
T.e. 
MU~ vALiLici 


il Milli Egitim MUdiirlUgii 


SaYI : 47339225/841.01.011741673 19.01.2017 
Konu: Pansiyonlarda Yemek Hizmeti Alum ACELE VE GUNLUnUR 

............................... KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Mlidiirliigii 

........................... MUDURLUdUNE 

ilgi : MEB. MUste9arhgm 17.01.2017 tarih ve 648800 saYIh yazlSl. 

BakanlIgImIza bagh resmi pansiyonlu okullann 2017 mali YIll btityelerinin hazulamp 
onaylanmasl ile ilgili yazlSl ekte gonderilmi9tir. 

Ekte gonderilen yazmm incelenerek, ilgi yazI dogrultusunda mutfagl bulunan 
pansiyonlu okul/kurum miidiirliiklerinin e-Pansiyon modiilii iizerinden giri9i yapIlan yemek 
hizmetleri bHgilerini 20/0112017 tarihi saat 18.00'e kadar giincellemeleri hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
il Milli Egitim Miidurli 

Ek: 
1 YazI 

Dagltlm: 

ilye Kaymakamhklan 

Pansiyonlu Okul Mud. 


Eu evrak giivenli elektronik imza iJe imzalanml$tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 7937-d2e4-39fc-8920-ffeb kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Mtiste~arhk 

SaYI :72847249-10S.04-E.648800 17.01.2017 
Konu : Pansiyonlarda Yemek Hizmeti Ahmi 

DAGITIM YERLERiNE 

iIgi: (a) 25.11.2016 tarihli ve 29899 saYIh Resmi Gazetede yaYImlanarak ylirUrltige giren 
Milll Egitim Bakanhgma Bagh Resmi Okullarda YatIhltk, Bursluluk, Sosyal 
Yardlmlar ve Okul Pansiyonlan Y onetmeligi. 

(b) 3011212016 tarihli ve E.l4749474 saYlh yazl. 

BakanhgllTIlZa bagh resmi pansiyonlu okullarm 2017 mali YIlt btityelerinin 
hazlrlamp onaylanmasma esas te~ki1 edecek bilgilerin, okullkumm mUdtirltiklerince 
e-Pansiyon modtiltiUzerinde yer alan veri giri~ alanlanna 13/01/2017 tarihi saat 18.00' e 
kadar girilmesi ilgi (b) yazl ile istenilmi~ti. 

Pansiyonlu okul/kununlarca elektronik ortamda giri~i yapllan SOZ konusu bilgilerin 
incelenmesi sonucunda; ilgi (a) Yonetmeligin 49 uncu maddesinin 5 inci flkrasmda yer alan 
"Yemeklerin pansiyonda hazlrlamnasl esastlr. Ancak fiziki ~aIilan uygun olmayan 
pansiyonlarda yemekler hizmet alum yoluyla temin edilebilir." htikmtine aykm olarak bazl 
kurumlann fiziki ~artlan uygun oldugu halde yemek hizmeti satm alma yo luna gittikleri, 
modtilde yer alan "Yemek Hizmeti Ahmyor mu" sorusunu "Evet" olarak i$aretledikleri tespit 
edilmi$tir. 

Konunun ilgi (a) Yonetmeligin 49 uncu maddesinin .5 inci flkrasl geregince 
Valiliginizce yeniden degerlendirilerek, mutfagl bulunan pansiyonlu okullkurum 
mtidtirlUklerinin e-Pansiyon modtilti Uzerinden giri$i yapllan yemek hizmetleri bilgilerini 
2010 1/2017 tarihi saat I8.00'e kadar gUncellemelerinin saglanmasllli onemle rica ederim. 

Muhterem KURT 

Bakan a. 


Mtiste$ar YardlmClSl 


DagltIm: 
Geregi Bilgi: 
BPlam APlam 

Adres: Aynntlh bilgj i<;in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Faks: 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalam11l~tlr. http://evraksorgu.meb,gov,tr adresinden 82ec-b56d-331a-bafa-ge98 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb,gov,tr

