeli  görevlerde 
bulunanlardan 5.00 TL 4.75 TL 6.40 TL 3.00 TL
4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 6.00 TL 4.75 TL 7.50 TL 3.00 TL

10)  70  bin  öğrenci,  7  bin  emekçinin  olduğu üniversitemizde  günde  ortalama 9  bin  öğle  yemeği  servis 
edilmesi,  üniversite  bileşenlerinin %85’den fazlasının yemekhanelerden yararlanamadığının göstergesidir.  
Yapılan yeni artışlar bu kötü tabloyu daha da vahim hale getirmektedir.  Yapılması gereken, yıllardır dile  
getirmemize  rağmen  gerçekleşmeyen,  üniversite  bileşenlerinin  katkılarını  alarak  yemekhane  sorununu 
çözmektir.  Stratejik  Planlarda bile  paydaş  olarak yer  verilmeyen sendikaların katkılarını  dikkate  almaya 
başlamak doğru bir ilk adım olacaktır.

11) Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın 19 Şubat  2016 tarih ve 29629 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan 
“2016 Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği”nde kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti 
asgari 150 TL olarak tespit edilmişken DEÜ’de akademik personel için 535 TL, idari personel için 475 TL  
yani 3 katı bedel alınmasının sebebini de anlamakta güçlük çekiyoruz. DEÜ kreşleri hakkında 20 Ocak 2016 
tarihinde gönderdiğimiz yazıya cevap alamamışken, kreş ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
konularında bir çalışma yürütülmüyorken hizmet bedeli artışlarını anlayamıyoruz.

12) Yemekhane ve kreşlere yapılan, diğer sosyal tesislere de yapılması düşünülen fahiş ve adaletsiz zamlar 
geri alınmalıdır. Bu fiyat artışlarının iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunabilmemiz için Dokuz Eylül 
Üniversitesi Kantin-Kafeterya ve Beslenme Yürütme Kurulu’nun ilgili kararı ile onay mercii olan Üniversite 
Yönetim Kurulu artış kararının bir örneğinin Şubemize en kısa sürede gönderilmesini talep ediyoruz.

13)  Kamuoyunu daha  doğru bilgilendirebilmek için,  Üniversite  bütçesine memur yemek ödeneği  olarak 
merkezi bütçeden 2015 yılında ne kadar aktarıldığının, toplam yemek maliyetinin ve personelden ne kadar 
yemek bedeli toplandığının şeffaflık ilkesi gereğince açıklanması uygun olacaktır.

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz.

Aydın Arı Ümit AKINCI

Şube Mali Sekreteri Şube Başkanı
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