
T.e. 

MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudurlugu 


SaYl : 73383103-245.99-E. 7408066 11.07.2016 
Konu : Yaz Doneminde Pansiyonlarda 

Barmacak Ogrenciler 

...................... KA YMAKAMLIGINA 
( i1ge Milli Egitim Mudiirlugu ) 

........................ MUDURLUGUNE 


Bakanhglmlz Ortaogretim Genel Mudurlugunun, 30.06.2016 tarih ve 
7276284 sayIll yazlSl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; Yatlh ogrencilerin tatil aylarmda 
okul pansiyonlannda bamdmlmalan He ilgili ekte gonderilen Tablonun doldurularak 18 
Temmuz 2016 tarihine kadar Mudurlugumuz Din Ogretimi Hizmetleri Subesine 
ivEDiLiKLE gonderilmesi hususunda; 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim Mudurti 

EKi: 

ilgi Yazl 


DAGITIM: 

i1ge Kaymakamhklan 

Anadolu imam Hatip Lisesi ve 

imam Hatip Ortaokullan 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 0463-061e-3ec8-a840-c3e9 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretirn Genel MUdiirlugu 


SaYl : 71287530-245.99-E.7276284 30.06.2016 
Konu : Yaz Donerninde Pansiyonlarda 

Bannaeak: Dgrenciler 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlannda ParaSIZ Yatlhhk Burs ve Sosyal 
Yardlmlar Yonetrneligi. 

b) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Okul Pansiyonian Yonetrnel.igi. 

Yatlh ogreneilerin tatil ayIarmda okul pansiyonIannda barmdmlmalarma yonelik 
Bakanhglmlza gelen talepler dogrultusunda a~agldaki aytklarnalann yapdmasma ihtiyay 
duyulmu~tur. 

iIgi (a) Yonetrneligin "Paraslz yatlh ogreneilerin tatH aylannda banndmlmalan" 
b~hkh 30 uneu maddesinde; "(1) Tatil aylarmda paraszz yanh ogrencilerden kalacak yeri 
olmayanlarm pansiyonlarda barmdmlmalanna ve sosyal yardlmlardan 
faydalandmlmalarma devam edilir. Pansiyonda kalacak ogrenci saYlSl klrktan az oldugu 
takdirde, okul madarlUklerince ders kesiminden en az bir ay once bu ogrencilerin listeleri, if 
veya ilt;e yatlblzk ve bursluluk komisyonuna gonderilir. Komisyon, belirledigi pansiyonlarda 
bu ogrencilerin barmmalanm ve sosyal yardzmlardan faydalanmalarml saglar. (2) Blr ilde 
yeterli sayzda ba§vuru olmamasz hiilinde, ba~vuruda bulunan ogrencilerin kalacagz 
pansiyonlar Bakanlzkr;a tespit edilir. (3) Bu ogrencilerin yaz tatillerindeki faaliyetleri, if veya 
ilr;e yatllzlzk ve bursluluk komisyonunca hazlrlanacak program lara gore yiiriitiilUr." 
denilrnektedir. 

ilgi (b) Yonetmeligin; "Mali HukUmler" ba~hkh 21 inei maddesinde, "Paralz yatdl 
ogrencilerden her yzl Batr;e Kanunu ile tespit edilen acret almlr. Paraslz yatzlz ogrencilerin 
pansiyon acretleri ise aym miktar azerinden Devletr;e kar§llamr.", 22 nci rnaddesinde, 
"Paralz yatllz ogrencilerden acretler ilk taksU ogrencinin pansiyona kaYlt oldugu giin, ikinci 
ar;anca ve dordanca taksitler lse Kaslm, Ocak ve Mart aylarmm ilk on giina ir;inde olmak 
azere dort taksitle almlr. Taksidini zamamnda odemeyen ogrencinin paralz yatllz ogrencilikle 
ifi#gi kesiJir. Egitim Yllz devammca paralz ogrenci almabilir. Herhangi bir taksit devresinde 
pansiyona kabul olunan ogrenci, taksidinin tamamlm odemek zorundadlr. Bir taksit devresl 
ir;inde pansiyonla ili#gini kesen ogrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir 
pansiyondan diger bir pansiyona nakleden ogrencinin onceki okulunca alman taksit miktan 
naklolundugu okul pansiyonu taksidine saYllzr. Naklettigi okulun pansiyon acret; evvelki 
pansiyon acretinden fazla ise bu takside ait fark alzmr. Eksik ise fark geri verilmez." 
denilmektedir. 

Atatiirk Blv. No: 98 5.Kat 06420 Bakanltklar IANKARA Bilgi i~jn: Bircan niKMAN 
Tel: (0312) 413 15 01 Faks: (0312) 418 07 39 ~ef 
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Buna gore; yaz aylannda pansiyonlarda bannacak parasll~ yatIh iigrencilerin 
bilgileri ekte gonderilen tabloya i~lenerek excel fonnatmda pansiyonlu okulun bagh 
bulundugu Genel Mudtirltige gonderilecektir. Paraslz yatlh ogrencilerin ia~e ve ibate giderleri 
Bakanhglmlzca kar~t1anacakt1r. Paraslz yatlh ogrenciler iyin gonderilm odenekler ve parah 
yatdl ogrencilerden tahsil editen ticretler He yaz aylannda hizmet ahml yoluyla ~¥l ve 
yardlmcl personel yah~ttnlabHecektir. Aynca hizmet ahmlan iyin Bakanhg.mlzdan odenek 
talep edilmeyecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Muhterem KURT 

Bakan a. 


Mtiste~ar Yardlmclsl 


Ek: ParaslZ Yatdl Ogrenci Listesi 

Dagltlm: 
Ortaogretim Genel Mtidtirltigu 
Din Ogretimi Genel Mtidtirltigu 
Temel Egitim Genel MUdurltigu 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mtidtirltigu 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hiz. Genel MUdtirltigu 
B Planl 
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Ogrencilerin Kalacaklan Tarih Arahgl GUn SaYlsl 


