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T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  

ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, gelir düzeyi düşük öğrencilerin bir öğün yemek 

ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, 

meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim ve öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarındaki öğrencilik hakları devam eden öğrencileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3-  (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesi ve 

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama 

Yönetmeliğinin 15’inci maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4-  (1) Bu yönergede geçen;  

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi’ni,  

b) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nu,  

c) Üniversite Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,  

ç) SKS Daire Başkanlığı: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı’nı  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Yemek Bursu Verilmesi ve Mali Konular 

Yemek bursu verilecek öğrenci sayısının belirlenmesi 

MADDE 5- (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca bildirilen 

kayıtlı öğrenci sayıları, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen 

performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı 

maddesinde belirtilen sınırlar göz önünde bulundurularak, kaç öğrenciye yemek bursu 

verileceği SKS Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Üniversite Rektörlüğü onayı ile belirlenir. 

Yemek bursu ilanı, başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi 

MADDE 6- (1) Yemek bursuna başvuru şekli, şartları ve başvuru süresi Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında üniversitemiz web sitesinde ve 

üniversitemizin diğer duyuru kanallarıyla yayımlanır. 
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(2) Yemek bursu başvuru ilan süresi, aksi belirtilmedikçe, 15 gündür. 

(3) Yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler aksi belirtilmedikçe, belirlenen süre 

içerisinde, yemek bursu başvurularını üniversitemiz bilgi sistemi sdunet.sdu.edu.tr başvurular 

bölümü üzerinden online olarak yapabileceklerdir. 

(4) Yemek bursu başvurusunu eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin 

başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır.  

Başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 7-  (1) Başvuru sistemi kriterleri üzerinden yapılan puanlamaya göre, en yüksek 

puanlı başvurudan geriye doğru, burs verilmesine karar verilen sayıda öğrenci asil olarak 

belirlenir. 

(2) Listenin devamından asil burslu öğrenci sayısı kadar da yedek liste belirler. 

Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler 

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına 

tabi tutulmaksızın yazılı olarak talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından 

faydalanabilir: 

a) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla en az %40 engeli bulunan öğrenciler, 

b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler, 

c) T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen öğrenciler, 

ç)   Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrencilere yemek bursu verilir. 

Yemek bursundan faydalanamayacak olan öğrenciler 

MADDE 9-  (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler yemek yardımından faydalanamaz. 

a) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle (kayıt donduran öğrenciler 

hariç olmak üzere) bir öğretim yılı ve daha fazla kaybı olan öğrencilere, 

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

öğrencilere,  

c) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine ve Uzaktan Eğitim programlarına kayıtlı öğrencilere, 

ç)   Üniversite yönetim kurulunca farklı bir karar verilmedikçe, YÖK projelerinde çalışarak 

burs alan öğrencilere, yemek bursu verilmez. 

Yemek bursunun verilme şekli, süresi ve sonlandırılması 

MADDE 10- (1) Yemek bursu bir akademik yıl boyunca verilir. 

(2) Yemek bursu alan öğrenciler aksi belirtilmedikçe, günde bir kez Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı’na bağlı yemekhanelerden faydalanabilir. 

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

(4) Öğrenciliğin sona ermesi veya akademik yılın bitmesi durumunda yemek yardımı da sona 

erer.  

(5) Tanımlanan toplam burs sayısının cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde, kadın ya da 

erkek öğrenci oranlarından herhangi birisi %30’dan az olamaz. 

(6) Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler uzaklaştırma süresince yemek bursundan 

faydalandırılamazlar. 
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(7) Yemek bursu başvuru ilanı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan bursun başladığı 

tarihten itibaren ilk bir ay içeresinde yemek bursundan hiç faydalanmayan, mevcut dönemin 

içinde (sağlık raporu vb durumdan dolayı mazeretini belgelendirenler hariç) bir ay boyunca 

yemek bursu hakkının yüzde ellisinden azını kullanan veya burs hakkını kötüye kullanan 

(başkasına faydalandırma vb.) öğrencilerin bursu kesilir. 

(8) Yemek bursu alan öğrenci bu hakkını başkasına devredemez.  

Mali konular 

MADDE 11-  (1) Üniversitemizde yemek bursundan faydalanan öğrencilerin yemek giderleri, 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Denetim 

MADDE 12-  (1) Yemek bursunun amaca uygun ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli tüm 

denetimleri yapmaya Rektörlük Makamı yetkili olup, Rektörlük Makamı bu yetkisini SKS daire 

Başkanlığı aracılığıyla kullanır. 

Hükmü bulunmayan haller 

MADDE 13-  (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ve Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato Kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14-  (1) Bu Yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümleri Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 


