
1 - İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara 
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 2684 sayılı Kanunun 5. maddesinde sınavsız olarak 
parasız yatılı alınacak öğrenciler ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 

 
MADDE 5 - “Durumları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 65. maddesinin (d) fıkrası, 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında 
Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı 
Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle 
korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde 
çocuğunun devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Millî 
Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı, sınavsız olarak parasız yatılı 
öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt - kabul şartları 
bulunan eğitim-öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt-kabul şartlarını 
taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir.” 

 
2 - Devlet Parasız Yatılılıktan sınavsız olarak yararlanma işlemleri İlköğretim ve 
Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 17. 
maddesine göre yapılmaktadır.1 

 
MADDE 17 - Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;  

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) 
bendine tabi kişilerin çocukları,  

b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi 
kişilerin çocukları,  

c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,  

ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,  
 
e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma 
düşen ailelerin çocukları, 

f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği 
düzeyde okul bulunmayanların çocukları,  

g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,  
Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.  
       

                                                
1 Parasız yatılı olarak ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler, sınavsız geçiş şartlarını taşımaları halinde 
müracaatlarını Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaparken durumlarını belirtmeleri ve sınavsız 
bölümünü işaretlemeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler 10 adet okul tercihi yapmakta ve yerleştirme döneminde 
ilgili esaslar doğrultusunda yerleştirmeye tabii tutulmaktadır. Detaylı bilgi İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinden alınabilir. 

 


