2022 – 2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
PANSİYON MÜRACAAT ARA SINIFLAR (9-10-11-12) BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yatılı öğrenci yerleştirme esasları doğrultusunda açık kalan paralı yatılı kontenjanlarına
parasız yatılı, parasız yatılı kontenjanlarına ise paralı yatılı öğrenciler bir ders yılı ile sınırlı olmak
üzere yerleştirilebilir. Bu şartlarda yerleştirilen öğrenciler durumlarına uygun kontenjan açığı
bulunması halinde öncelikli olarak bu kontenjanlardan yararlandırılır. Okul Pansiyonları
Yönetmeliğinin madde 4 (1) a fıkrası gereği öğrenci velisi her yıl 1 Haziran – 20 Haziran tarihleri
arasında dilekçe ile kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne başvurusunu yapar. Pansiyon komisyonu
Pansiyon yönetmelik esaslarına göre kademeli olarak pansiyona parasız ve paralı öğrenci
yerleştirmelerini yapar.
2022 – 2023 Eğitim – öğretim yılında okulumuz pansiyonunda kalmak isteyen ara sınıf
(9-10-11-12) öğrencilerimizin 1 Haziran – 20 Haziran tarihleri arasında öğrencinin velisi
tarafından elden başvuruyla yapılacaktır. Başvuru sırasında istenen evraklar aşağıda
sunulmuştur.
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Pansiyon kayıt dilekçesi (Ek-2)
EK-1 öğrencinin ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname
Öğretmen Görev Belgesi (Ek-3)
İkametgâh Belgesi (Ek-4)
Pansiyona öğrenci yerleştirmede kontenjan belirlenmesi aşağıdaki esasa göre
yapılacaktır .
Milli Eğitime bağlı resmi okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve okul
pansiyonları yönetmeliğinin 10. Maddesine göre; Her yıl tespit edilen parasız
yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
kapsamına giren öğrenciler yanında Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak
aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü
maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife
malulü sayılanların öğrenci olan çocukları da % 10’luk dilime dâhil edilmiştir.
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına
c) % 5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya
imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
d) %80’i (a),(b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,

