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BİLGİ NOTU 

Değerli misafirogrenci.org üyesi okullarımız, projemize verdiğiniz destekten ötürü öncelikle çok 

teşekkür ediyoruz. Öğrenci kabulü sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz bazı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. 

Misafir öğrenci kabulünde, tüm okullarımız şartlarını kendileri belirleyecek olup aşağıdaki bilgiler 

sadece tavsiye niteliğindedir. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.  

Misafir öğrencilere hangi hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacaktır? 

- Okullarımız tarafından misafir öğrencilere eğitim, yemek ve kitap kesinlikle ücretsiz olarak 

sunulacaktır. Elbette öğrencilerin diğer ihtiyaçlarına da okullarımızın mümkün olduğunca 

destek olması beklenmektedir.  

Hangi şehirlerden gelen öğrenciler misafir öğrenci kapsamında kabul edilecektir? 

- Bu illerimiz: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, 

Gaziantep, Malatya, Hatay 

Misafir öğrencinin hangi şehirden geldiğinin tespiti nasıl yapılacaktır? 

- Misafir öğrencinin birinci dönem eğitimini, ilgili 10 ilimizden bir tanesinde tamamlamış olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, misafir öğrencimizin kaydının resmi olarak nakil alınacağı okulun, 

söz konusu 10 ilden bir tanesinin il milli eğitim müdürlüğüne bağlı olması gerekmektedir. 

Depremden olumsuz etkilenme koşulu ile ilgili olarak hangi belgeler istenebilir? 

a. Aile bireylerinin vefatı durumu  

Vefat durumu, misafir öğrencinin e-devlet hesabı üzerinden alacağı “vukuatlı nüfus aile 
kayıt örneği” ile kontrol edilebilir. Ancak bu belge yalnızca 1. dereceden soybağı ile 
bağlı olduğu kişileri göstereceğinden yansoy vefat bilgisi ancak öğrencinin üstsoyunun 
(ebeveynler) vukuatlı nüfus aile kayıt örneği ile kontrol edilebilecektir. 

Alternatif yollar ise ölüm belgesi ibrazı olabilecektir. Ancak henüz bu tespitler, resmi 

kurum ve kuruluşların tespiti olduğu için kurum ve kuruluşların bu belgeyi tanzim 

edememe ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. 

b. İkamet edilen konutun hasar görmesi durumu 

Okullarımız öncelikle, öğrencinin e-devlet sistemi üzerinden ikamet belgesini talep 

edebilirler. Bu belgede yer alan adresin hasar görüp görmediğinin kontrolünü ise 

aşağıdaki adımları takip ederek kontrol edebilirler. 

 

 

 
 

Sayfa 1 



1- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz 

İşlemleri” sorgulama ekranına giriş yapılmalıdır. 

            

 

2- Bahse konu ekrandan herhangi bir E-Devlet hesabı üzerinden sorgulama yapılacaksa 

“Adres seçerek hasar tespit sorgulaması yapmak istiyorum” başlıklı 2. seçeneği 

tıklayarak “Sorgula” butonundan gerçekleştirebilirsiniz. 

                

 

3- Bu sorgulama sekmesi yalnızca 06.02.2023 tarihli doğal afet için oluşturulmuş olup 

deprem bölgesi olan 10 ilde sorgulama imkanı sunmaktadır. Depremzedenin 

“İkametgah Kaydı” ile eşleşen adresler için belirtilen şartların kontrolü sağlanabilir.  
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