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HAKKINDAPANSİYONLARI İYİLEŞTİRME VE 

GELİŞTİRME PROJESİ 

PİGEP'İN HEDEFLERİ

Pans�yonları İy�leşt�rme ve Gel�şt�rme Projes� (PİGEP) �le 
Genel Müdürlüğümüze bağlı pans�yonlarda barınan 
öğrenc�ler�m�z�n akadem�k, sosyal ve kültürel gel�ş�m�n� 
destekley�c� yen� f�z�ksel alanlar oluşturma ve mevcut alanları 
bel�rl� standartlar dah�l�nde �y�leşt�rme amaçlanmaktadır.

Bu proje ile neyi amaçladık?

Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi –PİGEP, 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci Pansiyonları 

ve Burslar Daire Başkanlığı tarafından Türkiye 

genelinde bulunan 1003 pansiyonun fiziksel 

kapasitesini güçlendirmek amacıyla 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme ve Bütçe 

Başkanlığı yatırım programına alınarak hayata 

geçirilmiştir. 2022-2024 yılları arasında yürütülecek 

olan fiziksel kapasite güçlendirme çalışmamızın 

tamamlanmasıyla birlikte pansiyonlarımız yeni 

imajları ile hizmet kalitesini artıracaktır.

Artan hizmet kalitesiyle birlikte öğrencilerimizin 

başarılarının destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığına 

bağlı öğrenci pansiyonlarımızda kalite standartları 

oluşturmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak,

Öğrencilerimize ev ortamının sıcaklığını ve 

rahatlığını sunmak,

Pansiyonlarımızda yeni yaşam alanları oluşturarak 

öğrencilerimizin vakitlerini daha verimli 

geçirebilmelerine olanak sunmak,

Pansiyonlarımızda sanat ve bilim atölyeleri kurarak 

öğrencilerimizin sanatla ve bilimle buluşabileceği 

alanlar oluşturmak,

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak pansiyonlarımızın donatım ve onarım 

ihtiyaçlarını gidererek fiziksel kapasitesini 

güçlendirmektir.

“Öğrenci pansiyonlarımızda çocuklarımız 

devlete emanet”



MÜZİK ve SANAT ATÖLYELERİ
Çeşitli enstrümanlarla donatılmış küçük sahne 

konseptine sahip, öğrencilerin ders dışı zamanlarda çok 

yönlü yetişmelerini ve yeteneklerini açığa çıkarmalarını 

sağlayacak günün her anı açık alanlar oluşturulacak.

BİLİM ATÖLYELERİ
Öğrenciler bilimsel ve teknolojik meraklarını 

destekleyecek, 3D yazıcıları kullanabilecekleri, 

teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, 

kodlama, patent ve faydalı model çalışmaları 

yapabilecekleri atölyelere kavuşacaklar.

AÇIK ADRES KÖŞESİ
Ailemizin üyelerinin bir arada bulunabileceği, 

dinlenebileceği, eğlenebileceği, birlikte zeka 

oyunları oynayabilecekleri, TV izleyebilecekleri 

nezih alanlar oluşturulacak.

YENİ ALANLAR

“Öğrencilerimizin görüş ve 
önerilerini 

önemsiyoruz”

“Çünkü en değerli emanetimiz 

öğrencilerimiz”

Öğrencilerimizin ders çalışma, sınavlara hazırlanma, ödev yapma 

ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirdikleri mevcut etüt salonları 

iyileştirilerek,

Bireysel çalışmaların yanısıra grup çalışmaları da yapmalarına 

olanak tanınacak,

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sağlayan etkinlik, 

münazara, yarışma gibi faaliyetleri de gerçekleştirebilecekleri 

alanlar oluşturulacak.

MEVCUT ALANLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

GİRİŞ
Temizlik ve hijyen açısından elle teması engellemek 
amacıyla bina girişlerine galoş giyme makineleri 
konulacak,

Giriş alanlarına öğrencilerimizin her biri için çift 
raflı ayakkabı dolapları yerleştirilecek,

YATAKHANELER
Öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri 
için koğuş sistemi yerine oda konforu sağlanacak,

772 pansiyona yerleştirilecek 91.794 baza ile 
ranza sistemi değişecek,

556 pansiyonda 58.596 adet metal dolap kaldırılarak 
iki bölümlü fonksiyonel ahşap giysi dolabına geçilecek,

45 ilde 126 pansiyonda 3864 banyo kabininde iyileştirme 
yapılarak PVC ve Compact Laminat kapıya dönüşüm 
sağlanacak.

YEMEKHANELER
Bütün pansiyonlarda yemek servisi hizmetinde 
tabldottan porselen servis tabağı sistemine geçilecek,

Öğrencilerimize sıcak yemek servisi için benmari yemek 
tezgahları yerleştirilecek.

“Biz büyük bir aileyiz''

“Her şey öğrencilerimiz hayallerine  

bir adım daha yaklaşsın diye”




