
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
               YEMEK HİZMETİ YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrenci ve 
personelinin beslenme ihtiyaçlarının sağlanması amacı ile oluşturulan İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Yemek Hizmeti Yürütme Kurulunun çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yemek Hizmeti Yürütme 
Kurulunun çalışmalarını kapsamaktadır. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46’ ncı ve 47’ nci   
maddeleri ve 1593 sayılı Umumi Hıfsızıhha Kanunu’ nu ile Yüksek Öğretim Kurumları 
Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 4’ üncü, 5’ 
inci ve 15’ inci maddeleri ve diğer ilgili hükümleri ile 19.11.1986 tarihli 86/11220 sayılı Devlet 
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a. Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, 
b. Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yemek Hizmeti 

Yürütme Kurulu’nu, 
c. Denetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yemek Hizmeti Yürütme Kurulunu 

işleyiş ve mali yönden denetleyen kurulu, 
d. Katkı tutarı:   Yemek için, öğrencilerin ve personelin Yönetim Kurulu Kararı ile 

belirlenen tutarda yaptıkları ödeme ile personelin yemek bedelinin bütçeden 
karşılanmayan ve elektronik ortamda veya fiş  

e. karşılığı nakit ödediği miktarı, 
f. Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni, 
g. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,  
h. Akıllı Kart Birimi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı elektronik satış ve kontrol sistemi işlemlerini yürüten birimini, ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurullarının Oluşumu, Görev ve Sorumlulukları 

 
Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu 

MADDE 5- (1) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu; 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile her yıl Ocak ayında bir 
(1) yıl süreyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından iki personel  (1 Şube Müdürü ve 
1 personel) ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından bir personel (muhasip üye) olmak 
üzere 3 üyeden oluşturulur. İdari ve Mali yönden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 
karşı sorumludur. 



(2) Görevleri; 
Yemek hizmetinin İhale şartneme, sözleşme ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesi; 

a. Üniversitemiz personeline ve öğrencilere yemek hizmetinin sağlanması, 
b. Yemek üretiminde kullanılacak gıda maddelerinin görevli Gıda Mühendisi ya da 

Diyetisyen vasıtasıyla belirlenmesi, 
c. Yemeğin ihale yoluyla satın alındığı durumlarda ihale şartnamesinde belirtilen 

malzemelerin bulundurulmasının sağlanması,  
d. Gıda maddelerinin denetlenmesi ve gelen malzemelerin şartnameye, mevzuata ve Türk 

Gıda Kodeksine uygunluğunun kontrol edilerek uygun olmaması halinde tutanakla 
tespitinin sağlanması,  

e. Yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi, sunulması ve servisi sırasında temizlik kurallarına 
ve hijyene uygunluğunun denetlenmesi,  

f. Birim yemekhanelerine gerçekleştirilecek yemek nakillerinin şartnameye, mevzuata ve 
hijyen kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, 

g. Yemeklerin dağıtımı gerçekleştirilmeden önce görevli Gıda Mühendisi ya da Diyetisyen 
tarafından son kontrollerinin yapılması ve sunuma uygun olmayanların tutanakla 
tespitinin sağlanması,  

h. Günlük çıkarılan yemeklerden numune alınması ve 72 saat muhafaza edilmesinin 
sağlanması, 

i. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından çıkarılacak yemek menüsünün 
Üniversitede görevli Gıda Mühendisi ya da Diyetisyen tarafından hazırlanarak Yemek 
Yürütme Kurulu üyelerince onaylanması, 

j. Yemek hizmetinin verilmesinde görevli çalışanların portör muayenelerinin her 6 (altı) 
ayda bir yaptırılmasının sağlanması, 

k. Öğrenci ve personelden yemek katkı bedelinin alınması ve her yıl yayınlanan parasal 
sınırlar ve oranlar hakkındaki tebliğ hükümlerine göre Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı banka hesaplarına ve personel yemek özel hesabına yatırılmasının 
sağlanması, ilgili tüm iş ve işlemlere ilişkin alınan kararların karar defterine işlenerek 
belgelerin 5 (beş) yıl süre ile saklanması, 

l. Mali yıl bütçesinden memurların öğle yemeğine yardım tertibinden aktarılan tutarların, 
öğrenci ve personelden tahsil edilen yemek katkı bedellerinin dönem sonu/yıl sonu 
hesaplarından kontrol edilmesi, 

m. Kapsama dahil personelin düzenli olarak yemek hizmetlerinden yararlanmasını 
sağlayacak tedbirlerin alınması,  

n. Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak kararların alınması ve 
alınan kararların karar defterine düzenli olarak işlenmesi, 

o. Üniversite yemekhanelerinden yararlanacak öğrenci ve personelin yapacakları katkı 
bedellerinin belirlenebilmesi için akademik yıl/yarıyıl başında yada her yılın Ocak ayı 
içerisinde Yönetim Kurulu’na öneri sunulması, 

p. Muhasip üye görevlendirilmesi yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 
teklifte bulunulması,  

q.  Yemek hakedişlerinin ödeme emirleri ve tahakkukunun Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı’nca gerçekleştirilmesi. 

 
(3) Çalışma düzeni: 

a. Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu altı ayda bir kere veya Yemek Hizmeti Yürütme 
Kurulu Başkanının çağrısı üzerine her zaman salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya ait 
gündem başkan tarafından belirlenir.  

b. Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu üyeleri gündeme ilişkin yazılı ve sözlü olarak teklifte 
bulunabilirler. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde 



başkanın oyuna üstünlük tanınır. Alınan kararlar onaylı karar defterine yazılır ve 
imzalanır. Karşı oylar gerekçeleriyle birlikte deftere yazılır ve imzalanır.  

 
Denetim kurulu 
MADDE 6-  
(1) Üniversite Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı’dan oluşur. Yılda en az bir kez ve gerekli 
görüldüğünde işleyiş ve mali yönden Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu’nu denetler. 

(2) Denetim sonucu hazırlayacağı raporu Rektör’e sunar. 
 
Yemek hizmeti yürütme kurulu başkanı 
MADDE 7- (1) Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu Başkanı idari ve mali yönden Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığına karşı sorumlu olup; 

a. Yemek hizmetinin sunulması, öğrenci ve personelden yemek katkı bedelinin alınması 
ile ilgili tüm kararları alır, toplanan paraların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka 
hesaplarına ve personel yemek özel hesabına yatırılmasını sağlar,  

b. Birim içi ve dışı organizeyi sağlar, işleyişi kontrol eder, 
c. İş güvenliğini sağlar, ihtiyaçların zamanında, aksamaya neden olmaksızın 

sağlanabilmesi için gerekli bildirim ve yazışmaların yapılmasını sağlar. 
 
Muhasip (muhasebe yetkilisi mutemedi) Üyenin görevleri; 
MADDE 8- (1) Muhasip üyenin görevleri; 

a. Tüm satışlar ile ilgili işlemlerin takip edilmesi, kayıtlarının tutulması, 
b. Memur yemek hesabı için gelir gider hesabı defterinin tutulması işlerini yürütür. 

 
 

Akıllı Kart Birimi 
MADDE 9- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde oluşturulmuştur. Yemekhane akıllı kart sisteminin yürütülmesi, kontrolü ve oluşan 
aksaklıkların çözüm merkezidir. Birim; Üniversite öğrenci, akademik personel, idari personel, 
sürekli ve geçici işçi ile diğer mevsimlik çalışanlar, personel yakınları, resmi görevli personel 
ve misafirlere ait yemekhane akıllı kartlarının kontrolünü, sistemin işletilmesi işlerini 
yürütür. Teknik konularda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından teknik destek sağlanır. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali İşler 

 
Mali İşler İşletme hesabı defteri 
MADDE 10- (1) Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu’nun mali işlemlerinin kaydına mahsus 
olmak üzere Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca tasdik edilen memur öğle 
yemeği işletme hesabı defteri tutulur. Tutulan memur öğle yemeği işletme hesabı defterinin 
tüm sayfaları Yemek Yürütme Kurulu’nca imzalanır. Toplanan gelirler gelir kısmına, Yemek 
Yürütme Kurulu tarafından Üniversitenin çalıştığı Bankalardan ödemeler olmak kaydıyla 
açılacak/açılan banka hesaplarına yatan paraların dekontları da gider kısmına kaydedilir. 
Banka hesabı Üniversitenin çalıştığı Bankalardan açılan/açılacak hesaplarda takip edilir.  
(2) Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması halinde her yılsonu, ilgili defterlerin 
dökümü alınıp gerekli imzalar tamamlandıktan sonra 5 (beş) yıl süre ile saklanır. 
(3) Toplanan gelirler gelir kısmına Banka hesaplarına yatan paraların dekontları ve benzeri 
harcamalar gider kısmına kaydedilir 



 
Yemek Bedellerinin Tahsil Edilmesi 
MADDE 11- (1) Akıllı kart geçiş sistemi üzerinden (İnternet, kiosk, harcama üniteleri, vb.) 
yapılan yemek satışlarının tahsilatı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Web Sayfası üzerinden 
bankamatik veya kredi kartı ile; ya da muhtelif yerlerde bulunan cihazlardan (kiosk vb.) 
kredi kartı aracılığı ile yapılır. Harcama işlemleri ise, öğrencilerin yemek hizmeti aldığı tüm 
yemekhanelerde bulunan harcama turnikesi ve harcama ünitelerinden gerçekleştirilir. Yemek 
yürütme kurulları zorunlu haller dışında nakit tahsilat yapamaz. Üniversite öğrencileri ve 
personel yakınları kendi kartları üzerinden ikinci yemek olarak misafir ücretinden faydalanır 
veya misafir akıllı kimlik kartlarına bakiye yüklemesi yaparak yemek hizmetinden 
faydalanırlar. Akıllı kimlik kartı olmayan öğrenci ve personel yemek hizmetinden 
faydalanamazlar.  

 
(2) Personele yemek hizmeti satışlarından elde edilen gelirler personel yemek özel 

hesabına, Öğrenciye yemek hizmeti satışlarından elde edilen katkı bedeli olan 
gelir ise Üniversite Strateji Geliştirme Başkanlığı’ nın ilgili hesaplarına yatırılır.  

 
(3) Öğrenci ve personel gün içinde ikinci öğün yemek yediğinde yemek ücreti misafir 

ücreti üzerinden tahsil edilir.   
 

 
Elektronik Satış ve Kontrol Sistemi  
MADDE 12- (1)  

a) Elektronik satış ve kontrol sisteminde yemek yürütme kurulu kararı ile yemek 
bedelleri katkısının tahsili ve izlenmesi elektronik ortamda yapılarak hizmetlerin 
devamlılığını sağlar. 

b) Öğrenciye günlük elektronik satış, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Web sayfası 
üzerinden yapılır. Personel ve misafirlerine yemek yeme taleplerinden önce elektronik 
satış yapılır. 

 
Satınalma ve ödemeler 
MADDE 13-  

(1) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale ve satınalma birimleri tarafından 
mevzuata uygun satınalma usulleri ile sağlanır. 

(2) Memur yemeği aynı ihalede ayrı bir iş adı olarak gösterilir. 
(3) Ögrenci ve memur yemeğine ilişkin faturaların ayrı ayrı kesilmesi sağlanır. 

 
Yemek Bursu 
MADDE 14- (1) Yemek bursu ile ilgili işlemler Üniversitede okuyan maddi durumu iyi 
olmayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre sağlanacak yemek bursu veya 
yardım oranı mevzuata uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet Saatleri, Yemek Hizmetinden Yararlanma 
 

Öğrenci ve personel için yemek saatleri 
MADDE 15- Yemek hizmeti öğle ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün şeklinde   verilebilir. 
Öğün sayısı ve verileceği zaman dilimleri ihtiyaça göre belirlenir. 
 
 



Yemek hizmetinden yararlanma 
MADDE 16- (1) Üniversite öğrencisi,  personeli ve misafirleri kendileri için 

ayrılmış yemek salonlarında belirlenen saat aralığında elektronik ödeme ile günlük yemek 
yiyebilir. Akıllı kimlik kartı olmayan öğrenci ve personel yemek hizmetinden 
faydalanamaz, hizmet verilmez. 

(2) Ayrıca sürekli ve geçici işçi ile diğer mevsimlik çalışanlar Yönetim 
Kurulunca belirlenen fiyattan elektronik ödeme ile kendilerine ayrılan yemek salonlarından 
faydalanabilirler. 

(3) Elektronik satış sisteminden kaynaklanan arızalar (network, elektrik kesintisi, 
akıllıkart arızaları) dışında, sonradan ödemeli (veresiye, taksitli) yemek hizmeti verilmez. 

(4) Yemek hizmetinden faydalanmak isteyen misafirler, yüklenici firmaya Sağlık 
Kültür ve Spor Daire başkanlığı tarafından verilmiş misafir kartlarına, misafir ücreti 
yükleyerek faydalanabilirler. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Demirbaş ve malzeme 
MADDE 17 –  

(1) Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu tarafından yapılan yemek servis hizmetlerinin eksiksiz 
yürütülmesi ve yemek yiyenlere daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla yemekhanede kullanılacak 
demirbaş ve demirbaş kapsamına girmeyen mal ve malzemelerin alımı (masa örtüsü, bardak, çatal 
kaşık, bıçak, tuzluk, peçete vs.) bozulan, eskiyen ve zayi olan malzemelerin tamiri, yemekhane 
ortamının iyileştirilmesi için gerekli görülen dekorasyon malzemelerinin alımı için gerekli ödemeler 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Yemekhane işlerinde görevli personel için 
alınacak olan iş elbisesi, önlük, kep, çizme, gibi mal ve malzemelerin ödemeleri, Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(2) Yemek hizmetinin dışardan malzemeli Yemek Hizmet Alımı olarak karşılanması durumunda 
Şartnamede belirtilen malzemelerin eksiksiz olarak, yemek masası ve sandalye dışındaki tüm demirbaş 
ve sarf malzemelerin yüklenici tarafından karşılanması sağlanır. Ayrıca yemekhanelerde yükleniciye 
teslim edilen tüm demirbaşların bakım ve onarım giderleri de yüklenici tarafından karşılanması 
sağlanacaktır.  

 
Personel ihtiyacı 
MADDE 18 –  
(1) Yemek Hizmeti Yürütme Kurulu’nun personel ihtiyacı Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı personelinden ve ihtiyaç olması durumunda 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü 
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.  
 
Yönergede hüküm bulunmayan haller 
MADDE 19- (1) Yönergede hükmü bulunmayan hallerde ilgili mevzuata göre hareket edilir. 
 
Yürürlük 
MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
 
Yürütme 
MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 



Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 
Tarihi Sayısı 

  

 


	İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
	YEMEK HİZMETİ YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ
	Kapsam
	Dayanak
	Tanımlar
	İKİNCİ BÖLÜM
	(2) Görevleri;
	Denetim kurulu
	Yemek hizmeti yürütme kurulu başkanı
	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	Elektronik Satış ve Kontrol Sistemi
	MADDE 12- (1)
	Satınalma ve ödemeler
	Yemek Bursu
	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
	Yemek hizmetinden yararlanma
	BEŞİNCİ BÖLÜM
	Personel ihtiyacı
	Yönergede hüküm bulunmayan haller
	Yürürlük

