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T.C.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 

ÜCRETSİZ YEMEK BURSU VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-Bu yönergen�n amacı, madd� �mkanları yeterl� olmayan ve başarılı öğrenc�ler�n öğle yemeğ� �ht�yaçlarının
karşılanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2-Bu yönerge, Muğla Ün�vers�tes�nde öğren�m gören (II.Öğret�m öğrenc�ler� ve Enst�tüler har�ç) öğrenc�ler� kapsar.
Bu yardımdan yararlanab�lmeler� �ç�n öğrenc�ler�n:

a) Normal öğren�m süres� �ç�nde okuyor nolmaları,
b) Yardıma muhtaç olmaları,
c) Genel not ortalamasının 2,00 ve üzer�nde olması,
d) D�s�pl�n cezası almamış olmaları şartları aranır.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 46.maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

Ün�vers�te: Muğla Ün�vers�tes�n�,
Senato: Muğla Ün�vers�tes� Senatosunu,
Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Muğla Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu, 
SKS Da�re Başkanlığı: Muğla Ün�vers�tes� Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı,
B�r�m: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
B�r�m Yönet�c�s�: Yukarıda adı geçen b�r�mler�n üst yönet�c�s�n�
B�r�m Yönet�m Kurulu:Yukarıda adı geçen b�r�mler�n Yönet�m Kurulunu, 
Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenc�ler� Bel�rleme Kom�syonu: B�r�m yönet�c�s�n�n bel�rled�ğ� �k� akadem�k ve
b�r �dar� personelden oluşturulan kom�syonu �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yemek Yardımı Ver�lmes�
Yemek yardımı ver�lecek öğrenc�ler�n sayılarının bel�rlenmes�
MADDE 5- Her eğ�t�m-öğret�m yılı başında, geçm�ş yıllardak� uygulamalar, gözlenen �ht�yaçlar ve elde ed�len
performanslar �le bütçe �mkanları ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 46.maddes�nde bel�rt�len sınırlar d�kkate
alınarak, madd� �mkanı yeterl� olmayan kaç öğrenc�ye ücrets�z yemek yardımı ver�leceğ�, SKS Da�re Başkanlığı'nın tekl�f�
üzer�ne Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından tesp�t ed�l�r.
Başvuru şekl�, zamanı ve öğrenc�ler�n seç�m� �le başvuru �lanı
MADDE 6- SKS Da�re Başkanlığı tarafından yemek yardımı ver�lecek öğrenc�ler�n tesp�t� �ç�n başvuru �lanı, her eğ�t�m
-öğret�m yılı başında Ün�vers�ten�n web s�tes�nde yayınlanır. Başvuru �lan süres� 15 gündür.
Yemek yardımına b�r�nc� öğret�me kayıtlı öğrenc�ler�n başvurma hakkı vardır.
Yemek yardımından faydalanmak �steyen öğrenc�ler, bel�rlenen sürede www.mu.edu.tr �nternet adres�nde bulunan  Form-
1 Ücrets�z Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak öğren�m gördükler� b�r�mlere tesl�m etmek zorundadır.
Başvuru �lanının şekl�, başvuru formu, başvuru kr�terler� ve �lan süres� SKS Da�re Başkanlığı tarafından değ�şt�r�leb�l�r.
İlan süres�n�n son günü, resm� tat�l veya hafta sonu tat�l� olması durumunda tak�p eden �lk �ş günü sonudur.
Başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 7- Başvuru formları, Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenc�ler� Bel�rleme Kom�syonunca değerlend�r�l�r,
öğrenc�ler "Form-2 Ücrets�z Yemek Bursu Değerlend�rme Formu"nda bel�rt�len puanlamaya göre en yüksek puandan
en düşük puana doğru sıralanır; asıl ve yedek adaylar bel�rlen�r. L�steler B�r�m Yönet�m Kurullarınca onaylanır.
İlg�l� b�r�mler l�steler� en geç 7 gün �ç�nde SKS Da�re Başkanlığına b�ld�r�r.
Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrenc�ler�n, bu haktan hang� tar�hler arasında faydalanacakları Ün�vers�ten�n web
s�tes�nde yayınlanır.
Asıl ve yedek olarak bel�rlenen aday l�stes�, eğ�t�m-öğret�m yılı bahar dönem� sonuna kadar geçerl�d�r.
Öğle Yemeğ� Yardımı Başvuru formlarını eks�k, yanlış veya yanıltıcı b�lg�lerle dolduran öğrenc�ler�n başvuruları kabul
ed�lmez ve geçers�z sayılır.
Mazerets�z üst üste �k� hafta ücrets�z yemek hakkını kullanmayan öğrenc�ler�n yemek yardımı kes�l�r ve yer�ne yedek
adaylara puan sırasına göre yemek yardımı ver�l�r. 
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Yemek Yardımı ver�lme şekl� ve süres�
MADDE 8- Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrenc�ler, bu haktan bahar dönem� sonuna kadar yararlanab�l�r.
Yemek yardımı hafta �çer�s�nde Ün�vers�te yemekhaneler�nde ver�len öğle yemeğ�nden ücrets�z olarak faydalanma
şekl�nded�r. Resm� tat�l günler� ve hafta sonu tat�ller�nde yemek yardımından faydalanılamaz.
Öğrenc�l�ğ�n�n sona ermes� durumunda yemek yardımı da sona erer.
Yemek yardımı ver�lme şek�l ve süreler� SKS Da�re Başkanlığı tarafından değ�şt�r�leb�l�r.
Yemek yardımından doğrudan faydalanab�lecek öğrenc�ler
MADDE 9- Aşağıda bel�rt�len öğrenc�ler �lan ve değerlend�rmeye tab� tutulmaksızın talep ett�kler� takt�rde doğrudan yemek
yardımından faydalanab�l�r:
Sağlık Raporu �le belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engel� bulunan öğrenc�ler,
Anne, baba ve kardeş�n�n şeh�t veya gaz� olduğunu belgelend�ren öğrenc�ler,
Ün�vers�tem�z�n adına başarı elde etm�ş öğrenc�ler (Başarılı öğrenc� seç�m şekl ve şartları SKS tarafından Rektör onayı �le
bel�rlen�r).
Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrenc�ler�n l�stes� 
MADDE 10- Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrenc�ler�n l�stes� �lg�l� b�r�mlerce SKS Da�re Başkanlığına üst yazı �le
b�ld�r�l�r. SKS Da�re Başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan ücrets�z yemek kartları b�r�mlere ve �lg�l� öğrenc�lere
ver�l�r.
Denet�m
MADDE 11- Her b�r�m�n yönet�c�s� ve SKS Da�re Başkanlığı, öğrenc�ler�n amaca uygun yardımından faydalanmaları �ç�n
gerekl� bütün önlemler� almakla görevl� ve yetk�l�d�rler.
Mal� konular
MADDE 12- Ün�vers�tede yemek yardımından faydalanan öğrenc�ler�n yemek ücretler�, SKS Da�re Başkanlığı bütçes�nden
karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13- Bu yönerge, Ün�vers�te Senatosunca kabul ed�lmes�ne müteak�p 2011-2012 eğ�t�m-öğret�m güz dönem�
başından �t�baren yürülüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14- Bu yönerge hükümler�n� Muğla Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
Not: Form-2 Ücrets�z Yemek Bursu Başvuru Değerlend�rme Formu �ç�n SKS Da�re Başkanlığına Beslenme H�zmetler�
B�r�m�ne Başvurunuz.


