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ilye Milli Egitim Miidiirliigu
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iIgi

:Milli Egitim Vakfmm 1110412017 tarih ve 544 saYlh yazlSl.

Milli Egitim Vakflmn Milli Egitim Bakanhgma bagh pansiyonlu ortaogretim
kurumlannda okutacagl ogrencilerin seyilme ~artlan ile ilgili ilgi yaZlsl ekte gonderilmi~tir.
Pansiyonlu okullara ogrenci seyilmesi ile ilgili ba~vuru form dilekyesi ve seyilme
~artlan ile ilgili yazmm okulunuz ogrencilerine duyurularak, ogrenci seyiminde uygulanacak
usul ve esaslara gore i~lemlerin geryekle~tirilerek, doldurulan form dilekyelerin it Disiplin
Kurulunca degerlendirilmek iizere 07 Temmuz 2017 tarihine kadar Miidiirliigumiiz Temel
Egitim Subesine gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.

Metin iLci
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLERi:
1-YaZl ve ekleri (3 Sayfa)

DAGITIM ;
ilye Kaymakamhklanna
Tiim Ortaokul Miidiirliiklerine

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile irnzalannu§tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

6c34-78e7 - 340e-ab3b-2e87 kodu ile teyit edilebilir.

MiLLI EGiriM VAKFI
SAYI
KONU
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1 1 Nisan 2017

MALi.SiDI
Pansiyonlu okullara ogrenci sec;ilmesi

iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU'NE
Milli Egitim Vakfmm, Mill! Egitim Bakanhgl'na bagh pansiyonlu ortaogretim
kurumlarmda okutacagl ogrencilerin sec;ilme ~artlarI ekte belirtilmi~tir.
Ba§vuru fgrm dilekc;e ve sec;ilme,§art1~nrnnilil1i~cie bl!.lunan ortaQlilltIl1,ii<iijrliiklerin~ .
duyurularak, ogrenci sec;iminde uygulanacak usul ve esaslara gore i~lemlerin gerc;ekIe~tirilmest
Miidiirliigiiniizce olu~turulacak Kurul tarafindan sec;imi yapIlan ogrencilere ait kuruI karan Be
ogrencilerin ba~vuru form dilekc;eleri ve form dilekc;elerinde belirtiIen beyanlanm dogrulaylCl
onayh belgelerin eksiksiz olarak 04 Agustos 2017 tarihine kadar Genel Miidiirliigumiizde
oIacak ~ekilde gonderilmesi gerekmektedir.
Siiresi ic;erisinde Gene! Miidiirliigumiize
almmayacaktlr.

ula~mayan

miiracaatlar· degerlendirmeye

Bilginizi ve geregini rica ederiz.

'A.Galip KARAGDZOGLU
Yonetirn Kunilu Ba$kam
EK:l- Ogrenci sec;iminde uygulanacak usUl ve esaslar,
EK:2- Ba~vuru form dilekc;e ornegi,

DAGITIM:
Geregi :
Valilikler

Bilgi :
APlam

MiLL! EGiTiM VAKFI TARAFINDAN PANSiYONLU ORTAOGRETiM
(LiSE) OKULLARINDA YATILIOKUTULACAK OGRENCi SE<;iMii<;iN
BA~VURU FORM DiLEK<;E (2017)

* Aiiaglda istenHen bilgileri dogru ve okunakh olarak gerekli yerleri (x) i~areti ile doldurunuz.
istenilen belgeleri eksiksiz olarak fonn dilekye ekinde gOnderiniz.
Verilen bilgilerin ya.!l!§..QkJ.m.!§nlredilirse Ogrenciye verilen haklar geri ahmr.

Telefonu

DEGERLENDiRiLECEK HUSUSLAR:
A. BA~ARI DURUMU
(Ogrencinin dereceye girdigine dair
Okul MUdiirlugfince onayh beIge eklenecektir)
1. Okul

B. AiLE DURUMU
(Nl1fus Ml1dtlrll1gfinden almacak: Vukuatlt Nl1suf
Kaydl eklenecektir)
1. Annesi ve Babasl yok
:0

:0

2~ArmesTveyaBahaSlyok-----_

:-g

_3:~i~1 ya~lyor

:

.

0

C;.·EVVE KARDE~ DURUMU
(Ev kira ise kontrat eklenecektir) .
(O.grenci karde~lerin tlgrencibelgeleri eklenecektir)
1. Aile kirada otlluyor"
. : 0 '.
2~YUkSek ,tlgretimdekfkard~saYtsl~-:~-

c. AiLENiN AYLIK GELOO
(Ayhk gelir var ise belgesieklenecektir)· , " '
L Asgari l1crete kadar o l a n l a r . . ':.G
. 2. Asgari iicretinUzerinde ve iki Katma kadar~lanl~~O~,
. ----~~iki~~u;rind;-------b&t~~fu.;._-:[]-

", D. AiLENiN Y ~ADIGI YER (ikametgah iltnuhaberi.eklenecektir)
1. Ktlyde
:0
~2.Beidede
: 0

IX~~~~~~l!<U'§~karl~:S~~iSC==-=:~=

3.
E. OGRENCiNiN YATILI OLARAK GiRMEK iSTEDiGi OKUL TURU: LisE: 0

MESLEK LisESi:O

.~ _ _ ~..~.~ ____ ~~~______

-.-~-~~..- - -..~

. Ortaokulu"MUdurliigiine

Velisi oldugum ve okulunuzdan mezun olan_ _.___._ _..___ ~.~~__._.___ Milli Egitim Vakfi ogretim yardlmmdan
yararlanarak:,
Meslek Lisesi I Lisesinde ya da uygun bir
lisede yatlh okumasml istiyorum.
Geregini arz ederim.... .. ..1. .... ..120 17

OGRENCi VELisi
Adl, Soyadl: __~~ _ _ _ ~. _ _ _ __
imzasl:

MiLLt EGiTiM V AKFI GENEL MUDORLUGUNE
ANKARA
/ Kasabasmda bulunan
okulumuzdan; okul (1.) (2.) (3.)'sii olarak: mezun olan
oldugunu tasdik ederim. ..... ..1. .. _...12017

.~~_,_-'a ait bilgilerin dogru

OKULMUDORu
Adl, Soyadl: ._ _ ._~ __~ _ _
Miihiir - imza:

OGRENCi SE<;iMiNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
MiLL! EGiTiM VAKFI OGRENiM YARDIMI YAPILMASI IIAKKINDA YONETMELiGE GORE
.
8. SINIFI DERECE iLE BiTiRENLER i(::iN iIJNizDEN ASAGIDA BELiRTiLEN SARTLARI TASIYAN
KONTENJAN DAIIiLiNDEKi OGRENCivj UYGUN GORECEGi PANSiYONLU ORTAOGRETiM KURUMI"ARINDA
OKUTACAK BUNUN i(:::L."I HERIIANGi BiR BOR(::LANMA SOZKONUSU OLMAYACAKTIR.

iLi: MU~

Kontenjan: AsIl: 2

Yedek: 4

A- ARANAN SARTLAR (ilgili Yi:inetmeIiiZin 6.Maddesi) :
Sartlan;
Ogrencinin veya'ailesinin oturdugu yerle~im merkezinde ortaiigretim kurumu bulunmayan, 2016-2017 egitim-ogretim
yIlI sonunda 8. sllllftan mezun olan ve ~alPdaki §artlan t~lyan ogrenciler, ogrenim yardImmdan faydalanmak iizere
B~vuru

b~vurabilirler.

Tiirkiye Cumhuriyeti vatand~l ohnak.
Okul idaresince diploma notlarl esas ahnmak suretiyle okul birincisi, ikincisi, ii~iinciisii seyiJdigini belgelemek.
Girecegi okulun yonetmeliginde tespit edilen kaylt kabul ~artlarml ta~lmak.
Bitirdigi smlfta bir yllhk oiup, onceki smllm biitiinlemeye kalmakslzm geymi~ olmak.
Okulu bitirdigi yJl "kmama", daha onceki yillarda ise "okuldan klsa siireli uzakla~tlfma" cezasmdan daha aglr bir
ceza almaml~ olmak.
'Fakiroldugunu belgelendirmek.

a)
b)
c)
y)
d)
'e)

B- BASVURU SEKLt:
1) Ba$vuru Haziran avmm ;kinci vansmda Vel; taratindan eMf form dilekce ile bgsan durumu. aile durumu, ailenin
avltk geliri, ev ve kardes durumu, ikametgahl ile itgili belgelerle birlikte iHlrellcinin mezull oldugu okul
miidiir!ugulle vaml,r.
Mezun oldugu okul idaresi1l{:e diploma notlan esas ahnarak birinci, ikillci, iiciillcii secildiginin belgelendirilmesi
gerekmektedir.
2) Ogrencilere ait form.dilekyeler, ilgili okul miidilrlilgiince·doldurulup onaylandlktan sonra en gey Temmuz aYI ilk
ha(tasl icillde .il Milli Egitim Miidiirliiklerinde olacak ~ekilde gonderilecektir.

c- DEGERLENDiRME (ilgili Yi:inetmeHiHn lO.Maddesi):
·1)-

nMiUiEgitimMiidilrliigiindeolu~umIlarr Kuru!· Temmuz aYI sonullukadartoplanarak;;bal}vuran ii'grencilerin
formlarml
a,

a~agldaki

esaslara gore degerlendirir:.

Ba~arl Durumundan
(I)Okul birincisme.
(2) ,okul ikincisine
(3)Okul uyiinciisiine

.'.

c. Ailenin Bir Ayhk Geliri' j
(1) Asgari iicrete kadar olanlara
(2) Asgari iicretin ilzerinde ve iki katl olanlara
(3) Asgari iicretin iki katmm iizerinde ve ily
katma kadar olanlara

: 30
: 25
: 20

: 30
: 15
: 5

b. Aile Durumundan.'
(1) Annes! baMsi olmayanlara
(2) Babasl veya: annesiolmayanlara
(3) Ailesi ayn ~a§ayanlara
(:. Ev ve Karde~ Durnmurtdan
(1) KiralIk evde oturanlara
(2) Yuksek ogrenimdeki her karde~ iyin
(3) Kendisinden b~ka diger
okuUardaki her karde§ iyin

: 30
: 20
: 10

: 20
: 10
: 5

d. Okulun Bulundugu Yerlerin Geli~mj~lik 'QurUInundan.__
(1)'K5yde oturanlara
: 30
(2) Beldede oturanlara
: 20
: 10
(3) llye merkezinde oturan!ara
Puan verilir.

.'~- "~~--~

2) Yapdan puan slralamasma gore en fazla puam alan adaydan b~Ianarak sona dogru aday ogrenci seyilir.
3) Seyilen aday,ogrellcilerin evraklan, puan Slfalama cetveli He birlikte en geyAgustos avmm ilk ha(tasl sOlluna kadar,
"Milli Egitim Vakfl Genel Miidiirlugu, Azerbaycan Caddesi Kaslm GUlek SokakNo: 6 Bahyelievler ANKARA"
adresine dogrudan postalanlr veya elden teslim edilir.
4) a- illerde olu;;turulacak kurulca degerlendirilmeyen listeler,
b- tlgili okul miidiirliiklerince onaylanmayan fonn dilekyeler,
c- Gunilnde ula§mayan bel geIer,
Vaklf Gene! Mildurlilgunce degerlendirmeye ahnmaz.
5) illerden gelen Slralama cetvellerine gore yapdan degerlendirmede seyilen ogrencilerin haberlC§me adreslerine en gey
Agustos aymm son haftasma kadar tebligat yapIlacaktlf.
<;e~itli sebeplerle hakkmdan vazgeyenler ile suresinde yeni okuluna b~vurmayanlarm yerine yedekleri Slra ile davet
edilir.

I

'"'

