
T.C. 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

YEMEK YARDIMI YÖNERGESİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

 MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim 

görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

öğrencilerinin öğle yemeği ihtiyaçlarının yemek yardımı olarak ücretsiz karşılanmasıyla ilgili 

usul ve esasları belirlemektir. 

 Kapsam ve Dayanak 

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ıncı maddesi ve 

03/02/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, 

Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi 

uyarınca öğrencilere yapılacak yemek yardımı esaslarını kapsar. 

 Tanımlar 

 MADDE 3- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

 a) Başvuru Formu: Bu Yönerge ekindeki formu, 

 b) Daire Başkanlığı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığını, 

 c) Değerlendirme Komisyonu: Her bir birimin kendi bünyesinde oluşturacağı bir başkan 

ve iki üyeden oluşan komisyonu, 

 ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü, 

 d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini, 

 e) Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yemek Yardımı Verilmesi 

 

 Yemek yardımı verilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi 

 MADDE 4- (1) Her akademik yılın başında belirlenen ihtiyaçlar, geçmiş yıllardaki 

uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar, elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak,  yemek 

yardımı yapılacak öğrenci sayısı, Daire Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunca belirlenen toplam sayı, her akademik birim için, o 

birimin öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı nispetinde dağıtılır.   

 Başvuru ve duyuru şekli, başvuru zamanı 

 MADDE 5- (1) Yemek yardımı başvurusunda uyulacak esaslar şunlardır: 

 a) Daire Başkanlığı tarafından yemek yardımı verilecek öğrencilerin tespiti için başvuru 

ilanı her eğitim-öğretim yılı başında Üniversitenin ağ sayfasında yayınlanır. Başvuru ilan süresi 

15 gündür. 

 b) Normal öğretime kayıtlı öğrenciler yemek yardımı talebinde bulunabilir. 

 c) Yemek yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Üniversite ağ 

sayfasında bulunan   Ücretsiz Yemek Yardımı Başvuru Formunu (Form-1) doldurarak öğrenim 

gördükleri Fakülte/Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna teslim eder. 

 ç) Başvuru ilanının şekli, başvuru formu ve ilan süresi Daire Başkanlığı tarafından 

değiştirilebilir. 

 d) İlan süresinin son günü, resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip 

eden ilk iş günüdür. 

 



 Başvuruların değerlendirilmesi 

 MADDE 6- (1) Başvuruların değerlendirilmesinde uyulacak esaslar şunlardır: 

 a) Her bölümde/programda değerlendirme komisyonu bölüm başkanı tarafından 

belirlenen üç öğretim elemanından oluşur.  

b)Fakülte/Enstitü/Konservatuar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda oluşturulan 

Değerlendirme Komisyonu tarafından yemek yardımından yararlanmak üzere başvuran 

öğrencilerin başvuru formları değerlendirilir. İlgili Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenci 

listeleri en geç yedi iş günü içinde Daire Başkanlığına gönderilir. 

 c)Fakülte/Enstitü/Konservatuar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca 

belirlenen yemek yardımından yararlanacak öğrencilerin listeleri, Üniversite Yönetim 

Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve öğrencilere bildirilir. 

 ç) Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında 

yararlanacakları Üniversitenin ağ sayfasında duyurulur. 

 d) Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan yemek yardımı almaya hak kazanan 

öğrenciler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından e kampus sisteminde tanımlanır..  

 Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler  

 MADDE 7- (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın 

talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından yararlanabilir:  

 a) Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan 

öğrenciler.  

 b) Birinci derece şehit veya gazi yakını olduğunu belgelendiren öğrenciler.  

 Yemek yardımı alamayacak öğrenciler  

 MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler yemek yardımından yararlanamaz: 

 a) Yemek yardımı isteğinde bulunduğu tarihte bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.  

 b) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip 

olan öğrenciler.  

 c)Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri.  

 ç) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler. 

 d) Disiplin cezası olan öğrenciler. 

 e) Burs alan öğrenciler. 

 Yemek yardımı verilme şekli ve süresi  

 MADDE 9- (1) Yemek yardımı verilme şekli ve süresi: 

 a) Yemek yardımı bir akademik yıl boyunca verilir.  

 b) Yemek yardımı alan öğrenciler, günde bir kez Daire Başkanlığına bağlı 

yemekhanelerde verilen öğle yemeğinden yararlanabilir.  

 c)  Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından yararlanılamaz.  

 ç)  Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.  

 d) Yemek yardımı aldığı süre içinde disiplin cezası (uyarma cezası hariç) alan 

öğrencilerin yemek yardımı kesilir. 

 Mali konular  

 MADDE 10- (1) Üniversitede yemek yardımından yararlanan öğrencilerin yemek 

ücretleri Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

 Yürürlük  

 MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 12-(1) Bu Yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.  
 

Ek: Yemek Yardımı Başvuru Formu (Form-1) 



 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ                       Form-1 

                                                             YEMEK YARDIMI 

                                                      ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU         (Sadece 1. Öğretim Öğrencileri) 

ADI SOYADI  

T.C. KİMLİK NO  

OKULU/BÖLÜMÜ  

DİSİPLİN CEZASI ALIP ALMADIĞI           Evet           Hayır 

ANNE VE BABASI Anne Sağ               Ölü 

Baba          Sağ                   Ölü 

AİLENİN EKONOMİK DURUMU 

BABA Çalışıyor          Net Geliri   

Çalışmıyor 

ANNE Çalışıyor          Net Geliri 

Çalışmıyor 

KARDEŞ SAYISI 

(Kendisi Dahil) 

 

Kardeşlerin Öğrenim 

Durumları 

(Öğrenim gören kardeş 

sayısı adet olarak 

belirtilecek) 

Okumuyor  

İlköğretim 

Lise 

Üniversite        (kendisi 

dahil) 

BAŞKA YARDIM ALIYOR MU?       KYK Bursu 

      Öğrenim Kredisi 

       Özel 

ŞEHİT VEYA GAZİ ÇOCUĞU MU?           Evet (Belgelemek kaydıyla)          Hayır 

ENGELLİ OLUP OLMADIĞI (EN AZ %40)           Evet (Belgelemek kaydıyla)          Hayır 

DEPREM,SEL GİBİ DOĞAL AFETTEN ZARAR 

GÖRÜP GÖRMEDİĞİ  

          Evet (Belgelemek kaydıyla)          Hayır 

Öğrencinin Telefon No   

Memleket Adresi  

Gerektiğinde Ulaşılabilecek Yakınının Adresi ve 

Telefonu 
 

Beyan ettiğim bilgilerin doğrulduğunu ve bilgilerin 

yanlışlığından doğacak sorumluluğu kabul ediyorum.  TARİH/İMZA 

Öğrencilerde aranan şartlar:         

-Disiplin cezası almamış olmak,           

-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,     

-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.       

-Kayıt dondurmuş olmamak,           
   

(Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile Sağlık            
   

Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler, talep ettikleri takdirde puanlamaya tabi            
   

tutulmaksızın doğrudan yemek yardımından yararlanır.         
   

AÇIKLAMALAR:            
   

1-Öğrenciler başarı durumlarını belgeleyen transkriptlerini, disiplin cezası alıp almadıklarını gösteren belgeyi,    

  Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire  sahip olmadıklarına dair belgeyi(bordro)   

   form'a ekleyeceklerdir.           
   

2-Yeni kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri YGS-LYS kazandı belgesinin fotokopisini ekleyeceklerdir.( Başarı durumlarının tespiti için)            
   

3-Önemli: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu araştırılacaktır.       

 

  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 


