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14 Eylül 2018 CUMA
YÖNERGE
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YEMEK BURSU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçlarının
ücretsiz karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu burs, Bursa Teknik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesi ve Yükseköğretim Kurumları, MedikoSosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesine dayandırılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkanlık: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
b)Burs Birimi: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan yemek bursu ile ilgili her türlü
çalışmanın organize edildiği ve sekretarya işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
c) Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Eğitim-Öğretimden sorumlu
Rektör Yardımcısının başkanlığında her Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulundan seçilmiş birer öğretim elemanı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Psikolog ya da Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan kurulu,
ç) Rektörlük: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
f) Yemek Bursu: Günde bir öğün olmak üzere öğrencilere verilen ücretsiz öğle yemeğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi, Duyuru ve Başvuru Zamanı, Başvuruların Değerlendirilmesi
Kontenjanların Belirlenmesi
MADDE 5- (1) Her akademik yılın başında belirlenen ihtiyaçlar, bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, Başkanlık bütçesi
doğrultusunda belirlenir.
Duyuru ve Başvuru Zamanı
MADDE 6- (1) Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında başvuru şartları başvuru formu ile birlikte
Üniversitemiz web sayfasından duyurulur.
(2) Başvurular, aksi belirtilmedikçe ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamlanır.
(3) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Başvuru Formunu doldurarak
başvurularını tamamlar.
(4) Değerlendirme sonucunda yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler beyan ettikleri bilgileri doğrulayıcı
belgeleri Daire Başkanlığı Burs Birimine getirirler.
(5) Yemek Bursu Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları
geçersiz sayılır. Bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
(6) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru şartları ve ilan süresi Daire Başkanlığı Burs Birimi tarafından
belirlenir ve değiştirilebilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Burs ve Sosyal Hizmetler Üst Kurulunca oluşturulan yemek bursu almaya hak kazanan öğrenci
listesi Rektörün onayına sunulur ve onaylanan liste Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.
(2) Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, listelerin ilanda kaldığı süre içerisinde dilekçe ve başvuru
formundaki bildirimini doğrulayan belgeleriyle itiraz edebilirler. Burs Birimi, yapılan itirazları inceleyip 10 işgünü içinde
karara bağlayarak ilgili öğrenciye bildirir.
Yemek Bursundan Doğrudan Yararlanabilecek Öğrenciler
MADDE 8- (1) Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrencilerin özellikleri ve getirmeleri gereken
belgeler;
a) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde
(Milli Sporcu Belgesini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri şartıyla) doğrudan öğle
yemeği Bursundan faydalanabilir.
b) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye
tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde (Sağlık raporunu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim
etmeleri şartıyla) doğrudan öğle yemeği bursundan faydalanabilir.
c) Anne veya babasının şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi
tutulmaksızın (Şehitlik veya Gazilik Belgesini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri
şartıyla) talep ettikleri takdirde doğrudan öğle yemeği bursundan faydalanabilir.
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ç)
Üniversite adına başarı elde etmiş öğrenciler, Daire Başkanlığının teklifi ve Burs ve Sosyal Hizmetler Üst
Kurulunun onayı ile yemek bursu almaya doğrudan hak kazanır.
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
MADDE 9- (1) Yemek bursundan faydalanamayacak öğrencilerin özellikleri;
a) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya
gelire sahip olan öğrencilere,
b) Okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
c) Devlet burslusu olmayan Yabancı uyruklu öğrencilere,
ç) Tezsiz Lisans üstü öğrencilerine,
d) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez,
Yemek Bursu Verilme Şekli ve Süresi
MADDE 10- (1) Yemek bursu bir akademik yıl boyunca verilir.
(2) Yemek bursu alan öğrenciler günde bir kez Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilir.
(3) Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz.
(4) Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.
(5) Burs aldığı süre içinde uyarı cezası hariç disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali Konular
MADDE 11- (1) Yemek Bursu verilen öğrenciler Daire Başkanlığının yemekhanelerinden ücretsiz yararlandırılır
ve yemek ücretleri yüklenicilere ihale bedeli üzerinden Daire Başkanlığı tarafından ödeme yapılır.
Hüküm Eksikliği
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten Kalkan Düzenleme
MADDE 13- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 06/10/2015 tarih ve
2015/10/1 sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe giren “Bursa Teknik Üniversitesi Burslar ve Kısmi Zamanlı Çalışma
Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. Senato kararı ile kabul edilen yönergenin yerine 14/09/2018 tarih ve 2018/11/7 sayılı
oturumda kabul edilen yönerge yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Madde 14 – Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 14/09/2018 tarih ve SEN2018/11/7 nolu karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümleri, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.
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