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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK BURSU YÖNERGESİ 

 

 

AMAÇ 

 
Madde 1- 

Bu yönergenin amacı, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçlarının 

ücretsiz karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 
 
KAPSAM 

 
Madde 2- 

 
Bu burs Şırnak Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerini 

kapsar. 
 
DAYANAK 

 
Madde 3 – 

 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi ve 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve 

Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesine dayandırılarak 

düzenlenmiştir. 
 
TANIMLAR 

 
Madde 4- 

 
Üniversite: Şırnak Üniversitesini 

 

Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü 

 

Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu 

 

Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu 

 
SKS Daire Başkanlığı: Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığını 
 
Değerlendirme Komisyonu: Her bir birimin kendi bünyesinde oluşturacağı bir başkan ve 

iki üyeden oluşan komisyonu  

 

Başvuru Formu: Bu yönerge ekindeki formu 

 

İfade eder. 
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YEMEK BURSU VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN SAYILARININ BELİRLENMESİ 

 
Madde 5- 

 
Her akademik yılın başında belirlenen ihtiyaçlar, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen 

ihtiyaçlar, elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, kaç öğrenciye yemek bursu 

verileceği, SKS Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir.  
 

 

 

BAŞVURU VE DUYURU ŞEKLİ İLE ZAMANI 

 

Madde 6- 

 

Yemek bursuna başvuru şekli, başvuru formu ve şartları SKS Daire Başkanlığı tarafından 

her akademik yılın başında Üniversitenin web sitesinde yayımlanır. 
 

Başvuru ve ilan süresi 15 gündür. 
 

Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede başvuru formunu 

doldurarak öğrenim gördüğü birimin belirleyeceği ilgili yere teslim eder. 
 

Yemek bursu başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin 

başvuruları kabul edilmiş olsa bile tespit edildiği tarihte geçersiz sayılır. Bu öğrenciler 

hakkında disiplin hükümleri uygulanır. 
 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Madde 7- 

 

Her bir birimin değerlendirme komisyonu başvuru formunu değerlendirir uygun gördüğü 

listeyi Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına gönderir. 
 

Oluşturulan liste, Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve web 

sitesinde bir hafta süreyle yayımlanır. 
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YEMEK BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER  

Madde 8-  

a) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan 

öğrencilere,  

b) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip 

olan öğrencilere,  

c) Devlet burslusu olmayan Yabancı uyruklu öğrencilere,  

d) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,  

e) Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,  

f) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere, 

g) Alttan 4’ten fazla dersi kalan öğrencilere yemek bursu verilmez.  

 

YEMEK BURSU VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ  

Madde 9-  

a) Yemek bursu bir akademik yıl boyunca verilir.  

b)Yemek bursu alan öğrenciler günde bir kez SKS Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde 

verilen öğle yemeğinden faydalanabilir.  

c) Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz.  

d) Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.  

e) Burs aldığı süre içinde disiplin cezası (uyarı cezası hariç) alan öğrencilerin bursları kesilir.  

 

 

MALİ KONULAR  

Madde 10- Yemek bursu verilen öğrenciler SKS Daire Başkanlığının yemekhanelerinden 

ücretsiz yararlandırılır ve yemek ücretleri yüklenicilere ihale bedeli üzerinden SKS Daire 

Başkanlığı tarafından ödeme yapılır.  
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GEÇİCİ MADDE 

Geçici Madde 1- 

İş bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı müracaatları 

alınmaya başlar. 

 

YÜRÜRLÜK  

Madde 11-  

Bu Yönerge ……….. tarih ve ………. sayılı Senato kararının ardından yürürlüğe girer.  

 

YÜRÜTME  

Madde 12- 

Bu Yönerge hükümleri Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 

 


