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MU$ vALiLiGi 


il Milli Egitim Miidlirliigu 


SaYl :32026198-200-E.5251180 17.04.2017 

Konu : Pansiyonlu Okullara 
Ogrenci Se<;ilmesi 

............................................ K.A YMAKAMLIGlNA 
iI<;e Milli Egitim Miidlirliigu 

...................................................MODDRLDGtiNE 


v 
ilgi :Milli Egitim Vakfmm 11104/2017 tarih ve 544 sayIll yazlsl. 

Milli Egitim ValcfIrun Milli Egitim Bakanhgma bagh pansiyonlu ortaogretim 
kurumlarmda okutacaglogrencilerin se<;ilme ~artlan ile ilgili ilgi yazlSI ekte gonderilmi~tir. 

Pansiyonlu okullara ogrenci se<;ilmesi ile ilgili ba~vuru form diIek<;esi ve se<;ilme 
~artlan ile ilgili yazmm okulunuz ogrencilerine duyurularak, ogrenci se<;iminde uygulanacak 
usul ve esaslara gore i~Iemlerin ger<;ekle~tirilerek, doldurulan form dilek<;elerin il Disiplin 
Kurulunca degerlendirilmek iizere 07 Temmuz 2017 tarihine kadar Miidiirliigiimiiz Temel 
Egitim $ubesine gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemIe ric", ederim. 

Metin iLci 
Vali a. 

v Milli Egitim Miidiirti 

EKLERi: 

l-Yazl ve ekleri (3 Sayfa) 


DAGITIM: 

il<;e Kaymakambklarma 

Tiim Ortaokul Miidlirliiklerine 


Bu evrak gIlvenli elektronik irnza He il'nzalauIIIl§lIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 6c34-78e7-340e-ab3b-2e87 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden


MiL.Li EGiTiM VAKFI 

544 	 11 Ilisao 2017 
SAYI MALi.SiD/ 
KONU Pansiyonlu okullara ogrenci se~ilmesi 

iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU'NE 

Mill'i Egitim Vakfmm, Mill'i Egitim Bakanhgl'na bagh pansiyonlu ortaogretim 
kurumlarmda okutacagl ogrencilerin se~ilme ~artlan ekte belirtilmi~tir. 

Ba.§vuru f()rm. dil~kc;e v~. sec;ilme~p.rtt~mun iliniz.<ie.bulunan ortaQ@11l1iidih:liiklering. 
duyurularak, ogrenci sec;iminde uygulanacak usul ve esaslara gore i~lemlerin gerc;ekle~tirilmesi, 
Miidiirliigiiniizce olu;;turulacak Kurul tarafmdan seyimi yapJlan ogrencilere ait kurul karan ile 

u 	 ogrencilerin ba~vuru form dilek~eleri ve form dilek~elerinde belirtilen beyanlanlll dogrulaYlcl 
onayh belgelerin eksiksiz olarak 04 Agustos 2017 tarihine kadar Genel Miidiirliigumiizde 
olacak ~ekilde gQnderilmesi gerekmektedir. 

Siiresi 	 ic;erisinde Gene! Miidiirliigumiize ul~mayan miiracaatlar degerlendirmeye 
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almmayacaktlr. 


Bilginizi ve gereginiricaederiz. 


EK:l~ Ogrenci sec;iminde uygulanacak usill ve esaslar, 
EK:2- Ba~vuru form dilek~e 6rnegi,u 

DAGITIM: 

Geregi : Bilgi : 

Valilikler APlalll 


A.G~llipKARAGOZOGLU 
Yonetim Kuruln Ba~kam 

i~Di 
, ~ .!.' 

Ji"'t\"'~'"~.. '" 

~l'!(,.."o.l;f.JMfr.:, 

Bat!J§ianrttzlayapuan 119oka/ w bulS alan· anbfl'liIJtcegmu;imlzilfk~dm.himleti¢n)!at'l§1iy:n:" 
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MiLL! EGiTiM V AKFI TARAFINDAN P ANSiYONIJU ORTAOGRETiM 

(LiSE) OKULLARINDA YATILI OKUTULACAK OGRENCi SE<;iMi i<;iN 

BA,sVURU FORM DiLEK<;E (2017) 
* A~aglda istenilen bilgileri dogru ve okunakh olarak gerekli yerJeri (x) i~reti ile doldurunuz. 


istenilen belgeleri eksiksiz olarak form dilekye ekinde g1lnderiniz. 


Verilen bilgilerin yanhs oJdugu tesilit edilirse ogrenciye verilen haklar geri ahnrr, 


MiLLi EGiTiM VAKFI GENEL MUDURLDGDNE 
ANKARA 

I Kasabasmda bulunan 
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A. BA,sARI DURUMU 
(Ogrencinin dereceye girdigine dair 
Okul Mtldiirliigunce onayh beIge eklenecektir) 

I. Okul Birincisi 

C. AiLENiN AYLIK GEL:i:Ri 

(Ayhk gelir var ise belgesieklenecektir)' , 

I. "1. Asgari iicrete kadar oianIar.: '. . ;. 
. 2 .•A:sgari iicretin iizerinde ve iki katma kadar olanlar 
:~. :Asgari. iicretin ikikatlnIn iizerinde v'e:u~ -katIna kadai olaIillit 

> 
D. AiLENiN YA~ADIGI YER (tkametgah ilmulIaberieklenecektir) 

1. Koyde : 0 

. 2. Beidede : 0 


---= 

DEGERLENDiRiLECEK HUSUSLAR: 

-

Velisi oIdugum ve okulunuzdan mezun olan 

yararlanarak, 
------------------~--------

lisede yatlh okumaSIDl istiyorum. 

Geregini arz ederirn . .......1.......12017 

B. AiLE DURUMU 
(Niifus Mtldiirliigiinden almacak Vukuath Niisuf 
Kaydl eklenecektir) 

1. Annesi ve Babasl yok : 0 
2. Annesi veyaBabas:iyok : 0 
3.1\iIe~lyor .--~. : 0 

C;.-EV VE KARDE~ DURUMU 
(Ev kira.ise kontrat eklenecektir) 

,0. (Ogrenci karde~Ierin ogrencibeIgeIeri ek1enecektir) 
::0'-, 1. Aile kh-ada otuiuyor: O· 
;;0 2. Yiiksekogretirndeki karde~ saYlSl 

3. Diger okullardaki karde~ saLYI_s_l____'--_ 

E. OGRENCiNiN YATILI OLARAK GiRMEK iSTEDiGi OKUL TURD: LiSE: 0 MESLEK LisESi:O 

. Ortaokului\-:Iiidiirlfigiine 

._____ Milli Egitirn Vakfl ogretim yardImmdan 

Meslek Lisesi I Lisesinde ya da uygun bir 

OGRENCi VELisi 

Adl, Soyadl: ________~_ 

imzasl: 

okulumuzdan; okul (1.) (2.) (3.)tsii olarak mezun olan ait bilgilerin dogru 

oldugunu tasdik ederim... .....I ... ..../2017 
OKULMUDURD 

Adl, Soyadl: 
~-------------------

Miihiir - imza: 
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OCRENCi SE<;iMiNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

MiLLI EGiTiM VAKFI OGRENiM YARDIMI YAPILMASI HAKKlNDA YONETMELiGE GORE 
8. SINIFI DERECE iLE BiTiRENLER ic;:iN iLiNiwEN A~AGlDA BELiRTiLEN ~ARTLARI TA~IYAN 

KONTENJAN DAHiLiNDEKi OGRENCiYi UYGUN GORECEGi PANSiYONLU ORTAOGRETiM KURUMLARINDA 

O'h.'UTACAK BUNtIN ic;:iN HERHANGi BiR BORC;:LANJ\1A SOZKONUSU OLMA YACAKTIR. 


iLi: MU~ 	 Kontenjan: Astl: 2 Yedek: 4 

A- ARANAN SARTLAR (ilgili Yiinetmeligin 6.Maddesj) : 
B~vuru Sartlan; 

6greneinin veya' ailesinin oturdugu yerle~im merkezinde ortaOgretim kurumu bulumnayan, 2016-2017 egitim-ogretim 
)'1lt sonunda 8. smrftan mezun olan ve ~agldaki §artlan ~lyan ogreneiler, ogrenim yardlilllndan faydalanmak ilzere 
b~vurabilir1er. 

a) Tilrkiye Cumhuriyeti vatanda~l olmak. 

b) Okul idaresinee diploma notlarl esas almmak suretiyle okul birincisi, ikincisi, uftilnciisii seyildigini belgelemek. 

e) Gireeegi okulun yonetmeliginde tespit edilen kaYlt kabul ~artlarml ~lmak. 


y) Bitirdigi smlfta bir ytlhk olup, oneeki smrfim biltilnlemeye kalmakslZln geymi~ olmak. 

d) Okulu bitirdigi Yll "kmama", daha onceki Ylllarda ise "okuldan klsa slireli uzakla§tlrma" eezasmdan daha aglT biT 


eeza almaml~ olmak . 
~ ~~~--,. ---~-=--~~----.~~-.---~------ -------'---,---~. FakiioitlUgunu:bergelennfrIffek;

B- BASVURU SEKLt: 
1) 	 Basvuru Haziran aymm iklnci yansmda VeIl tara{indtm ekli fOrm dilekce ile basan durumul aile durumu. ailenin 

ayllk geliri, ev ve kardes durumu, ikametgakl lie ilgili belgelerle birlikte ogrencinin mezun oldugu okul 
miidurliigune yaplilr. 
Mezun oldugu okul ldaresince diploma notlan esas almarak birillci, ikinci. ucuncii secildlginin belgelendirilmesi 
gerekmektedir. 

2) 6greneilere ait form.dilekyeler, ilgili okul mildiirlilguncedoldurulup onaylandlktan sonra en gey Temmuz aYl ilk 
kabasl icinde1l Milli ~gitim Mildilr1ilklerinde olacak ~ekilde gonderilecektir. 

c- DEGERLENDiRME dlgili Yonetmeligin lO.Maddesi): 

.,'0:1) .. 11 MilU Egitim.Mii(tililtlgi1ndeolu~turularr Kur:ul Temmuznvl sonullukadar.toplanarak, .ba~vuran O'grencilerin 
formlarml a~agldaki esaslara goredegerlendirir:, " 

b. Aile Durumundan ':,a. 	 Ba~arI Durumundan 
(1) Okul birincisine . : 30 (1) Annesi babrun olmayanlara : 30 
(2)Okul ikincisine, : 25 (2) Babasl veya annesi olmayanlara : 20 
(3) ,Okul iiyiinciisilne 	 : 20 (3) Ailesi ayn ;y~ayanlara " :10 

c. Ailenin Bir Aybk Gelid·· 	 1;. Ev ve Karde~ Durlimundan 
(1) Asgari ilerete kadar olanlara : 30 (1) Kiralik evde oturanhira : 20 
(2) Asgari ilcretin ilzerinde ve iki katl olanlara : 15 (2) YUksek ogrenirndeki her karde~ iyin :10 

u 
(3) Asgari iieretin iki katmm iizerinde ve iiy (3) Kendisinden b~ka diger 

katma kadar olanlara : 5 okullardaki her karde~ iyin 5 

.~~.~~~.,.¥d. 	 Qkulun Bulundugu Yerlerin Geli~mi~lik J!",rumundaR, 

(lfK6yde oturanlara - ..-.-':30 

(2) Be1dede oturanlara 	 : 20 
(3) llye merkezinde oturanlara : 10 


Puan verilir. 


2) Yapdan puan srralamasma gore en fazla puanl alan adaydan b~lanarak sona dogru aday ogrenci seyilir. 

3) Seyilen aday ogrellcilerin evraklarl, puan slralama cetveli ile birlikte en gey Agustos nvmm ilk kabasl sOlluna kadar, 
"Milli Egitim Vakfl Genel Miidilrliigu, Azerbaycan Caddesi Kaslill Gillek Sokak No: 6 Bahyelievler - ANKARA" 
adresine dogrudan postalanlf veya elden teslim edilir. 

4) 	 a- l11erde olu~turulacak kuru1ca degerlendirilmeyen listeler, 

b- ilgili okul mUdurluklerince onaylanmayan form dilekt;eler, 

c- Giiniinde ula~mayan belgeler, 

Vaklf Genel Miidiirliigunce degerlendirmeye ahnmaz. 


5) Werden gelen srralama cetvellerine gore yapdan degerlendirmede seyilen ogrencilerin haberle~me adreslerine en get; 
Agustos aymm son haftasma kadar tebligat yapllaeaktlr. 

Ce~itli sebeplerle hakkmdan vazgeyenler ile siiresinde yeni okuluna ba~vurmayanlarm yerine yedekleri sira ile davet 
edilir. 


