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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan
başarılı ve gelir düzeyi düşük Eskişehir Osmangazi, Üniversitesi öğrencilerinin öğle ve ikinci
öğretim yemeği ihtiyaçlarının yemek bursu olarak ücretsiz karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam:
MADDE 2- Bu Yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde eğitim ve öğrenim gören ön lisans,
lisans ve tezli lisans üstü öğrencilerini kapsar.
Dayanak:
MADDE 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı maddesi ve Yükseköğretim
Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesine
dayanılarak öğrencilere yapılacak yemek yardımı esaslarını kapsar.
Tanımlar:
MADDE 4- Bu Yönerge içinde geçen;
a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
b) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
c) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) S.K.S.Yönetim Kurulu: Sağlık, Kültür ve Spor Yönetim Kurulunu,
e) Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
f) Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu
g) Birim Yöneticisi: Birimlerin üst yöneticisini,
h) Burs Değerlendirme Komisyonu: Birim yöneticileri tarafından görevlendirilen üç kişiden
oluşan komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yemek Bursu Verilmesi ve Mali Hükümler
Yemek bursu verilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi
MADDE 5- Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve
elde edilen performanslar ile bütçe imkanları değerlendirerek, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 46. Maddesinde belirtilen sınırlar göz önünde bulundurularak, bu yönergenin 8.
Maddesinde belirtilen öğrenciler, Üniversitemiz spor takımlarında ve bireysel sporlarda lisanslı
öğrencilerle birlikte, kaç öğrenciye yemek bursu verileceğine ilişkin, Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite
Yönetim Kurulu, gerek sayıların belirlenmesi, gerekse öğrencilerin yemek bursu işleri ile ilgili
her türlü iş ve işlemleri yürütmek için, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Yönetim Kuruluna bu
yetkisini devredebilir.
Başvuru ve duyuru şekli, başvuru zamanı
MADDE 6- Yemek bursu başvurusunda uyulacak esaslar;
a- Yemek bursuna başvuru şekli, şartları ve başvuru süresi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından her akademik yılın başında Üniversitemiz web sitesinde yayımlanır. Ayrıca birimlere
de ayrılan kontenjan ve başvuru şekli ve süresi yazılı olarak bildirilir. Yemek bursu başvuru ilan
süresi 15 gündür.
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b- Normal öğretime kayıtlı öğrenciler, İkinci öğretim öğrencileri ve Tezli Yüksek Lisans
öğrencilerinin yemek bursuna başvurma hakkı vardır.
c- Yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, belirlenen süre içerisinde Üniversite web
sayfasında bulunan Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak, öğrenim gördükleri
Fakülte/ Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokuluna teslim ederler.
d- İlgili birimler, başvuruların bitimini izleyen 5 iş günü içinde bir komisyon oluşturarak
birimlerine verilen kontenjan sayısı kadar burs öğrencisini seçip birimin yönetim kurulu
kararıyla birlikte S.K.S.Daire Başkanlığına bildirir.
e- Başvuru ilanının şekli, başvuru formu ve ilanın süresi gerekli görüldüğünde Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.
f- İlanda belirtilen sürenin son günü, resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelmesi halinde takip
eden ilk iş günüdür.
g- Yemek bursu başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan öğrencilerin
başvuruları kabul edilmez veya geçersiz sayılır. Gerekli görüldüğünde yanıltıcı bilgi vermekten
bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7- Başvuruların değerlendirilmesinde uyulacak esaslar;
a- Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunda oluşturulan Değerlendirme
Komisyonu tarafından yemek bursundan yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin başvuru
formları değerlendirmeye tabi tutulur. Yemek bursu başvuru formunda bulunan puanlamaya
göre adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak belirlenir. Puanların
eşitliği halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.
b- Aday listesi asıl ve yedek olarak belirlenir. Asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesi
Eğitim- Öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar geçerlidir.
c- Birimlerin yemek bursu değerlendirme komisyonu başvuran öğrenciyi, bir yıl içinde kayıtlı
olduğu derslerin toplam kredi sayısının en az % 60’ından başarılı olması durumunda başarılı
sayacaktır.
d- İlgili akademik yılda yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise aile gelir düzeyine göre
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
e- İlgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenci listeleri en geç üç iş günü içinde
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.
f- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ilgili birimlerin Yönetim Kurulunda belirlenen
listeler, Üniversite Yönetim Kurulu’nda kesinleştikten sonra yemek bursu almaya hak
kazanan öğrencilerin listesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tanzim
edilerek öğrencilere ilan edilmek üzere ilgili birimlere gönderilir.
g- İlgili birimler yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilere ilan eder.
h- Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hangi tarihler arasında yararlanacakları
Üniversitenin web sayfasında duyurulur.
i- Üniversite Yönetim Kurulunca yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenci kimlik
kartları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Merkezi tarafından tanımlanarak
aktif hale getirilir.
j- Yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler bursun başladığı tarihten itibaren ilk bir ay
içinde mazereti olmaksızın faydalanmayan, ilk iki ay içinde yemek yardımı hakkının %
50’sinden azını kullanan, yemek bursunu kötüye kullanarak (kendinden başkasına kartını
kullandırma vs) tespit edilen öğrencilerin yemek bursu kesilir. Yemek bursu belirtilen
sebeplerle kesilen öğrencilerin yerine yedek adaylara puan sırasına göre yemek bursu verilir.
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Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
MADDE 8- Aşağıda belirtilen öğrenciler, ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi
olmaksızın, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde doğrudan yemek bursundan faydalanabilirler.
a- Sağlık Raporuyla belgelendirilmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler;
b- Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
c- Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
d- Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile Üniversitemizi temsilen katıldıkları Ulusal
ve Uluslar arası yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör Onayıyla kontenjan
sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.
e- Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe veya Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na başvuran öğrencilere Akademik yılın başında belirlenen
kontenjanın % 5’ini geçmemek üzere yemek bursu verilebilir.
Yemek bursu alamayacak öğrenciler
MADDE 9a- Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı
bulunan öğrenciler,
b- Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
c- Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri
d- Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,
e- Yemek bursu yönergesi hükümlerine göre yemek bursu almaya yeterli bulunmayan
öğrencilere,
f- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.
Yemek bursundan faydalanmanın başlaması ve süresi
MADDE 10a- Akademik yıl boyunca yemek bursunun ilan edilen başlama tarihi itibariyle hak kazanan
öğrencilerin öğrenci kartlarını Akıllı Kart Merkezinde aktif hale getirdikten sonraki iş günü
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhanelerinden ücretsiz yararlandırılır.
b- Resmi tatil ve hafta tatili günlerinde yemek bursundan faydalanılmaz ve yemek bursu alan
öğrenciler iş günlerinde bir kez olmak üzere S.K.S yemekhanelerinden faydalanabilirler.
c- Öğrenciliğin sona ermesi halinde yemek bursu da sona erer.
d- Yemek bursu alan öğrencinin akademik yıl içinde disiplin cezası alması (uyarı cezası hariç)
bursu kesilir.
Mali konular
MADDE 11- Yemek bursu S.K.S. Daire Başkanlığı yemekhanelerinden ücretsiz yararlanma şeklinde
uygulanır. Hizmet alımı usulü ile işletilen yemekhanelerde yemek bursu alan öğrencilerin yemek
ücretleri yüklenici yemek firmasına ihale bedeli üzerinden Teknik Şartnamede belirtilen esaslar
doğrultusunda S.K.S.Daire Başkanlığı bütçesinden ödenir.
Denetim
MADDE 12a- Yemek bursunun amaca uygun ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli tüm denetimleri
yapmaya Rektörlük Makamı yetkili olup, Rektörlük Makamı bu yetkisini Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla kullanır.
b- Her birimin yöneticisi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin amaca uygun
yemek bursundan faydalanmaları için gerekli bütün önlemleri almakla görevli ve
yetkilidirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Çeşitli ve Son Hükümler
Değişikliklerin Yapılması
MADDE 13Yemek bursu alan öğrencilerin kendi isteğiyle veya burs alma şartlarında değişiklik olduğunda ilgili
birimde bulunan yedekte kalan öğrenciler arasından seçim yapılır. Yedek aday öğrencinin burs
başvurusu ilgili birim yönetim kurulu ve üst yazısıyla birlikte S.K.S. Daire Başkanlığı’na bildirilir.
S.K.S.Daire Başkanlığı, ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Üniversite Yönetim
Kurulu’na sunar. Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ilgili birime gönderilir. Kararda bildirilen
öğrenci veya öğrencilere yapılan duyuru ile İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Merkezine
gönderilerek öğrenci kimlik kartları, yemek bursu almaya uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 14- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yemek Yardım Yönergesi 13/06/2018. tarih ve
11/03 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- Yemek Yardım Yönerge hükümleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından yürütülür.
Hükmü Bulunmayan Haller
MADDE 16- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesinde hükmü bulunmayan
hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve Üniversite Yönetim kurulu Kararları
uygulanır.
Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun
Tarihi
Sayısı
13/06/ 2018
2018/11-3

