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ANKARA SOSYAL BiLiMLER üNivERSİTESİ

ÜCRETSİz YEMEK BURSU VERiLMESiNE DAİR YÖNERGE

BİRiNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AmaçMADDE 1- (i) Bu Yönergenin amacı, maddi imkanları yeterli olmayan ve başarılı öğrencilerin
öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KapsamMADDE 2- (I) Bu Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören

öğrencileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (I) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46
ncı maddesine ve 3/2/1984 tarih ve i8301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin IS
inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (i) Bu Yönergede geçen;
a) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
c) SKS Daire Başkanlığı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire

Başkanlığını,
ç) Ücretsiz Yemek Burslularını Belirleme Komisyonu: Rektör tarafından belirlenen 3
akademik ve 2 idari personelden oluşturulan komisyonu,
d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

iKİNcİ BÖLÜM
Yemek Bursu Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Burs verilecek öğrenci sayısının belirlenmesi
MADDE 5- (i) Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen
ihtiyaçlar ve elde edilen perfonnanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli
olmayan kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığının teklifi, Üniversite

Yönetim Kurulu kararı ve Rektör onayı ile belirlenir.

Burs verilecek öğrencilerde araııılacak şartlar
MADDE 6- (I) Yemek bursundaıı yararlanabilmeleri için öğrencileriıı:
a) Nonnal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmaları,
b) Maddi imkanlarının yeterli olmaması,
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c) Genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olınası, (Üniversiteye yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin sınava girdikleri ilk yılda kazanmış olmaları)
d) Disiplin cezası almamış olmaları
gerekir.

Başvuru ilanı ve süresi
MADDE 7- (i) SKS Daire Başkanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılı başında Üniversitenin
web sitesinde ücretsiz yemek bursu başvuruları için ilan yayınlanır. Başvuru süresi ilan
tarihinden itibaren 15 gündür. Son günün resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda
takip eden ilk iş günü başvuru süresinin son günüdür.

Başvuru şekli
MADDE 8- (l) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Ücretsiz
Yemek Bursu Başvuru Formunu (Ek l) doldurarak, ilanda istenilen belgelerle birlik'te SKS
Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
(2) Başvuru forınlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları
kabul edilmez ve geçersiz sayılır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9- (I) Başvuru formları, Ücretsiz Yemek Burslularını Belirleme Komisyonu
tarafından değerlendirilir. Başvurular Ücretsiz Yemek Bursu Değerlendirme Formunda (Ek 2)
belirtilen puanlamaya göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır; asıl ve yedek
adaylar belirlenerek SKS Daire Başkanlığına bildirilir. Son sırada aynı puana sahip birden fazla
öğrenci bulunması halinde gelir düzeyi düşük olana öncelik verilir. Ücretsiz Yemek
Burslularını Belirleme Komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır.
(2) SKS Daire Başkanlığı tarafından asıl ve yedek adayların listesi Üniversite Yönetim
Kuruluna sunulur. Kesin liste Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(3) Asıl ve yedek olarak belirlenen aday listesi, eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar

geçerlidir.

Ücretsiz yemek bursu verilme şekli ve süresi
MADDE 10- (I) Ücretsiz yemek bursu, hafta içerisinde Üniversite yemekhanelerinde verilen
öğle yemeğinden ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. SKS Daire Başkanlığı tarafmdan
hazırlanan ve onaylanan ücretsiz yemek kartları ilgili öğrencilere verilir.
(2) Ücretsiz yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler, bu haktan bahar dönemi sonuna kadar
yararlanabilir. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde bu haktan fayda lanı lamaz.
(3) Ücretsiz yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında
faydalanacakları Üniversitenin web sitesinde yayınlanır.

Ücretsiz yemek bursu hakkının sona ermesi
MADDE 11- (i) Öğrenciliğin sona ermesi durumunda ücretsiz yemek bursu da sona erer.
(2) Öğrencinin burs aldığı süre içinde disiplin cezası (uyarı cezası hariç) alması halinde burs

kesilir.
(3) Mazeretsiz üst üste iki hafta ücretsiz yemek hakkını kullanmayan öğrencilerin ücretsiz
yemek bursu kesilir ve yerine yedek adaylara puan sırasına göre burs verilir.

Ücretsiz yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
MADDE 12- (I) Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep
ettikleri takdirde doğrudan ücretsiz yemek bursundan faydalanabilir:
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a) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,
b) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
c) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
ç) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
d) Üniversitemiz adına uluslararası başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekil

ve şartları SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Rektör onayı ile belirlenir).

Görev ve sorumluluk
MADDE 13- (1) SKS Daire Başkanlığı, öğrencilerin ücretsiz yemek bursundan amaca uygun
şekilde faydalanmaları için gerekli bütün önlemleri almakla görevli ve yetkilidirler.

Mali konular
MADDE 14- (1) Üniversitede yemek yardımından faydalanan öğrencilerin yemek ücretleri,
yüklenicilere ihale bedeli üzerinden teknik şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda SKS
Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.

ÜÇÜNCÜBÖLüM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 15- (i) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16- (i) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

3


	00000001
	00000002
	00000003

