KAMUOYU AÇIKLAMASI
Bir süredir Üniversitemiz barınma birimleri için belirlenen ücretlerle ilgili olarak yanlış
veya eksik bilgi ile hareket eden ya da kamuoyu oluşturmaya çalışan bazı girişimlerin
bulunduğu görülmektedir. Üniversitemizin bir eğitim kurumu olduğu ve
üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının doğru bilgilendirilmesi gerekliliğinden
hareketle aşağıdaki bilgilerin paylaşılması ve açıklamaların yapılması ihtiyacı
doğmuştur.
Hacettepe Üniversitesi’nin Toplam Bütçe Büyüklüğü
Hacettepe Üniversitesi’nin 2021 yılı bütçe ödeneği; 1 milyar 341 milyon TL olarak
öngörülmüştür. Söz konusu ödeneğin kullanılabileceği alanların dökümü de şu şekildedir:
01- Personel Giderleri

860,2 milyon TL

02- Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alımları

150,6 milyon TL
102,6 milyon TL

04- Cari Transferler
06- Sermaye (Yatırım) Giderleri

87,6 milyon TL
140,6 milyon TL

Sıralanan bu giderler içerisinde; personel giderleri ve prim ödemeleri (01-02), cari transferler
(04) ve sermaye (yatırım) giderleri (06), öğrencilere sunulan barınma, beslenme ve diğer
sportif ve kültürel açıdan sunulan hizmetler için doğrudan kullanılabilecek bir niteliğe sahip
değildir. Dolayısıyla Üniversitenin mal ve hizmet alımları için efektif olarak kullanılabilecek
kaynak miktarı sadece 102,6 milyon TL’dir. Söz konusu bu 102,6 milyon TL ile
Üniversitemizin;
-

Elektrik, su ve doğalgaz giderleri,
Öğrenci ve personel taşıma hizmeti giderleri,
Öğrenci beslenme, barınma giderleri,
Kırtasiye, temizlik, hırdavat, vb. giderleri,
Makine teçhizat temini ve bakım onarımı giderleri,
Posta ve telefon giderleri,
Yazılım alım ve bakım/geliştirme giderleri,
Kongre, çalıştay, konferans, vb. giderleri

karşılanmaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Bütçe Yapısı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının;
Hazine Bütçesi ve Öz Gelir Bütçesi olmak üzere iki kaynaktan ödeneği kullanmaktadır.
1) Hazine Bütçesi;
(Kaynağı direkt Hazine tarafından sağlanan ödenektir.)
Hazineden her yıl verilen ödenek sadece Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
kadrosunda görevli (657 sayılı Kanun’a tabi) memurların maaş ve sigorta giderlerine

karşılık (203 personel) olarak verilmekte olup, söz konusu ödemeler yapıldıktan sonra
başka amaçlar için kullanılabilecek bir kaynak kalmamaktadır.
2) Öz Gelir Bütçesi;
(Kaynağı sunulan mal ve hizmet gelirleri ile öğrenci katkı payı (öğrenci harcı)
karşılığı olarak devlet tarafından tahsis edilen kaynaklardan oluşmaktadır.)
 5018 sayılı Kanun’a göre; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı her yıl Bütçe Kanunu ile
belirlenen öz gelir bütçe ödeneği kadar gelir elde etmekle yükümlüdür. Bu nedenle de
sunulan mal ve hizmetlere belli oranlarda zam uygulanmak zorunda kalınmaktadır. Örneğin
2021 yılı Bütçe Kanunu’nda 56,6 milyon TL kadar öz gelir bütçe ödeneği belirlenmiştir ve bu
tutar kadar öz gelir oluşturmak zorunluluğu bulunmaktadır. Kanun’un Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına vermiş olduğu bir görevdir. Dolayısıyla yıl başında bütçede ödenek olarak
gözüken 56,6 milyon TL ödenek, Hazine tarafından Üniversitemiz hesaplarına/kasasına
konulan bir parayı değil, bu tutar kadar bir Öz Gelir Bütçe ödeneğini harcama yetkisini ifade
etmektedir. Söz konusu tutarın harcanabilmesi, ancak Bütçe Kanuna uygun olarak öz gelir
gerçekleşmesinin sağlanması ile mümkündür.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Hazine bütçesinden maaş alan 203
personel hariç, maaş ve sigorta giderleri tamamen öz gelirden karşılanan 317 sözleşmeden
kadroya geçen personel, 27 sözleşmeli personel, 295 sürekli işçi (geçmiş dönemlerde
mevzuata uygun olarak istihdam edilen) olmak üzere toplam 639 personel görev
yapmaktadır. Yukarda zikredilen 56,6 milyon TL öz gelirin 43,3 milyon TL’si söz konusu
personelin giderleri için kullanılmaktadır. Dolayısıyla aslında Bütçe Kanunuyla Öz Gelir Bütçe
ödeneğinin sadece 13.3 milyon TL’lik kısmı mal ve hizmet alımları için kullanılabilmektedir.
Üniversitemizin;
- Beslenme hizmetinin karşılanabilmesi için yıllık yaklaşık 15 -20 milyon TL (%40 gıda
ürünlerinde maliyet artışı öngörülmektedir) mal alımı,
- Öğrenci semt ve ring servisi ve topluluk faaliyetleri kapsamında araç kiralama için
yaklaşık 4,6 milyon TL hizmet alımı,
yapılacağı düşünülecek olursa, söz konusu öz gelir ödeneğinin hizmetlerin sürdürülmesine
yetmeyeceği (bu nedenle kira gelirleri gibi başka gelir kalemlerinden buraya takviye yapılması
gerektiği) aşikardır.
 Diğer taraftan Üniversitemizin yurtlarından elde edilen gelirlerin toplamı yaklaşık 20 milyon
TL düzeyinde olup, yemek ve öğrenci taşıma hizmetlerini ancak karşılayabilir düzeydedir.
Dolayısıyla öğrenci yurtlarından elde edilen gelirlerin tamamı yine öğrencilerimize sübvanse
edilerek sunulmakta olan; beslenme (ortalama maliyeti 15 TL olan yemeğin 2,85 TL olarak
günlük 15.000 - 20.000 öğrenciye sunulması nedeniyle), taşıma hizmetleri ile diğer
hizmetlerin (kültürel, sportif, sosyal etkinlikler, kulüp ve topluluk faaliyetleri, vb.) sunulması
için kullanılmaktadır.
 Son olarak yurtlardan ya da öğrencilerden elde edilen diğer gelirlerin öğrencilerimize
dönük hizmet alanları dışında kullanılması mevzuat açısından mümkün değildir.
Dolayısıyla elde edilen gelirler yine öğrencilerimize sunulan hizmetlerin sürdürülmesi
ve geliştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Barınma Birimlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi
Hacettepe Üniversitesi Barınma Birimlerinin ücretlerine geçmiş yıllarda yapılan zam oranları
aşağıdaki gibidir:
DÖNEM
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

ZAM ORANI (%)
8
10
12,5
20
10
15 - 20

02/07/2020 tarihinde yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin
36.madde 6.fıkrasına göre; “…yeni dönemde yapabileceği en yüksek zam oranı yıllık (Yurtiçi
Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi) / 2 oranına %5 daha eklendiğinde bulunan
orandan fazla olamaz.” hükmüne uygun olarak yapılmıştır.
2021-2022 dönemi için;

44,9 + 18,9
= %31,9
2

%31,9 + %5 = %𝟑𝟔, 𝟗

BU hesaplamaya göre mevzuata göre yapılabilecek maksimum zam oranı %36,9 olmasına
rağmen, Barınma Birimleri Yönetim Kurulunca Üniversitemiz yurtlarına %15, yurt statüsünde
olmayan öğrenci evleri ve konukevlerine ise %20 oranında zam yapılması uygun
bulunmuştur. Bu nedenle yapılan zam oranının fahiş olduğu yönündeki değerlendirmeler
gerçeği yansıtmamaktadır.
Sonuç olarak; Hacettepe Üniversitesi bir devlet üniversitesidir ve bünyesinde görev
yapan akademik ve idari personel mevzuata uygun olarak görevlerini yürütmekle
yükümlüdür. Üniversitemiz bünyesinde eğitim alan normal eğitim süresi içerisindeki
tüm öğrenciler, eğitimlerini herhangi bir ücret ödemeksizin sürdürmekte ve eğitimleri
devletimizin sağlamış olduğu Hazine ödenekleri ile karşılanmaktadır. Ancak Hazine
tarafından öğrencilerimizin yemek, ulaşım ve barınma hizmetleri için ayrıca bir ödenek
sağlanmamakta olup, öğrencilerimize sunulan yemek, ulaşım ve barınma hizmetlerinin
yanında sosyal, sportif ve kültürel diğer hizmetlerin kabul edilebilir seviyede devamı
ve geliştirilmesi ancak öz gelir gerçekleşmesiyle ile mümkün olabilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

