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:Milli Egitim Vakfmm 09/04/2018 tarih ve 679 sayth yazlSl.

Milli Egitim Vakfimn Milli Egitim Bakanhgma baglt pansiyonlu ortaogretim
kurumlannda okutacagl ogrencilerin seyiltne ~art1an ile iglili ilgi yazlsl ekte gonderilmi~tir.
Pansiyonlu okullara ogrenci seyiltnesi He ilgili ba~vuru form dilekyesi ve seyi1me
~art1an ile ilgili yazmm okulunuz ogrencilerine duyurularak, ogrenci seyiminde uygulanacak .
usul ve esaslara gore i~lemlerin geryekle~tirilerek, doldurulan form dilekyelerin il Disiplin
Kurulunca degerlendiriltnek iizere 02 Temmuz 2018 tarihine kadar Miidfuliigumiiz Temel
Egitim Subesine gonderiltnesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Metin iLCi
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii

Ekler:
1:'Y azl (3 Sayfa)

Daglt1m:
ilye Kaymakamhklarma
Ortaokul Miidfuliiklerine

Bu evrak gilvenli elektronik imza ilo irnza1amDl~IIr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden

effl-4690-3362-b93e-92be

kodu ile teyit edilebilir.

MiLL! EGiriM VAKFI

SAYI : MALL510/61-9
KONU: Pansiyonlu okullara ogrenci seyilmesi

iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGlJ'NE
Mill! Egitim Vakfmm, Mill'! Egitim BakaniIgl'na bagh pansiyonlu ortaogretim kurumlannda

okutacagl ogrencilerin sec;ilme ~artlan ekte
Ba~vllru

belirtilmi~tir.

form dilekye ve seyilme

~artlannm

i1inizde bullll1an otiaokul mlidUrItiklerine

~c;,<7~~Li1JYlfflllfftlIk,ogrencr~e9imifld~tlygtrtanacak-usut'-ve- ~saslara gore·+~lelnlerin~gen;ekt~f~"~l'll"1-HnP,'<<i<.~~-'·~~

Miidiirlligiinlizce oIu~turltlacak Kurul tarafmdan seyimi yapllan ogrencilere ait kuru! karan ile
ogrencilerin ba~vuru form dilekc;eleri ve form dilekyelerinde belirtilen beyanlantll dogrulaylCt onayll
belgelerin eksiksiz oJarak 06 Agustos 2018 tarihine kadar Gene! MUdUrlUgUmUzde olacak ~ekilde
gonderiImesi gerekmektedir.
Stiresi iyerisinde
alll1t1layacaktlr.

Genel

MUdiirlligiimUze

llla~mayal1

mUracaatlar

degerlendirmeye

Bilginizi ve geregini rica ederiz.

n OZ<;UKURLU

onetim Kurulu

EK:l- Ogrenci sec;iminde uygulanacak usQ! ve esaslar,
EK:2 Ba~vuru form diJekc;e ornegi,

DAGITIM:
GereiH :

Valilikler

Bilgi :
A pram

Ba~kam

'"

.,

OGRENCi sEC;iMiNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
MiLLI EGiTiM VAKFI OGRENiM YARDIMI YAPILMASIIlAKKlNDA YONETMELiGE GORE
8. SlNIFI DERECE iLE BiTtRENLER h;;iN iLiNiZDEN A~AGIDA BELiRTiLEN ~ARTLARI TA~IYAN
KONTENJAN DAHiLiNDEKi OGRENCiYi UYGUN GORECEGi PANSiYONLU ORTAOGRETiM KURUMLARINDA
OKUTACAK BUNUN i«;;iN HERHANGi BiR BORf,:;LANMA SOZKONUSU OLMAYACAKTIR.

iLi: MUS

Kontenjan: AsIl: 2

Yedek: 4

A- ARANAN SARTLAR (ilgili Yonetmeligin 6.Maddesi) :
Sartlan;
Ogreneinin veya ailesinin oturdugu yerle~im merkezinde ortaogretim kurumu bulunmayan, 2017-2018 egitim-ogretim
yill sonunda 8. Slliftan mezun olan ve ~agtdaki §artlan ~lyan ogrenciler, ogrenim yardlmmdan faydalanmak i.izere
B~vuru

b~ilirler.

Tilrkiye Cumhuriyeti vatanda~l olmak.
Okul idaresince diploma notlan esas almmak suretiyle okul birincisi, ikincisi, ii.,:iinciisii se~ildigini belgelemek.
Gireeegi okulun yonetmeliginde tespit edilen kaYlt kabul §artlarml ~Imak.
Bitirdigi smrfta bir ytlhk olup, oneeki smlfml biitilnlemeye kalmakslzm geymi~ olmak.
Okulu bitirdigi ytl "kmama", daha oneeki ytllarda ise "okuldan klsa silreli uzakl~tIrma." eezasmdan daha aglr bir
eeza almamu~ olmak.

a)
b)
e)
y)
d)

~eL F!lk~pI~!lg~n..'!_b(;I~lend!:m~k_._ ... ~~ . ___..._ .... "~.O~~~.~~._~~ __,
B- BASVURU SEKLi:
1) Rasvuru Haziran armm ikinci vansmtla Vel; tarafmtlan ekli fOrm tlilekce ile basan tlurumu, aile tlurumu, ailenin
avllk gelin. ev ve kardes tlurumu, ikametgahl ile ilgili belgelerle birlikte iigrencinin mezun oldugu okul
mudiirlufiilne )7Q.{}lllr.
Mezun oTdufU okul idaresince diploma notian esas almarak binnci. ikinci, ii.cuncii secildifinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.
2) Ogreneilere ait form dilek~eler, ilgili okul miidiirlilgunee doldurulup onaylandlktan sonra en ge~ Temmuz aVl ilk
haftasl icinde iI Milli Egitim MUdilrliiklerinde olaeak ~ekilde gonderilecektir.

.C- DEGERLENDiRME digiti Yonetmeligin lO.Maddesi): .
. ~ 1) tI,MiHi Egitim MUdiirliigilnde olu§rurulan.KunrlTemmuz awsonuna kadartoplanarak,b<1§vuran ogreneilerin'
formlanm a~agldaki esaslara gore degerlendirir:
C

a.

Ba~a"l

DUI'umundan
(I) Okul birineisine
-,
(2) Okul ikincisine.· .,.
(3) Okul iiyiineUsiine

c. AHenin Bi.. Ayhk Geliri
(I) Asgari iierete kadar olanlara
(2) Asgari iieretin Uzerinde ve iki katI olanlara
(3) Asgari Ueretin iki katmm iizerinde ve uy
katma kadar olanlara

: 30
: 25
: 20

b. Ailf: Durumundan
(1) Annesi babaslolmaya:nlara
(2) BabasLveya,armesi olmayanlaia
(3) Ailesi ayn ya~ayanlara
~.

: 30
: 15
: 5

Ev ve Kard~ Durumundan
(I) Kirahk evde oturanlara
(2) Yiiksek ogrenimdcki her karde§ i~in
(3) Kendisinden b~ka diger
okullardaki her karde~ iyin

: 30
: 20

:10
: 20
: 10

: 5

d. Okulun Bulundugu Yerlerin Geli~mi~lik Durumundan
~(1rKoYde(jtITfanlara-.--. ~:-30(2) Beldede oruranlara
: 20
: 10
(3) iIyc merkezinde oruranlara
Puan verilir.
2) Yaplla:n puan slralamasma gore en fazla puanl alan adaydan b~lanarak sona dogru aday ogrenei seyilir.
3) Se~ilen adav ogrencilerin evraklan, puan slralama eetveli He birlikte en gey Agustos «vmm ilk hanasl sonuna kadar.
"Milli Egitim Vakfi Gel!el MUdlirlilgu, Azerbayean Caddesi KaSlm Gi1lek Sokak No: 6 Bah~elievler ANKARA"
adresine dogrudan postalamr veya elden teslim edilir.
4) a- l11erde olu~rurulaeak kurulca degerlendirilmeyen listeler,
b- ilgili okul mUdilr1iiklerinee onaylanmayan form dilek~eler,
e- Giinunde ul~maya:n belgeler,
Vaklf Genel Miidiirliigiinee degerlendirmeye almmaz.
5) illerden gelen slraiama eetvellerine gore yapdan degerlendirmede seyilen ogreneilerin haberle~me adreslerine en ge~
Agustos aymm son haftasma kadar tebligat yapIlacaktIr.
<;:e:;;itli sebeplerle hakkmdan vazgeyenler He siiresinde yeni okuluna ba:;;vurmayanlann yerine yedekleri Slra ile davet
edilir.

IM.E.

MiLL! EGiTiM VAKFI TARAFINDAN PANSiYONLU ORTAOGRETiM
(LiSE) OKULLARINDA YATILI OKUTULACAK OGRENCi sECiMi iCiN
BA~VURU FORM DiLEKCE (2018)
* A~aglda istenilen bilgileri dogru ve okunakh olarak gerekli yerleri (x) i~areti He doldurunuz.
tstenilen belgeleri eksiksiz olarak form dilekc;e ekinde gOnderiniz.
Verilen bilgilerin yanhs oldugu tespit edilirse ogrenciye verilen haklar geri ahmr.

OGRENCNE AiT BiLGiLER
Adl Soyadl

Dogum Tarihi ve Veri

.. ....1..... ./...... .

E._,~~a~sa~b~a~~~__________________________________~·~AxP~t.~N~O~~~__________________~

g....

e Mahalle/Koy

DairelEv No
ilyesi
•ili

"0

15til <: Bulvar/Cadde
::c
Sokak

DEGERLENDiRiLECEK HUSUSLAR:
A. B~ARI DURUMU
(Ogrencinin dereceye girdigine dair
Okul MiidUrliigUnce onayh beige eklenecektir)
1. Okul Birincisi

B. AiLE DURUMU
(NUfus MUdUr/UgUnden almacak Vukuatlt NUsuf
Kaydl eklenecektir)
1. Annesi ve Babasl yok
:0
2. Annesi veya Babasl yok
:0
3. Aile ayn ya:?lyor
: D.

2.
3.

c: AiLENiN A¥L1K GE-LiRi;;.iil.,~

CAEY VE~RDE~DURUMV: :;..
(Ev'kira ise kontrat:eklenecektir)'"
(6~renci karde:?leriri ogrencLbelgeleri eklenecektir);
~.Aile kirada'oturuy:or·
. D
. 2.YUksek ogretimdekLkarde~,saYIsl,).,.. 0;,
S. Diger okullardakikarde~ saYlsl

(Aylik gelir var isebelgesi eklenecektir).'·
L
kadar olanlar:; ,; ,;,,::G~

D. AiLENiN YASADIGI YER (ikametgah ilmuhaberi eklenecektir)
1. Koyde
:0
2. Beldede
:0

E. OGRENCiNiN YATILI OLARAK GiRMEK iSTEDiGi OKUL TURU: LiSE: 0

MESLEK LisESi:D

Ortnokulu MiidUrHigiine
Velisi oldugum ve okulunuzdan mezun olan

-------------------------

Milli Egitim Vakft ogretim yardlmmdan

Meslek Lisesi I Lisesinde ya da uygun bir

yararlanarak,
lisede yatlh okumasmt istiyorum.
Geregini arz ederim. ...... .1.......12018

OGRENCi VELisi
Adl, Soyadl: ___________________
imzasl:

MiLLi EGiTiM V AKFI GENEL MUDORLUGUNE
ANKARA

I Kasabasmda bulunan
okulumuzdan; okul (1.) (2.) (3.)'sO olarak mezun olan
oldugunu tasdik ederim ......../......./2018

'a ait bilgilerin dogru

-----------------------------------

OKUL MUnfJRU
Adl, Soyadl: ______---------Miibiir - imza:

