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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

 ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ 

(10.12.2020 Tarih ve 25-04 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) 

Amaç 

MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle veya 

akşam yemeği ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1)Bu burs, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü 

öğrenimi gören öğrencileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1)Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesi ve 

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

Yönetmeliğinin 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1)Bu Yönergede geçen, 

a) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini, 

b) Rektörlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Eğitim Birimi: Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulunu. 

f) Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını (SKSDB), 

e) Yemek Bursu: Günde bir öğün olmak üzere öğrencilere verilen ücretsiz öğle/akşam yemeğini 

İfade eder. 

f) Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu 
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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, yemek bursu 

verilecek öğrenci sayısı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Burs 

verilecek öğrenci kontenjanının %15 ‘i Rektörlük tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrenciler için 

saklı tutulur. 

Duyuru ve başvuru zamanı, başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 6- (1)Yemek bursuna başvuru şekli, şartları ve süresi her akademik yılın başında 

üniversitenin web sitesinde ilan edilir. 

(2)Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ilanda belirtilen tarihler arasında öğrenci 

bilgi sistemi üzerinden başvurularını yapar. 

(3) Burs başvuruları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlama sonrası burs verilecek 

öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak kontenjan dahilinde belirlenir. İhtiyaç 

durumuna göre 100 puandan aşağıya doğru sıralama yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde yaşı 

küçük olan öğrenciye öncelik verilir. 

(4) Öncelikli öğrenciler tam puan almış sayılacaktır. 

(5)Başvuru sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde üniversite öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan 

edilir. 

(6)Yemek Bursunu hak eden öğrenciler istenilen belgeleri hazırlayıp eğitim birimlerine teslim 

eder. 

(7)Belgelerini eksiksiz teslim eden öğrencilerin başvuru süreci tamamlanmış olur. 

(8)Belirtilen süre içinde belgeleri ile eğitim birimine başvurmayan öğrenciler burs hakkından 

feragat etmiş sayılır. Feragat etmiş öğrencilerin yerine sıralı yedek listesindeki kişiler burs kazanmış 

sayılır. 

(9) Eğitim birimleri başvuru belgelerini başvuru formundaki öğrenci beyanlarına göre alır. 

Belgelerin başvuru formundaki beyanlara uygunluğunu kontrol eder. Başvuruya ait bütün belgeleri en 

az 1 (bir) yıl muhafaza eder. 

(10)Eğitim Birimleri Yemek Bursunu hak eden öğrenci listesindeki ( Sıralı Asil + Sıralı Yedek 

Liste) başvurusunu tamamlamış (evraklarını eksiksiz teslim etmiş) öğrenci listesini SKS Daire 

Başkanlığı’na bildirir.  

(11)Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından yemek bursu onaylanan öğrencileri bağlı 

oldukları birimlere bildirir. Birimler burs kazanan öğrencilerin yemek burslarını aktif eder. Bursu aktif 

olan Öğrenciler belirlenen tarihten itibaren yemek bursundan faydalanabilir. 

(12) Burs Başvuruları, aksi belirtilmedikçe ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 

sonuçlandırılır. 
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(13) Yemek bursu başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan 

öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen 

öğrencilerin yemek bursu iptal edilir. Gerekli görülürse bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri 

uygulanır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

(Yemek Bursu Başvurusu Öncelikli Kabul Edilecek Öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak 

Öğrenciler, Yemek bursu verilme şekli ve süresi, Denetimi) 

 

Yemek bursu başvurusu öncelikli kabul edilecek öğrenciler 

MADDE 7- (1) Yemek bursundan öncelikli faydalanacak öğrenciler 

a) Anne baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler 

b) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler 

c) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler 

Burstan yararlanamayacak öğrenciler 

MADDE 8- (1) Yemek bursundan faydalanamayacak öğrenciler; 

a) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde ve üzerinde aylık veya ücretle 

sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler, 

b) Tezsiz Lisansüstü öğrencileri, 

c) Devlet üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrenciler 

ç) Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrenciler 

Yemek bursu verilme şekli, burs kesilmesi ve süresi 

MADDE 9- (1) Yemek bursu akademik yıl boyunca verilir. 

(2)Yemek bursuna hak kazanan öğrenciler günde bir kez Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına 

bağlı yemekhanelerden faydalanabilir. 

(3)Resmi ve hafta tatili günlerinde yemek bursundan faydalanılamaz. 

(4)Yemek bursu hakkı başkası tarafından kullanıldığı tespit edilen öğrencilerin yemek bursu 

kesilir. 

(5)Bir dönem boyunca yemek bursunu kullanmayan öğrencinin yemek bursu kesilir. Yemek 

bursu kesilen öğrenci yerine, sıralı yedek listesindeki öğrencilerden sırası gelen öğrenciye yemek bursu 

verilir. 

(6)İlgili dönemde yemek bursu kesilen öğrenci, şartları yeniden sağlaması durumunda sonraki 

dönem için burs başvurusunda bulunabilir. 

Denetim 

MADDE 10- (1) Yemek Bursunun amaca uygun ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli tüm 

denetimleri yapmaya Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yetkilidir. 

İtiraz 
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MADDE 11- (1) Sonuca itiraz etmek isteyen öğrenci itirazını dilekçe ile Rektörlük Makamına 

yapar. İtiraz Rektörlük Makamı tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Sonuçlar itirazı yapan 

öğrencilere resmi yazı ile bildirilir. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hükmü bulunmayan haller 

MADDE 12- (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

Mali konular 

MADDE 13 - (1) Yemek bursu SKS Daire Başkanlığı yemekhanelerinden ücretsiz yararlanma 

şeklinde uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 - (1) Bu yönerge, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu’nun 10/12/2020 

tarih ve 25/04 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 15 - (1) Bu yönergeyi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER 

 

1. Şehitlik veya Gazilik Belgesi 

2. Engelli belgesi (%40 ve üzeri engelli olduğunu gösteren belge). 

3. Milli Sporcu Belgesi 

4. Aile Gelir Bildirimi (Gelir Belgesi - Maaş Bordrosu) 

5. Ailede varsa Bakıma Muhtaç Kişinin Belgesi 

6. Kira Kontratı / Yurtta kaldığına dair belge 

7. Kardeşlerin öğrenci olduğuna dair belge 

8. Kredi / Burs durum belgesi 

9. Öğrenciye ait SGK Provizyonu ve Hizmet Dökümü 
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ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ 

T.C Kimlik No  

Adı – Soyadı  

Baba Adı  

Doğum Tarihi ve Yeri  

Bölüm  

Sınıf  

Okul Numarası  

Tel No  

Cinsiyetiniz       (  ) ERKEK                         (  ) KADIN 

Medeni Durumunuz       (  ) EVLİ                             (  ) BEKAR 

Fiziksel Bir Engeliniz var mı? (% 40 ve 
üzeri engelliler) 

      (100 ) Evet                       (  ) Hayır 

Şehit - Gazi Yakını / Yakınlık Derecesi       (100 ) Anne / Baba / Kardeş                   (  ) Diğer 

Milli Sporcu Musunuz?       (100 ) Evet ( ) Hayır 

Ailenizin toplam aylık geliri / Tüm 
çalışanlar + Tüm gelirler 
 

(16) 0-2000 TL  
(12 ) 2000 TL - 3000 TL  
( 8 ) 3000 TL - 4000 TL  
( 4 ) 4000 TL - üzeri 

 
16 

Ailenizin Oturduğu Evin Mülkiyeti  (12 ) Kira  
( 6 ) Lojman  
( 3 ) Ev Sahibi 

 
12 

Ailenizde İlköğretim ve Liseye Devam 
Eden Kardeş Sayısı 

(12) 4  
( 9 ) 3  
( 6 ) 2  
( 3 ) 1  
( 0 ) yok 

 
 
12 

Ailenizde Yükseköğrenime Devam Eden 
Kardeş Sayısı 

(16) 4  
(12) 3  
( 8 ) 2  
( 4 ) 1  
( 0 ) yok 

 
 
16 

Ailede Özel Bakıma Muhtaç hasta veya 
Engelli Kişi 

(8) Anne- Baba  
(6) Baba  
(4) Anne  
(2) Kardeş  
(0) Yok 
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Öğrenim İçin İkametgâhınız (12) KYK Yurtları  
( 9 ) Kira  
( 6 ) Özel Yurt  
( 3 ) Aile / Akraba Yanı 

 
 
12 

Burs alıyor musunuz? (12) KYK Bursu  
( 9 ) Herhangi bir Burs Almıyorum  
( 6 ) Öğrenim Kredisi  
( 3 ) Özel Burs 

 
 
12 

Şu anda çalışıyor musunuz? / Aylık 
geliriniz? 

12) Hayır  
( 9 ) 0 TL -500 TL  
( 6 ) 500 TL -1000 TL  
( 3 ) 1000 TL-1500 

 
 
12 

Şahsımla ilgili bilgilerin doğru olduğunu, değişiklik halinde üniversitemize bilgi vereceğimi, 
beyanımın aksi sabit olduğu takdirde bursumun kesilmesini ve almış olduğum bursları iade edeceğimi 
yanlış beyanda bulunduğum halde hakkımda disiplin hükümlerinin uygulanacağını kabul ediyorum. 
 


