
Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar / ANKARA                                                                     Ayrıntılı bilgi için: Erol GÜNAY Şb. Md.

Elektronik ağ: www.meb.gov.tr                                                                                                                                          Tel: (0 312) 413 26 91

e-Posta: ogm_mevzuat@meb.gov.tr                                                                                                                                 Faks: (0 312) 418 07 39
KEP: meb@hs01.kep.tr                                                                                                                                                                                          

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  7807-437d-37df-b7c4-3223  kodu ile teyit edilebilir.

 T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 83203306-10.03-E.10875157 19.08.2020

Konu : Okul Pansiyonlarına Öğrenci

              Yerleştirme

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal

  Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği. 

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı örgün ve resmî ortaokullar, imam hatip 
ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal 
yardımlar ve okul pansiyonları  ile ilgili iş ve işlemler ilgi Yönetmelik kapsamında 
yürütülmektedir. 

Ancak ilgi Yönetmelikte yapılacak güncelleme ve değişiklik çalışmalarına ilişkin 
sürecin ve içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınıyla ilgili belirsizliğin devam etmesi 
nedeniyle pansiyonlu okulların pansiyonlarına yatılılık başvurusu yapacak öğrencilerin 
mağduriyet ve hak kaybı yaşamamaları için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur.

Buna göre; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt 
yaptıran ve yatılılığa başvuran öğrencilerden yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarını 
taşıyanlar "uzaktan yakına ilkesi" doğrultusunda  ailesinin ikamet ettiği yerleşim birimi, 

a) Yurt dışında,

b) Pansiyonlu okulun bulunduğu il dışında,

c) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçe dışında,

ç) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçede bulunanlar, 

belirtilen öncelik sırasıyla, kontenjan durumu ve merkezi sınav puanı dikkate alınarak 
yapılacak sıralamaya göre parasız/paralı yatılı olarak okul müdürlüklerince pansiyonlara 
yerleştirilecektir.

Sınavsız öğrenci alan pansiyonlu ortaöğretim kurumlarına ise;

a) Pansiyonlu okul tercihi yaparak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden parasız 
yatılılığa kayıt kabul şartlarını taşıyanlar parasız yatılı, diğerleri paralı yatılı olarak okul 
müdürlüklerince pansiyona yerleştirilecektir.  Kontenjandan fazla başvuru olması hâlinde 
yerleştirme işlemi aşağıdaki (b) bendinde belirlenen sıralamaya göre yapılacaktır.

b) Boş kontenjan kalması hâlinde; okul müdürlüğü kayıtlı öğrenciler arasından 
yatılılık ihtiyacı olan öğrencilerin boş kontenjanlara müracaat etmeleri için duyuru yaparak 
bütün sınıflar bazında yatılılık başvurularını alacaktır.  Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 5 
inci fıkrasına göre sınıf bazında kontenjan dağılımı yapılarak 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran 
öğrenciler öncelik sırasına göre; "uzaktan yakına ilkesi" doğrultusunda diğer kayıt alanına, 
komşu kayıt alanına veya kayıt alanına bakılarak yerleştirilecektir. Eşitlik olması hâlinde ise 
sırasıyla; ortaokul başarı puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8 inci, 7 
nci ve 6 ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı 
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küçük olana öncelik verilerek yerleştirilecektir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde okul pansiyonlarına öğrenci yerleştirme 
işlemlerinin yukarıda açıklandığı şekilde yapılmasını olurlarınıza arz ederim.  

                   Cengiz METE

                                                                                                                    Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim. 

      Reha DENEMEÇ

      Bakan Yardımcısı

OLUR

19.08.2020

Ziya SELÇUK

Bakan


