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YÖNETMELİK

M�llî Eğ�t�m Bakanlığından:
ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL

BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumlarında

öğren�m gören öğrenc�lere öğren�m dönemler�nde barınma h�zmetler� sunmak amacıyla gerçek ve tüzel k�ş�ler
tarafından öğrenc� yurdu ve öğrenc� pans�yonu açılmasına, �şlet�lmes�ne ve bunların denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; M�llî Eğ�t�m Bakanlığına bağlı resmî okullara a�t yurt ve pans�yonlar,

yükseköğren�me devam eden öğrenc�lere barınma h�zmet� veren yerler, 22/6/1965 tar�hl� ve 633 sayılı D�yanet İşler�
Başkanlığı Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pans�yonlar, Gençl�k ve Spor Bakanlığı
tarafından 16/8/1961 tar�hl� ve 351 sayılı Yüksek Öğren�m Kred� ve Yurt H�zmetler� Kanunu �le 10/7/2018 tar�hl� ve
30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 184 üncü ve 188 �nc� maddeler�ne göre açılan ve �şlet�len yurtlar, 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı
Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununa ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 184 üncü ve 189 uncu
maddeler�ne göre açılan ve �şlet�len sporcu eğ�t�m merkezler� ve ol�mp�k hazırlık merkezler� �le bağımsız spor
federasyonları tarafından açılan ve �şlet�len kamp merkezler� har�ç olmak üzere, ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve
ortaöğret�m kurumlarına devam eden öğrenc�lere barınma h�zmetler�n� sunmak amacıyla açılan ve �şlet�len öğrenc�
yurdu ve öğrenc� pans�yonlarına �l�şk�n �ş ve �şlemler �le bu kurumlarda barınma h�zmet� alan öğrenc�lere �l�şk�n
d�s�pl�n �ş ve �şlemler�n� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 24/3/1950 tar�hl� ve 5661 sayılı Yüksek Öğren�m Öğrenc� Yurtları ve

Aşevler� Hakkındak� Kanuna Ek Kanun, 25/8/2011 tar�hl� ve 652 sayılı Özel Barınma H�zmet� Veren Kurumlar ve
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 13 üncü maddes� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 301 �nc�, 310 uncu ve 326 ncı maddeler�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: M�llî Eğ�t�m Bakanlığını,
b) Barınma h�zmet�: Öğrenc�ler�n öğren�m dönem� boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal �ht�yaçlarının

karşılanması ve eğ�t�m hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı h�zmetler�,
c) Bellet�c�: Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren

kurumlarda, öğrenc�ler�n ders çalıştığı ve ödevler�n� yaptığı etüt odaları �le yemekhane ve yatakhanelerde düzen�
sağlayan en az yükseköğret�m mezunu görevl�y�,

ç) Ders yılı: Dersler�n başladığı tar�hten kes�ld�ğ� tar�he kadar geçen sürey�,
d) Kanun: 24/3/1950 tar�hl� ve 5661 sayılı Yüksek Öğren�m Öğrenc� Yurtları ve Aşevler� Hakkındak� Kanuna

Ek Kanunu,
e) Kurucu: Kurumun sah�b� olan ve adına kurum açma �z�n belges� ve �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı

düzenlenen gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
f) Kurucu tems�lc�s�: Tüzel k�ş�l�k adına yetk�l� gerçek k�ş�y�,
g) Kurum: Bu Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren öğrenc� yurdu ve öğrenc� pans�yonunu,
ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça bel�rlenen esaslara uygun olarak kurumda barınab�lecek en fazla öğrenc�

sayısını,
h) Kurum yönet�m�: Müdür, müdür yardımcısı ve yönet�m memurunu,
ı) Öğrenc� pans�yonu: Ortaöğret�m kurumu öğrenc�ler� �ç�n bağımsız b�r b�na veya etrafı �hata duvarıyla çevr�l�

ortak b�r taşınmazın üzer�nde tamamı kuruma a�t b�rden fazla b�nadan oluşan en az b�r ay olmak üzere barınma
h�zmetler�n�n sunulduğu kurumu,

�) Öğrenc� yurdu: Ortaokul ve �mam-hat�p ortaokulu öğrenc�ler� �le ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler� �ç�n b�r
b�nadan veya etrafı �hata duvarıyla çevr�l� ortak b�r taşınmazın üzer�nde tamamı kuruma a�t b�rden fazla b�nadan
oluşan, yatakhaneler�, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu h�zmetler�n sunulduğu kurumu,

j) Öğret�m yılı: Ders yılının başladığı tar�hten �t�baren ertes� ders yılının başladığı tar�he kadar geçen sürey�,



k) Özel barınma h�zmetler� modülü: Kurumların b�lg�ler�n�n elektron�k ortamda kullanım esasına bağlı olarak
tutulduğu ve Bakanlıkça yönet�len b�lg�sayar yazılımını,

l) Vel�: Öğrenc�n�n annes�n�, babasını veya kanun� sorumluluğunu üstlenm�ş k�ş�y�,
m) Yönet�c�: Kurumları yönetmek üzere görevlend�r�len müdür ve müdür yardımcısını,
n) Yönet�m memuru: Kurumların kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, tesl�m alma ve �şletmeye

�l�şk�n d�ğer �ş ve �şlemler �le nöbet saatler�nde yönet�c� adına kurum yönet�m�n� üstlenen, müdür ve müdür
yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekâlet eden ve yönet�c� tarafından ver�len d�ğer görevler� yürüten
personel�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Tems�lc�s�,
Kurum B�naları �le Kurumun Devr� ve Nakl�

Kurum açma, kurucu ve kurucu tems�lc�s�
MADDE 5 – (1) Kurumların, kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatları val�l�k tarafından ver�l�r.

Kamu tüzel k�ş�ler� tarafından açılan kurumlara kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı ver�leb�lmes� �ç�n
kamu tüzel k�ş�l�ğ�n�n mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerek�r. Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca
korunması gerekl� kültür varlıkları l�stes�ne alınan b�nalarda barınma h�zmet� veren kurumlara 21/7/1983 tar�hl� ve
2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu hükümler� uyarınca �z�n ver�l�r. Bu b�nalarda bu Yönetmel�k
hükümler�ne göre aranacak şartlar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(2) Kurucu ve kurucu tems�lc�s�n�n en az l�sans mezunu olması şarttır.
(3) Kurucular ve kurucu tems�lc�ler� �le tüzel k�ş� kurucuların yönet�m organlarının üyeler�nde 26/9/2004

tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le kasten �şlenen b�r
suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezası ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n egemenl�k alametler�ne
ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne
karşı suçlar, m�llî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık suçları, c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve
11/10/2006 tar�hl� ve 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanun kapsamında �şlenen
suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütler�ne ya da
M�llî Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�llî güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna karar ver�len yapı, oluşum veya
gruplara üyel�ğ�, mensub�yet� ya da �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı olmaması şartı aranır.

(4) Gerçek k�ş� kurucu ve kurucu tems�lc�s� yetk�ler�n� başka b�r k�ş�ye devredemez, yetk�ler�n� kullanmak
üzere vek�l tay�n edemez. B�r kurucu tems�lc�s� b�rden fazla kurucuyu tems�l edemez.

(5) Kurum açmak �steyenler, Ek-1’de yer alan özel öğrenc� barınma h�zmetler� kurumu açacaklar �ç�n başvuru
formu ve Bakanlıkça bel�rlenen belgelerle b�rl�kte �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne müracaat ederler.

Val�l�kçe yapılacak �şlemler
MADDE 6 – (1) Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlar �le kurum açılacak

b�nanın ve bölümler�n�n kurumun türüne ve sev�yeler�ne göre Bakanlıkça bel�rlenen standartlara uygun olup
olmadığını �ncelemek üzere �l m�llî eğ�t�m müdürlüğünce beş �ş günü �ç�nde, maar�f müfett�ş�/�l veya �lçe m�llî eğ�t�m
şube müdürü/eğ�t�m uzmanı/araştırmacı olmak üzere en az �k� k�ş� görevlend�r�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında görevlend�r�lenler, görevlend�rme onayının kend�ler�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren
en geç y�rm� �ş günü �ç�nde �ncelemes�n� sonuçlandırır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda uygun görüş
ver�lmes� ve val�l�kçe de uygun görülmes� hâl�nde on beş �ş günü �ç�nde Ek-2’de yer alan kurum açma �z�n belges� ve
Ek-3’te yer alan �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı düzenlen�r.

(3) Kurum açma �zn� ver�len kuruma a�t tüm b�lg�ler, �lg�s�ne göre kurum müdürlüğü, �l veya �lçe m�llî eğ�t�m
müdürlüğünce özel barınma h�zmetler� modülüne kayded�l�r.

(4) Kurum, kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı düzenlend�kten sonra öğrenc� kaydı yapab�l�r
ve faal�yetler�ne başlayab�l�r.

(5) Kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun
ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu veya ortaöğret�m öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren yerler �le öğrenc� �bares�
kullanılarak faal�yet gösteren barınma yerler� açılamaz ve �şlet�lemez. Kanunun 1 �nc� maddes� hükmü gereğ� her ne
ad altında olursa olsun, öğrenc� barınma h�zmetler�ne �l�şk�n faal�yetler�n ruhsatsız yürütülmes� hâl�nde val�l�kçe brüt
asgar� ücret�n y�rm� katı �dar� para cezası uygulanır ve bu yerler 10/6/1949 tar�hl� ve 5442 sayılı İl İdares� Kanunu
hükümler� uyarınca val�l�kçe kapatılır.

(6) Kurum b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k olması durumunda kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı
yen�den düzenlen�r.

Ad verme
MADDE 7 – (1) Kurumlara, 14/6/1973 tar�hl� ve 1739 sayılı M�ll� Eğ�t�m Temel Kanununda bel�rt�len Türk

m�llî eğ�t�m�n�n genel ve özel amaçları �le temel �lkeler� doğrultusunda kurumun amacına ve düzey�ne uygun, bell� b�r



anlam taşıyan, Türkçe ad ver�l�r. Kurumlara, ülkem�z�n m�llî ve manev� değerler�n� tems�l eden adlar ver�leb�l�r ancak
ülke, m�llet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları ver�lemez. Türk D�l Kurumu kısaltmalar d�z�n�nde yer alan
kısaltmalar har�ç olmak üzere kurumların adlarını varsa kısaltma �le b�rl�kte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma
olarak kullanılacak �se kurum adı ve kısaltması kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatında yer alır.

(2) Kurumlar, tabela, reklam, �lan ve her türlü �ş ve �şlemler�nde sadece kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve
çalışma ruhsatında yer alan kurum adını ve/veya kısaltmasını kullanır.

(3) Kurumların ad ve unvanlarının başka kurumlar tarafından kullanılmasında; 7/12/1994 tar�hl� ve 4054 sayılı
Rekabet�n Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu �le 22/12/2016 tar�hl� ve
6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Kurum tabelaları
MADDE 8 – (1) Kurumlar, açılış �z�nler�ndek� adlarının yer aldığı tabelalarını 9/8/2006 tar�hl� ve 26254 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmel�ğ� uyarınca uygun b�r yerde
bulundurmak zorundadır.

Kurum kontenjanı
MADDE 9 – (1) Kurumlara, türler�ne göre aşağıda bel�rlenen asgar� kontenjana göre kurum açma �zn� �le �ş

yer� açma ve çalışma ruhsatı ver�l�r:
a) Öğrenc� yurdu �ç�n en az kırk öğrenc�.
b) Öğrenc� pans�yonu �ç�n en az otuz öğrenc�.
(2) Kurum kontenjanlarının bel�rlenmes�ne �l�şk�n usul, esas ve standartlar Bakanlıkça bel�rlen�r.
Kurum b�naları
MADDE 10 – (1) Kurum açılacak b�nalarda aşağıdak� şartlar aranır:
a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektron�k oyun merkezler� g�b� umuma açık yerler veya alkollü �çk�

satılan yerler �le ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren öğrenc�
yurt ve pans�yonları arasında kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın
ölçümünde, b�na ve tes�sler�n varsa bahçe kapıları, yoksa b�na kapıları; kapıların b�rden fazla olması durumunda �se en
yakını esas alınır. Öğrenc�lere barınma h�zmet� veren kurumların b�naları �le akaryakıt �stasyonları, yanıcı, parlayıcı ve
patlayıcı maddeler�n üret�ld�ğ� veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması
zorunludur. Bu bentte bel�rt�len mesafeler�n ve �şletmeler�n tesp�t�nde kurum açma �zn� ver�lmes� �ç�n �nceleme
yapanlar tarafından gerekt�ğ�nde �lg�l� kurumlarla �şb�rl�ğ� yapılır.

b) Kurum b�naları ve bahçeler�nde baz �stasyonları bulunamaz.
(2) Barınma h�zmetler�; ortaokul ve �mam-hat�p ortaokulu öğrenc�ler�ne öğrenc� yurtlarında, ortaöğret�m

kurumları öğrenc�ler�ne öğrenc� yurt veya pans�yonlarında ver�l�r. Bu kurumlar müstak�l b�nalarda veya etrafı �hata
duvarıyla çevr�l� ortak b�r taşınmazın üzer�nde tamamı kuruma a�t b�rden fazla b�nada açılır.

(3) Zem�n katı dışında kurum açılacak b�nalarda, asansör veya engell�ler�n er�ş�leb�l�rl�ğ�n� sağlayan taşıma ve
�letme s�stemler�n�n bulunması gerekl�d�r. Asansörün engell�ler �ç�n Türk Standartları Enst�tüsünün bel�rled�ğ�
standartlara, taşıma ve �letme s�stemler�n�n �se Türk Standartları Enst�tüsünün bel�rled�ğ� standartlar �le A�le, Çalışma
ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının engell�ler �ç�n bel�rled�ğ� kat sınırı, merd�ven yapısı ve azam� yük taşıma şartına
uygun olması zorunludur. Ancak kuruma a�t b�nanın zem�n katında barınma h�zmet�n�n ver�leb�lmes� ve bu kata
engell� er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n sağlanması hâl�nde d�ğer katlar �ç�n engell� er�ş�leb�l�rl�k şartı aranmaz.

(4) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu veya ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren
kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenc� barınacak şek�lde düzenlen�r.

(5) Kurum b�naları, her yıl öğret�m yılı başlamadan önce yangın güvenl�ğ�, elektr�k tes�sat güvenl�ğ�, ısınma
s�stem� güvenl�ğ�, su ve gaz tes�satı güvenl�ğ� hususlarında �tfa�ye, ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�, mühend�s odaları
veya d�ğer �lg�l� kurum veya kuruluşlara kurum yönet�m�nce kontrol ett�r�l�r. Kontroller� yapan kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen raporun b�r örneğ� kurum tarafından bağlı olduğu �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne
gönder�l�r, b�r örneğ� de denetlemeye yetk�l� olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza ed�l�r. İl veya �lçe m�llî
eğ�t�m müdürlüğünce eks�kl�k tesp�t ed�lmes� durumunda 41 �nc� madden�n dördüncü fıkrası doğrultusunda �şlem
yapılır.

(6) Yangın merd�venler� ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Ac�l çıkış
kapıları dışarıdan açılamayan ancak �çer�den k�l�tlenemeyen veya yangın �kazıyla otomat�k olarak açılacak şek�lde
yapılır.

(7) Kurum b�nalarında yangın �kaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler ve
alarm s�stem� bulunması, kontenjanı �k� yüzden fazla olan kurumun b�r veya b�rden fazla b�nada faal�yet göstermes�
durumunda �se kontenjanı �k� yüzden fazla olan her b�na �ç�n otomat�k söndürme s�stem�n�n bulunması zorunludur.

(8) Kurum b�nalarının yangından korunmasına �l�şk�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartların dışında 27/11/2007
tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan B�naların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda gerekl� tedb�rler alınır. Kurum b�nalarının �ç ve dış duvarları �le tavan
döşemeler�nde B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�ğ�n 26 ncı, 27 nc�, 28 �nc� ve 29 uncu maddeler�
d�kkate alınarak ahşap ve yanma özell�ğ� yüksek malzemelerden yapılmış g�yd�rmeler kullanılmaz.



(9) Kurum b�naları, kurum yönet�m� tarafından özel barınma h�zmetler� modülünde bulunan güvenl�k kontrol
l�stes� üzer�nden kontrol ed�lerek sonuçları modüle �şlen�r.

Dev�r ve kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ�
MADDE 11 – (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka b�r gerçek veya tüzel k�ş�l�ğe devred�leb�lmes�

�ç�n Bakanlıkça bel�rlenen belgelerle b�rl�kte kaymakamlık veya val�l�ğe müracaat ed�l�r.
(2) Kurumun dev�r �şlemler�, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler�n uygun görülmes� hâl�nde �nceleme raporu

düzenlenmeden kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı veren makamın �zn� �le on beş �ş günü �ç�nde
yapılır.

(3) Kurumun müracaat tar�h�nden önce yapılan �nceleme, soruşturma veya denet�mler� sonucunda kuruma,
Kanun kapsamında �dar� para cezası ver�lmes� hâl�nde �dar� para cezasının ödenmes�nden sonra; kurumu devralacak
gerçek k�ş�, kurucu tüzel k�ş�l�k �se yönet�m organlarının üyeler� �le kurucu tems�lc�s�n�n 5237 sayılı Kanunun 53 üncü
maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s
cezası ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n egemenl�k alametler�ne ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, m�llî savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma,
h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama,
kaçakçılık suçları, c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında �şlenen suçlardan ceza
almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütler�ne ya da M�llî Güvenl�k
Kurulunca Devlet�n m�llî güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�,
mensub�yet� ya da �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı olmaması durumunda dev�r �şlem� gerçekleşt�r�l�r. Soruşturma sonucu
kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının �ptal� tekl�f� get�r�len kurumlar, soruşturmaya �l�şk�n n�ha� karar
ver�lmeden devred�lemez.

(4) Kurumun kurucusu olan ş�rket�n türünün değ�şt�r�lmes� ve bu değ�ş�kl�ğ�n Türk�ye T�caret S�c�l�
Gazetes�nde yayımlanması hâl�nde kurucu tems�lc�s�, Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� ve değ�ş�kl�ğ�n yapıldığına da�r
yönet�m kurulu kararı �le b�rl�kte val�l�ğe müracaat eder. Kurucu ş�rket�n başka b�r ş�rketle b�rleşmes�, bölünmes� veya
tür değ�şt�rmes�nde dev�r sened� �stenmez. Ancak b�rleşmeye, bölünmeye veya tür değ�şt�rmeye da�r t�caret s�c�l
gazetes� ve kurucu tems�lc�s� atanmasına da�r belgeler �le val�l�ğe müracaat ed�l�r.

(5) Kurum dev�r �şlemler�, kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından
sonuçlandırılmadıkça kurum devred�lm�ş sayılmaz.

(6) Kurucusu tüzel k�ş� olan kurumlarda kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ� �ç�n kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ�ne a�t
genel kurul veya yönet�m kurulu kararı ve kurucu tems�lc�s�ne a�t Bakanlıkça bel�rlenen belgeler �le b�rl�kte �l veya
�lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne müracaat ed�l�r.

(7) Kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ�, kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından
on beş �ş günü �ç�nde yapılır.

(8) Kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ� �şlemler�, kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatını veren makam
tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ� tamamlanmış sayılmaz.

(9) Kurucusu tüzel k�ş�l�k olan kurumlar, yetk�l� kurullarının kararı uyarınca kurucu tems�lc�s� tarafından
devred�l�r.

Kurum tür ve sev�ye değ�ş�kl�ğ�
MADDE 12 – (1) Kurucu, kurumun Ek-1’de yer alan özel öğrenc� barınma h�zmetler� kurumu açacaklar �ç�n

başvuru formunda bel�rt�len tür veya sev�yes�n� değ�şt�rmek �stemes� hâl�nde, Bakanlıkça bel�rlenen şartları yer�ne
get�rerek kaymakamlığa ya da val�l�ğe müracaat eder.

(2) B�r başka tür ve sev�yeye dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tar�h�nden önce yapılan
�nceleme, soruşturma veya denet�mler� sonucunda kuruma, Kanun kapsamında �dar� para cezası ver�lmes� hâl�nde �dar�
para cezasının ödenmes�nden sonra; kurucu ve kurucu tüzel k�ş�l�k �se yönet�m organlarının üyeler� �le kurucu
tems�lc�s�n�n, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le kasten �şlenen b�r suçtan
dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezası ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n egemenl�k alametler�ne ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne
karşı suçlar, m�llî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık suçları, c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549
sayılı Kanun kapsamında �şlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma
bulunmaması, terör örgütler�ne ya da M�llî Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�llî güvenl�ğ�ne karşı faal�yette
bulunduğuna karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet� ya da �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı
olmaması durumunda tür veya sev�ye değ�ş�kl�ğ� taleb� değerlend�rmeye alınır.

Kurum nakl�
MADDE 13 – (1) Kurucu veya kurucu tems�lc�s�, kurum nakl� �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen belgeler ve kurumun

�ht�yacı olan araç ve gereçler� tamamlayacağını b�ld�ren yazılı beyanıyla b�rl�kte kaymakamlık veya val�l�ğe başvurur.
6 ncı maddeye göre yapılan �nceleme sonucunda düzenlenecek raporla nak�l yapılacak b�na �le araç ve gereçler�n �lg�l�



şartlara uygun olduğunun tesp�t ed�lmes� hâl�nde kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatını veren makam
tarafından kurum nakl�ne �z�n ver�l�r. Bu �z�n �şlem� tamamlanmadan yen� b�na veya b�nalarda barınma h�zmet�
ver�lemez.

(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepler� ve mahkeme tahl�ye kararı g�b� hâllerden dolayı
b�nayı an� olarak terk etmek zorunda kalan kurumlar, faal�yetler�ne devam etmek �sted�kler� müstak�l b�nanın, sağlam
ve dayanıklı olduğuna ve yangına karşı gerekl� önlemler�n alındığına da�r rapor har�ç d�ğer nak�l şartları aranmaksızın
öğrenc� sayısına uygun başka b�r b�nada val�l�ğ�n �zn�yle geç�c� olarak en fazla b�r yıl faal�yet�ne devam edeb�l�r. B�r
yıl sonunda şartları uygun b�r b�naya nakl� �ç�n �z�n almayan kurumların, çalışanların ve öğrenc�ler�n sağlık ve
güvenl�kler�n�n sağlanması ve mazeretler�n�n val�l�kçe uygun görülmes� hâl�nde faal�yetler�ne devam etmeler�ne geç�c�
olarak b�r yıl daha �z�n ver�leb�l�r. Kurumlara val�l�klerce ver�len geç�c� nak�l �z�nler� özel barınma h�zmetler�
modülüne �şlen�r. Ver�len süre sonunda şartlara uygun b�na bularak nak�l �ç�n �z�n almayan kurumların, kurum açma
�zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı �ptal ed�l�r.

(3) İller arasında kurumların nakl� yapılmaz.
Yerleş�m planı ve kontenjan değ�ş�kl�ğ�
MADDE 14 – (1) Kurucu veya kurucu tems�lc�s�; kuruma b�na, blok veya kat �laves� yapmak suret�yle

kontenjan veya yerleş�m planında değ�ş�kl�k yapmak �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen belgelerle b�rl�kte kaymakamlık veya
val�l�ğe başvurur. 6 ncı maddeye göre sadece b�nadak� değ�şen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun �ncelenmes�
sonucunda b�nanın şartlara uygun olduğunun görülmes� hâl�nde kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı
düzenlen�r.

(2) B�nada değ�ş�kl�k yapılmadan kontenjana etk� eden yerleş�m planı değ�ş�kl�kler�ne, sadece değ�şen
bölümler �le kurumun ortak alanları �ncelenerek düzenlenen �nceleme raporuna göre kurum açma �zn� �le �ş yer� açma
ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından �z�n ver�l�r.

Kuruculuk ve kurucu tems�lc�l�ğ� hakkının kaybed�lmes�
MADDE 15 – (1) Gerçek k�ş� olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdak� durumlarda sona erer:
a) Kurucunun ölümü hâl�nde m�rasçılık belges�nde bel�rt�len kanun� m�rasçılar kend� aralarından b�r�n� üç ay

�ç�nde kurucu olarak bel�rler. Ancak her hâlde kanun� m�rasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tar�h�nden
�t�baren altı ay �ç�nde tüzel k�ş�l�ğe dönüştürmeler� ya da kurumu aralarından b�r�s�ne veya b�r başka kurucuya
devretmeler� gerek�r. Altı ay �ç�nde tüzel k�ş�l�ğ�n oluşturulmaması veya kurum devr�n�n yapılmaması hâl�nde bu tekl�f
yapılıncaya kadar val�l�kçe gerekl� tedb�rler alınarak kurumun barınma h�zmet� vermes�ne ara ver�l�r. Barınma h�zmet�
vermes�ne ara ver�len kurumun, altı ay �ç�nde tüzel k�ş�l�ğ�n�n oluşturulmaması veya kurum devr�n�n yapılmaması
durumunda kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı �ptal ed�l�r.

b) Kurucunun kurumunu devretmes� hâl�nde devralan kurucunun 11 �nc� madde uyarınca Bakanlıkça
bel�rlenen belgelerle b�rl�kte b�r ay �ç�nde dev�r müracaatını yapmaması veya 5 �nc� maddedek� şartları taşımaması
neden�yle üç ay �ç�nde kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına
düzenlenememes� hâl�nde kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı yetk�l� makam tarafından �ptal ed�l�r.

(2) Kurucusu tüzel k�ş� olan kurumlarda; kurucu tems�lc�s�n�n 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len
suçlardan dolayı kurucu tems�lc�s� olma şartlarını kaybett�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� veya ölümü hâl�nde, şartları taşıyan
başka b�r tems�lc�n�n üç ay �ç�nde usulüne göre seç�l�p b�ld�r�lmes� gerek�r. Bu süre �ç�nde şartları uygun kurucu
tems�lc�s�n� b�ld�rme yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen kurumların kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma
ruhsatı yetk�l� makam tarafından �ptal ed�l�r.

(3) Kurucu veya kurucu tems�lc�s�n�n b�rden fazla kurumda kurucu ya da kurucu tems�lc�s� olması hâl�nde
b�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler� d�ğer kurumları hakkında da uygulanır.

(4) Denet�m veya soruşturma sonucunda kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı �ptal ed�len
kurumların kurucuları �le kurumun kapatılmasına sebep olan eylemler�n�n tesp�t� hâl�nde kurucu tems�lc�s�, beş yıl
geçmeden tekrar kurum açamaz, devralamaz, ortak veya kurucu tems�lc�s� olamaz.

Kurum b�nalarının kullanılması
MADDE 16 – (1) Kurum b�naları, kuruluşlarına esas olan öğrenc� barınma h�zmetler� dışında başka b�r

amaçla kullanılamaz. Ancak kurumların sosyal ve kültürel faal�yetler �ç�n düzenlenm�ş alanları, öğrenc�ler�n barınma
h�zmetler�n� aksatmayacak şek�lde, kâr amaçlı olmayan sosyal ve kültürel faal�yetlerde �l veya �lçe m�llî eğ�t�m
müdürlüğünün �zn� �le yaz aylarında kullanılab�l�r.

Kurucunun kurumu kapatması ve faal�yet�ne ara vermes�
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len hâller dışında, kurucusu tarafından kurumun bell� b�r süre �le

sınırlı olarak faal�yet�ne ara vermes� veya kapatılmasında val�l�ğe, personele ve öğrenc�lere b�r ay önceden haber
ver�lmes� şarttır. Faal�yete ara verme b�r öğret�m yılından fazla olamaz. Ancak b�r yılın sonunda val�l�kçe mazeretler�
uygun görülenlere b�r yıl daha faal�yete ara verme �zn� ver�leb�l�r. Faal�yete ara ver�lmes� veya kapatma �şlem�,
olağanüstü hâller dışında ders yılı �ç�nde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenc� kalmaması hâl�nde, kapatma
veya faal�yete ara verme �şlem� ders yılı �ç�nde de yapılab�l�r. Kapatma veya faal�yete ara verme �şlemler� sırasında
öğrenc�ler�n barınması konusundak� tedb�rler, kurucu �le b�rl�kte val�l�kçe alınır.



(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süres� b�r yılı geçerse val�l�kçe kurum geç�c� olarak
faal�yete ara verm�ş kabul ed�l�r.

Usulsüz kapatma
MADDE 18 – (1) 17 nc� maddede bel�rt�len şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş yıl geçmeden

tekrar kurum açma veya b�r kurumu devralma ya da b�r kuruma ortak olma �zn� ver�lmez. Bu durumda öğrenc� veya
vel�ler�n�n kurucular aleyh�ne genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla �lg�l� öğret�m yılında
öğrenc�lerden alınan ücretler, 21 �nc� madde hükümler�ne göre �ade ed�l�r.

Evrak tesl�m�
MADDE 19 – (1) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrenc�lerle �lg�l� bütün

defterler�n�, dosyalarını ve d�ğer evrakını en geç b�r ay �ç�nde �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne usulüne göre
tesl�m etmek zorundadır. Tesl�mden kaçınan kurucuya val�l�kçe Kanunda bel�rt�len m�ktarda �dar� para cezası ver�l�r.
Ver�len �dar� para cezası; gerçek k�ş� �se kurucuya, tüzel k�ş�l�k �se kurucu tems�lc�s�ne 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı
Tebl�gat Kanununa göre val�l�kçe tebl�ğ ed�l�r, tak�p ve tahs�l� �ç�n �se Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının �ldek� �lg�l�
b�r�m�ne b�ld�r�l�r.

(2) Kapanan kurumla �lg�l� müracaatlar üzer�ne ver�len belgeler ve yapılan �şlemlerle �lg�l� her türlü tedb�r
val�l�klerce alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumların Yönet�m�, İşletme Esasları ve Personele İl�şk�n Hükümler

Kurumların yönet�m�
MADDE 20 – (1) Kız öğrenc�ler�n barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrenc�ler�n barındığı kurumlarda erkek

yönet�c� görevlend�r�l�r.
(2) Kurum; mevzuat b�lg�s�, kurum yönet�m�, �şletme, kurumun f�z�k� ve h�zmet standartlarının �y�leşt�r�lmes�,

�let�ş�m becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� konularında düzenlenen eğ�t�m sonucunda alınan öğrenc� barınma h�zmetler�
yönet�c� sert�f�kasına sah�p veya b�r yıl �ç�nde bu belgey� alacağını taahhüt eden l�sans mezunu müdür tarafından
yönet�l�r.

(3) Kurumda yüz ell� kayıtlı öğrenc�ye kadar b�r müdür yardımcısı görevlend�r�leb�l�r. Yüz ell� �la �k� yüz ell�
kayıtlı öğrenc�ye kadar en az b�r, beş yüz kayıtlı öğrenc�ye kadar en az �k�, b�n kayıtlı öğrenc�ye kadar en az üç sonrak�
her b�n kayıtlı öğrenc�ye kadar b�r müdür yardımcısı daha görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarının l�sans mezunu
olması zorunludur.

(4) Aynı kurucunun b�rden fazla kurumu bulunması hâl�nde bu kurumlar arasındak� koord�nasyonu sağlamak
amacıyla en az l�sans mezunu olup, kamu sektöründe veya özel sektörde �k� yıldan az olmamak kaydıyla yönet�c�l�k
yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlend�r�leb�l�r. Kamu tüzel k�ş�ler� tarafından açılan ve
�şlet�len kurumlar har�ç olmak üzere, kurumların genel müdür ve genel müdür yardımcıları koord�nasyonunu
sağladıkları kurumlardan b�r�n�n personel� olarak görevlend�r�l�r.

Barınma h�zmet� ücret� ve yükümlülükler
MADDE 21 – (1) B�r sonrak� öğret�m yılında uygulanacak barınma h�zmet� ücret�, kurumlar tarafından

bel�rlenerek mayıs ayının sonuna kadar �lan ed�l�r. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, b�r ay �ç�nde barınma h�zmet�
ücret�n� bel�rleyerek �lan ederler. Bütün öğrenc�ler� ücrets�z barındıracak kurumlar, barınma h�zmet� ücret�n� sıfır
olarak �lan eder. Barınma h�zmet� ücret�n�n süres� �ç�nde bel�rlenmemes� hâl�nde b�r öncek� yılın ücret� uygulanır.
Kurumlar barınma h�zmet� ücret�yle b�rl�kte h�zmet sunum taahhütnames�n� �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne
b�ld�rmek, özel barınma h�zmetler� modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa �nternet s�tes�nde �lan etmek
zorundadır. Kurumların hazırlayacakları h�zmet sunum taahhütnames�nde yer alması gereken asgar� hususlar
Bakanlıkça bel�rlen�r. Öğrenc� yurtlarının barınma h�zmet� ücret� yıllık, öğrenc� pans�yonlarının ücret� �se en az b�r
aylık olarak bel�rlen�r.

(2) Kurumlarda barınma h�zmet�n�n öğret�m yılı �ç�nde kaç ay ver�leceğ� duyurularda ve öğrenc� veya
öğrenc�n�n vel�s� �le yapılacak h�zmet sunum taahhütnames�nde bel�rt�l�r. Kurumlar �lan ett�kler� ücretler�n altında b�r
ücretle de kayıt yapab�l�r ancak �lan ed�len ücret�n üzer�nde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhang�
b�r barınma h�zmet� ücret� talep edemez.

(3) Kurumlarda b�r öncek� yıl barınma h�zmet� alan öğrenc�ler�n yen� dönemdek� barınma h�zmet� ücret�, b�r
öncek� öğret�m yılında kurum ve öğrenc� arasında bel�rlenen barınma h�zmet� ücret�ne kayıt yen�leme tar�h�nden b�r
öncek� yılın ortalama (Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� + Tüket�c� F�yat Endeks�)/2 oranına en fazla yüzde beş daha
eklend�ğ�nde oluşan oranda artış yapılarak bel�rlen�r.

(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrenc�lerden 15 Eylül tar�h�ne kadar kurumdan ayrılanlardan h�zmet sunum
taahhütnames�nde bel�rlenen yıllık barınma h�zmet� ücret�n�n %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan �se barınma
h�zmet� aldığı aylar ve �ç�nde bulunulan ayın ücret�n�n tamamı ve kalan aylara a�t barınma h�zmet� ücret�n�n %30’u
alınır. Bu öğrenc�lere depoz�toları �le peş�n ödeme yapılan hâllerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup
ed�lerek ger�ye kalan tutar b�r ay �ç�nde �ade ed�l�r ve h�zmet sunum taahhütnames� feshed�l�r. Aylık barınma h�zmet�
ücret�, h�zmet sunum taahhütnames�nde bel�rlenen yıllık barınma h�zmet� ücret�n�n h�zmet sunulmak üzere bel�rlenen
ay sayısına bölünmes� �le tesp�t ed�l�r.



(5) Kurumlar barınma h�zmet� ücret�n�n b�r aylık kısmına tekabül eden m�ktarda depoz�to alab�l�rler.
Öğrenc�n�n yurda verd�ğ� zararı karşılamaması veya barınma h�zmet� ücret�n� ödemeden kurumdan ayrılması
durumunda bu zarar ve barınma h�zmet� ücret� depoz�todan mahsup ed�l�r. Depoz�to, �ade ed�ld�ğ� tar�htek� b�r aylık
barınma h�zmet� ücret� tutarında ger� öden�r.

(6) Kurumun öğrenc�n�n güvenl�ğ�n� sağlamaması veya barınma h�zmet�ne �l�şk�n h�zmet sunum
taahhütnames�nde yer alan yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� neden�yle kurumdan ayrılan öğrenc�ye, depoz�toları
�le peş�n ödeme yapılan hâllerde kurumda barındığı aylara a�t ücret mahsup ed�lerek ger�ye kalan tutar b�r ay �ç�nde
�ade ed�l�r ve h�zmet sunum taahhütnames� feshed�l�r.

(7) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren kurumların
ücretler�, yemek ücret� de dâh�l ed�lerek bel�rlen�r. Yemek h�zmet� �ç�n ayrıca ücret talep ed�lmez.

Defter ve kayıtlar
MADDE 22 – (1) Kurumlarda özel barınma h�zmetler� modülünde kayıtlı b�lg�ler�n dışında aşağıdak� defterler

�le belgeler�n bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur:
a) Öğrenc� yoklama defter�.
b) Öğrenc� d�s�pl�n kurulu karar defter�.
c) Gelen ve g�den evrak ve z�mmet defterler�.
ç) Rev�r defter�.
d) Kurum personel� dosyaları ve sözleşmeler�.
e) Yazışma dosyaları.
f) Aylık yemek l�stes�.
g) Nöbet defter�.
ğ) Z�yaretç� defter�.
h) Öğrenc� veya öğrenc�n�n vel�s� �le kurum arasında yapılan taahhütname dosyası.
ı) Denet�m defter�.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len defterler sayfa numaraları ver�lerek �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlükler�nce

onaylanır.
(3) Kurumlarda kayıt, ücret tak�b�, yoklama ve benzer� �şlemler ayrıca özel barınma h�zmetler� modülüne

�şlen�r.
(4) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler� �le d�ğer mal� mevzuat düzenlemeler� saklıdır.
Öğrenc� kayıt �şlemler�
MADDE 23 – (1) Kurumlardan barınma h�zmet� alacak öğrenc�ler�n kayıt kabuller�nde aşağıdak� belgeler

�sten�r:
a) Müracaat d�lekçes�.
b) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşları �ç�n k�ml�k kartı fotokop�s�.
c) Öğrenc�n�n öğren�m�ne devam ett�ğ�n� gösteren belge.
ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elver�şl� olduğunu bel�rten ve hek�m tarafından düzenlenen sağlık

raporu.
d) İk� adet ves�kalık fotoğraf.
e) Adl� s�c�l ve arş�v kaydı belges�.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgelerle b�rl�kte, h�zmet sunum taahhütnames� tanz�m ed�lerek öğrenc�

dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlen�r ve fotokop�s� öğrenc�ye veya öğrenc�n�n vel�s�ne
ver�l�r.

(3) Yabancı uyruklu öğrenc�lerden öğren�m �zn� belges�, pasaport fotokop�s�, yabancı k�ml�k numarası �le
b�rl�kte b�r�nc� fıkrada bel�rt�len d�ğer belgeler de �sten�r.

(4) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren kurumlarda
kayıtlı yabancı uyruklu öğrenc� sayısı kurum kontenjanının %40’ını geçemez.

Kurumlarda geç�c� barınma
MADDE 24 – (1) Öğrenc�ler, kend� okul sev�yes� ve c�ns�yetler�yle uygun olmak üzere, kurum yönet�m�nce

bel�rlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelend�rmek kaydıyla aşağıdak� durumlarda öğrenc� yurtlarında veya
pans�yonlarında geç�c� barındırılab�l�r:

a) Ortaöğret�m kurumlarının g�r�ş sınavlarına veya ortaöğret�me devam ederken yükseköğret�m kurumlarının
g�r�ş sınavlarına katılacak öğrenc�ler �le ortaöğret�m kurumlarına kayıtlarını yaptıracak öğrenc�ler.

b) Açık öğret�m �mam hat�p l�ses� veya meslek� açık öğret�m l�ses�nde yüz yüze eğ�t�m� gerekt�ren derslere
katılmak �ç�n kurumda barınma �ht�yacı duyan öğrenc�ler.

c) D�yanet İşler� Başkanlığınca düzenlenen ve eğ�t�m süres� en az b�r ay olan kurslara veya etk�nl�klere devam
edenler.

(2) Sosyal, kültürel veya sport�f amaçlı faal�yetlere katılan öğrenc�ler, sporcular ve yönet�c�ler�, kurum
yönet�m�nce bel�rlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelend�rmek kaydıyla, öğrenc� yurtlarında ve
pans�yonlarında en fazla b�r ay süreyle barındırılab�l�r.



(3) Ortaokul ve �mam-hat�p ortaokulu öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren kurumlarda sadece ortaokul ve
�mam-hat�p ortaokulu öğrenc�ler� �ç�n geç�c� barınma h�zmet� ver�leb�l�r.

(4) Kurum personel� sınav, h�zmet �ç� eğ�t�m, sem�ner, toplantı g�b� faal�yetler amacıyla aynı kurucuya a�t
farklı �l veya �lçelerdek� d�ğer kurumlarda geç�c� barındırılab�l�r.

(5) Geç�c� barınanların okul, kurum veya kurs b�lg�ler� �le k�ml�k b�lg�ler� kurum müdürlüğünce en geç beş �ş
günü �ç�nde �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne b�ld�r�l�r, geç�c� barınmaya başladıkları günden �t�baren özel
barınma h�zmetler� modülüne gerekl� b�lg�ler kayded�l�r.

(6) Geç�c� barınanlar dâh�l kurumda barınanların sayısı kurum kontenjanından fazla olamaz.
Öğrenc�n�n kurumdan �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�
MADDE 25 – (1) Kurumlarda kayıtlı öğrenc�ler�n, öğrenc�l�k durumlarının devam ed�p etmed�ğ� hakkında

kurum müdürlüğünce her öğret�m yılı başında ve lüzum görülen d�ğer hâllerde öğren�m gördükler� öğret�m
kurumlarından b�lg� alınır.

(2) Öğrenc�l�k durumları sona eren öğrenc�ler�n kurum �le �l�ş�kler� kes�l�r. Durum kend�ler�ne ve vel�s�ne
b�ld�r�l�r.

(3) 24 üncü maddede bel�rt�len şartların ortadan kalkması hâl�nde geç�c� barınma derhâl sonlandırılır.
Kurumlarda barınma süres� ve yaş gruplarına göre düzenleme
MADDE 26 – (1) Öğrenc�ler, öğrenc�l�k durumları devam ett�ğ� sürece kurumda barınab�l�rler.
(2) Kurumlar, sadece kız veya sadece erkek öğrenc�ler �ç�n açılır ve �şlet�l�r.
(3) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne yönel�k barınma h�zmet� veren

kurumlardak� yatakhaneler, öğrenc�ler�n yaş grupları d�kkate alınarak düzenlen�r.
(4) Kurumlardan;
a) Öğrenc� yurdu; ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu, ortaöğret�m kurumu öğrenc�ler�,
b) Öğrenc� pans�yonu; ortaöğret�m kurumu öğrenc�ler�,
�ç�n açılır.
Kurumlara g�r�ş ve çıkış �le evc� �zn�
MADDE 27 – (1) Kurumlar, en az ders yılı süres�nce barınma h�zmetler�n� eks�ks�z devam ett�r�r. Ders yılı

dışında da h�zmet ver�l�p ver�lmeyeceğ� h�zmet sunum taahhütnames�nde bel�rt�l�r. Öğrenc�ler�n kuruma son g�r�ş
saatler�, bulundukları yer�n özell�kler� �le ulaşım vasıtalarının durumu d�kkate alınarak öğret�m yılı başında kurum
yönet�m�nce tesp�t ed�l�r, öğrenc�lere duyurulur ve �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(2) Öğrenc�ler, adresler� vel�s� tarafından kurum yönet�m�ne yazılı olarak b�ld�r�lmek ve müdürden �z�n belges�
almak şartıyla evc� çıkab�l�rler.

(3) Kurumlar, kurum dışında yapacakları sosyal, kültürel ve sport�f faal�yetler �ç�n 8/6/2017 tar�hl� ve 30090
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Eğ�t�m Kurumları Sosyal Etk�nl�kler Yönetmel�ğ�
hükümler�ne göre gerekl� �z�nler� alırlar.

Nöbet h�zmetler�
MADDE 28 – (1) Kurumlarda günün her saat�nde müdür, müdür yardımcısı veya yönet�m memurundan

b�r�n�n bulunması zorunludur. Aylık yönet�m nöbet ç�zelges� hazırlanarak kurum �lan panosuna asılır ve kurumda
muhafaza ed�l�r.

Personel
MADDE 29 – (1) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne yönel�k h�zmet

veren kurumlarda ell� (ell� dâh�l) öğrenc�ye kadar b�r, yüz (yüz dâh�l) öğrenc�ye kadar �k�, yüzden fazla öğrenc� �ç�n en
az üç bellet�c� görevlend�r�l�r. Bellet�c�ler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncel�kl� olmak üzere yükseköğret�m
mezunu olanlar arasından görevlend�r�l�r. Bellet�c� olma şartlarını ha�z olan müdür yardımcıları ve yönet�m memurları
da �stemeler� hâl�nde bellet�c� olarak görevlend�r�leb�l�r. Ayrıca, ortaokul ve �mam-hat�p ortaokulu öğrenc�ler�ne
yönel�k h�zmet veren kurumlarda en az b�r, ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne yönel�k h�zmet veren kurumlarda �se
�steğe bağlı olarak rehber öğretmen/ps�koloj�k danışman görevlend�r�l�r. Rehber öğretmen/ps�koloj�k danışman olarak
atanacaklarda Bakanlıkça bel�rlenen şartlar aranır.

(2) Yönet�m memurluğu �ç�n yükseköğret�m kurumlarından mezun olma şartı aranır.
(3) Kurumlarda; öğrenc� sayısı, b�nanın f�z�k� durumu ve d�ğer donanımları d�kkate alınarak �ht�yaca göre

yeterl� sayıda h�zmetl� görevlend�r�l�r.
(4) Yemek h�zmet� veren kurumlarda yemeğ�n kurumda yapılması hâl�nde aşçılık belges� olan aşçı �le katı, sıvı

ve gaz yakıtlı merkez� kalor�ferle ısıtılan kurumlarda yetk� belges� olan personel görevlend�r�l�r. Ayrıca �ht�yaca göre
aşçı yardımcısı görevlend�r�leb�l�r.

(5) Yemek, tem�zl�k ve b�nanın güvenl�ğ� �le �lg�l� h�zmetler, bu h�zmetler� sunan kuruluşlardan h�zmet satın
alınarak yürütüleb�l�r. Bu takd�rde sözleşme yapılan kuruluş, kurum yönet�m�ne karşı sorumludur. Bu h�zmetler� sunan
kuruluşlardan h�zmet satın alınarak kurumlarda görevlend�r�len personel�n b�lg�ler� �l veya �lçe m�llî eğ�t�m
müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Bu personel en az üç ay süre �le görevlend�r�l�r ve bunların n�tel�kler� ve şartları sözleşmede
bel�rlen�r.



(6) Kurumlarda doktor, gıda mühend�s� veya tekn�ker�, tekn�syen, sağlık memuru, hemş�re �le şoför
görevlend�r�leb�l�r. Kayıtlı öğrenc� sayısı �k� yüz ell� ve üzer� olan kurumlarda hemş�re veya hemş�re yardımcısı ya da
ac�l tıp tekn�syen� veya tekn�ker� görevlend�r�lmes� zorunludur.

(7) Mutfak ve yemekhane h�zmetler�nde görevl� personel�n sağlık muayeneler� yıllık olarak yapılır.
(8) Kurum personel�n�n, Sosyal Güvenl�k Kurumunca bel�rlenen sosyal s�gortalar ve genel sağlık s�gortası

esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme �le çalıştırılmaları zorunludur.
Kamu tüzel k�ş�ler� tarafından açılan ve �şlet�len kurumlarda görevlend�r�len personel, tab� olduğu mevzuat hükümler�
uyarınca �st�hdam ed�l�r.

(9) Kurumlarda görev alan yönet�m memuru ve bellet�c�ler�n kız öğrenc�lere barınma h�zmet� veren
kurumlarda kadın, erkek öğrenc�lere barınma h�zmet� veren kurumlarda erkek olması şarttır. Tem�zl�k h�zmet� veren
görevl�ler, erkek öğrenc�lere barınma h�zmet� veren kurumlarda erkek veya kadın olab�l�r ancak bu görevl�ler�n kız
öğrenc�lere barınma h�zmet� veren kurumlarda kadın olması şarttır.

(10) Kurumlarda görevlend�r�lecek personelde, bu maddede yer alan şartların dışında aranacak d�ğer şartlar
Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

İz�n
MADDE 30 – (1) Personel, tab� olduğu mevzuat hükümler� doğrultusunda �z�n kullanır.
(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürün �z�nler� bağlı oldukları �l veya �lçe m�llî eğ�t�m

müdürlüğünce; d�ğer personel�n �z�nler� �se müdür tarafından ver�l�r.
Ödül
MADDE 31 – (1) Görev�nde başarılı personele Bakanlık, mülk� am�r veya �l m�llî eğ�t�m müdürü tarafından

teşekkür veya takd�r belges� ver�leb�l�r.
(2) Kurucu tarafından, b�r�nc� fıkra uyarınca teşekkür veya takd�r belges� ver�len personele brüt aylık ücret�n�n

yarısından az olmamak üzere ödül ver�leb�l�r.
(3) Kamu tüzel k�ş�ler� tarafından açılan ve �şlet�len kurumlarda görev yapan kamu personel� hakkında tab�

olduğu mevzuat hükümler� uygulanır.
Görevlend�rme
MADDE 32 – (1) Personel�n çalışma �z�n tekl�fler� aşağıdak� yönet�c�ler tarafından val�l�klere yapılır:
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları �ç�n kurucu gerçek k�ş� veya kurucu

tems�lc�s�.
b) D�ğer personel �ç�n müdür.
(2) N�tel�k ve şartları uygun bulunanların çalışma �zn� val�l�kçe düzenlen�r. Çalışma �zn� alınmadan personel

�şe başlatılamaz. Val�l�k çalışma �zn� düzenleme yetk�s�n� devredeb�l�r.
(3) Kamu personel�, kamu tüzel k�ş�ler� tarafından açılan ve �şlet�len kurumlarda bu Yönetmel�kte bel�rt�len

şartları ha�z olanlar arasından �lg�l� mevzuatı uyarınca görevlend�r�l�r. Görevlend�rme �şlem�, kurumun bağlı olduğu �l
veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Görevlend�rme �şlem�n�n bu Yönetmel�ğe uygun olması hâl�nde bu
�şlem, m�llî eğ�t�m müdürlüğünce val�n�n onayına sunulur; uygun olmaması hâl�nde �se yen�den değerlend�r�lmek
üzere durum kamu tüzel k�ş�s�ne b�ld�r�l�r.

Genel müdür ve yönet�c�ler
MADDE 33 – (1) Genel müdür, kurumlar arası koord�nasyonu sağlar, kurumun h�zmet ve f�z�k� standartlarının

gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapar.
(2) Genel müdür yardımcısı, genel müdür tarafından ver�len görevler� yapar ve bulunmadığı hâllerde genel

müdüre vekâlet eder.
(3) Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak yönetmekle görevl� ve sorumludur.
(4) Müdür yardımcısı, müdür tarafından ver�len görevler� yapar ve bulunmadığı hâllerde müdüre vekâlet eder.
(5) Yönet�c�ler �le yönet�m memuru, bellet�c�, rehber öğretmen/ps�koloj�k danışman ve d�ğer personel�n görev

ve sorumlulukları Bakanlıkça bel�rlen�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenc� D�s�pl�n İşler�

D�s�pl�n
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususlara r�ayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum �ç�nde ve

kurum dışında öğrenc�l�ğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan ortaöğret�m kurumu öğrenc�ler� hakkında
aşağıdak� d�s�pl�n cezaları uygulanır:

a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Kurumdan çıkarma.
Uyarma
MADDE 35 – (1) Uyarma, öğrenc�ye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak b�ld�r�lmes�d�r.
(2) Uyarma cezasının ver�lmes�n� gerekt�ren f��ller şunlardır:
a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şek�lde gürültü yapmak.



b) Tem�zl�ğe d�kkat etmemek, sürekl� düzens�z olmak.
c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası �le d�ğer çalışma ve d�nlenme alanları �le spor salonuna g�r�p

çıkmada zaman ç�zelges�ne uymamak.
ç) Kurum çalışma tal�matında öngörülen hususlara uymamak.
d) Kurum personel�ne kötü davranmak.
e) Kurumun f�z�k� yapısına b�lerek zarar vermek.
f) Başkasına a�t eşyayı müsaades�z kullanmak.
g) Kurum yönet�m�ne yanlış b�lg� vermek.
Kınama
MADDE 36 – (1) Kınama, öğrenc�ye kusurlu davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerekt�ğ�n�n

yazılı olarak b�ld�r�lmes�d�r.
(2) Kınama cezasının ver�lmes�n� gerekt�ren f��ller şunlardır:
a) Yalan söylemey� alışkanlık hâl�ne get�rmek.
b) Toplu yaşamaya da�r kurallara aykırı davranışları alışkanlık hâl�ne get�rmek.
c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmey� veya kuruma gelmemey� alışkanlık hâl�ne get�rmek.
ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.
d) Kurumda s�gara �çmek.
e) Kurum personel�ne hakaret etmek.
f) Kurum yönet�m�n�n astığı �lanları koparmak, yırtmak veya değ�şt�rmek.
g) Kurum personel�n�n ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.
ğ) Kurum yönet�c�ler�n�n ve personel�n çalışmalarını engellemek.
h) Kurumda yönet�mden �z�n almadan toplantı veya tören düzenlemek.
ı) Aynı öğret�m yılı �ç�nde aynı f��lden dolayı �k� defa uyarma cezası almak.
Kurumdan çıkarma
MADDE 37 – (1) Kurumdan çıkarma, öğrenc�n�n kurum �le �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�d�r. Öğrenc�, bu cezanın tebl�ğ

ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç beş gün �ç�nde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını
gerekt�ren f��llerden b�r�n�n �şlenmes� ve bu f��l�n, d�ğer öğrenc�ler�n can ve mal güvenl�ğ� �ç�n yakın tehd�t oluşturması
hâl�nde, beş günlük süre beklenmeden öğrenc�n�n, vel�s�ne b�ld�r�ld�ğ� andan �t�baren y�rm� dört saat �ç�nde kurumdan
ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, on sek�z yaşından küçük öğrenc�n�n vel�s�ne; on sek�z yaş ve üstü
öğrenc�n�n kend�s�ne tebl�ğ ed�l�r. Kurumdan çıkarma cezası alan on sek�z yaşından küçük öğrenc�n�n durumu b�r
hafta �ç�nde kayıtlı bulunduğu okula, on sek�z yaş ve üstü öğrenc�n�n durumu �se vel�s�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerekt�ren f��ller şunlardır:
a) 22/9/1983 tar�hl� ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu �le 25/1/1985 tar�hl� ve 85/9034 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.
b) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n Anayasada �fades�n� bulan n�tel�kler�ne aykırı m�t�ng, forum, d�ren�ş,

yürüyüş, boykot, �şgal g�b� ferd� veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmes�n� kışkırtmak, düzenlenm�ş bu g�b�
eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

c) Kanunen cezayı gerekt�ren yüz kızartıcı suçları �şlemek veya böyle b�r suçtan hükümlü durumuna düşmek.
ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faal�yet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını

yapmak.
d)  Hırsızlık yapmak.
e) Kurum yönet�m� ve personel� �le arkadaşlarını tehd�t etmek veya bunlara f��l� tecavüzde bulunmak.
f) Kurum �ç�nde kes�c�, del�c� veya patlayıcı s�lahları bulundurmak veya herhang� b�r k�msey� yaralamak

suret�yle �lg�l� kanuna muhalefet etmek.
g) İçk� �çmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve key�f ver�c� maddeler� bulundurmak, kullanmak ve bunu

alışkanlık hâl�ne get�rmek.
ğ) Aynı öğret�m yılı �ç�nde üç defa kınama cezası almak.
Ceza verme yetk�s�
MADDE 38 – (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası �se d�s�pl�n kurulu tarafından

ver�l�r.
(2) D�s�pl�n cezası alan öğrenc�n�n �şled�ğ� f��lden etk�lenen öğrenc� ve personel �le d�s�pl�n cezası alan öğrenc�

veya vel�s�, uyarma ve kınama cezalarına karşı d�s�pl�n kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı
bulunduğu �l m�llî eğ�t�m müdürlüğüne cezanın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde �t�razda bulunab�l�r.

(3) D�s�pl�n kurulu, �t�razları yed� �ş günü �ç�nde karara bağlar. D�s�pl�n kurulu �t�raz konusu cezayı kaldırab�l�r,
b�r alt ceza vereb�l�r ya da onayab�l�r.

(4) İl m�llî eğ�t�m müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı �t�raza �l�şk�n n�ha� kararını on beş �ş günü
�ç�nde ver�r. İl m�llî eğ�t�m müdürlüğü �t�raz konusu cezayı kaldırab�l�r, b�r alt ceza vereb�l�r ya da onayab�l�r.

D�s�pl�n kurulu



MADDE 39 – (1) Ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet� veren kurumlarda d�s�pl�n kurulu;
müdürün başkanlığında, bellet�c�ler arasından müdür tarafından seç�lecek asıl ve yedek b�r üye �le kurumda görevl�
olması hâl�nde rehber öğretmen/ps�koloj�k danışman ve öğrenc� tems�lc�s�nden oluşur.

(2) Üyeler�n toplantıya katılamaması durumunda d�s�pl�n kuruluna yedek üyeler katılır.
(3) Öğrenc� tems�lc�s�, her öğret�m yılı başında h�ç ceza almamış öğrenc�ler arasından g�zl� oyla öğrenc�ler

tarafından b�r� asıl d�ğer� yedek olacak şek�lde seç�l�r.
(4) D�s�pl�n kurulu, kend�s�ne görev olarak ver�len �şler� müdürün havales� üzer�ne ve en çok yed� �ş günü

�ç�nde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerekt�ren f��l�n öğrenc�ler�n can ve mal güvenl�ğ� bakımından yakın
tehd�t oluşturması hâl�nde kurumdan çıkarma �şlem� y�rm� dört saat �ç�nde sonuçlandırılır.

D�s�pl�ne �l�şk�n �şlemler
MADDE 40 – (1) D�s�pl�n kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve d�s�pl�n� �le �lg�l� konuları

�nceler ve gerekl� kararları alır.
(2) Öğrenc�n�n d�s�pl�n kuruluna sevk�nden önce gerekl� �ncelemeler kurum yönet�m�nce yapılır.
(3) D�s�pl�n kurulu, d�s�pl�n kuruluna sevk ed�len öğrenc�n�n savunmasını yazılı olarak veya tutanağa

bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenc� davete katılmaz veya �fade vermez ya da kend�s�n�n �z�ns�z
olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır �se durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�r ve karar d�s�pl�n kurulunca �lg�l�n�n
gıyabında ver�l�r. D�s�pl�n cezası gerekt�ren b�rden çok f��l�n gerçekleşmes� hâl�nde d�s�pl�n kurulunca her f��l ayrı ayrı
değerlend�r�l�r.

(4) Müdür veya d�s�pl�n kurulu, öğrenc�ye cezayı ver�rken davranışının mah�yet�ne, önem�ne, kend�s�n�n
kurum �ç�nde ve kurum dışındak� genel durumuna, suçun ne g�b� şartlar altında �şlenm�ş olduğuna, öğrenc�n�n suçu
�şled�ğ� zamank� ruhsal durumuna, oluşan f��l�n haf�flet�c� ve ağırlaştırıcı sebepler�ne d�kkat eder.

(5) D�s�pl�n kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya b�r üyes�n� görevlend�rerek soruşturmayı gen�şleteb�l�r.
(6) D�s�pl�n kurulu kararları, d�s�pl�n kurulu karar defter�ne yazılır.
(7) Kurumlarda meydana gelen ve adl� soruşturmayı gerekt�ren her türlü olay, kurum yönet�m�nce en kısa

sürede �lg�l� makamlara b�ld�r�l�r. Kurumlarda kalan öğrenc�lerden herhang� b�r�n�n tutuklanması hâl�nde d�s�pl�n
�şlemler� adl� �şlemler�n sonucuna göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme ve Personel D�s�pl�n İşler�

Denetleme esasları
MADDE 41 – (1) Kurumların denet�mler� ders yılı �ç�nde en az �k� kez olmak üzere öğrenc�ler�n kurumda

bulunduğu günlerde ve saatlerde yapılır.
(2) Kurumların denet�m�, mülk� �dare am�rler�n�n görevlend�receğ� en az �k� k�ş�den oluşan ek�plerce yapılır.

Bu ek�pler; �l/�lçe m�llî eğ�t�m şube müdürünün başkanlığında şube müdürü, eğ�t�m uzmanı, araştırmacı veya resmî b�r
ortaöğret�m kurumu müdüründen oluşur.

(3) Teft�ş Kurulu Başkanlığı, Özel Öğret�m Kurumları Genel Müdürlüğü, �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürler� �le
mülk� �dare am�rler�n�n kurumları denet�m yetk�ler� �le kamu tüzel k�ş�ler�n�n �lg�l� mevzuatında yer alan denet�m
yetk�ler� saklıdır.

(4) Kurum b�nalarında �lg�l� kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektr�k, su ve gaz tes�satlarının kontroller�
sonucu düzenlenen raporlarda tesp�t ed�len eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n val�l�kçe kuruma gerekl� �kaz yapılarak süre
ver�l�r. Eks�kl�kler�n, öğrenc�ler�n barınması esnasında can ve mal güvenl�ğ�n� tehl�keye düşürmes� durumunda
val�l�kçe gerekl� tedb�rler alınarak eks�kl�kler g�der�l�nceye kadar kurumun barınma h�zmet� vermes� geç�c� olarak
durdurulur. Üç ay �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hâl�nde 46 ncı madde hükümler�ne göre �şlem yapılır.

(5) Denet�mler sonucunda barınma h�zmet� faal�yetler�n�n sunulmasında üstün n�tel�k ve başarısı tesp�t ed�len
kuruma Bakanlık veya val� tarafından takd�r belges� ver�leb�l�r. Takd�r belges�, kuruma aynı makam tarafından b�r
öğret�m yılı �ç�nde b�r kez ver�l�r.

(6) Denetlemeye �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
Denet�m sorumluluğu
MADDE 42 – (1) Denetleme sırasında kurum yönet�m� kuruma a�t her türlü b�lg� ve belgey� göstermek,

kurum b�nasının tamamının görülmes�n� sağlamak, kurumun kasa �le muhasebes�ne �l�şk�n her türlü kayıt ve evrakın
kontrolüne müsaade etmek zorundadır.

Denetleme sonuçlarının kuruma b�ld�r�lmes�
MADDE 43 – (1) Denetlemeler sonucunda alınması gereken tedb�rler �le yapılması gereken �şler ve bunların

süres� kurum yönet�m�ne b�ld�r�l�r.
(2) Kurum yönet�m�, bel�rt�len süre �ç�nde gerekl� tedb�rler� alır, yapılması gereken �şler� yer�ne get�r�r ve bu

hususu bağlı bulunduğu �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r.
(3) Denetleme raporları �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğünce özel barınma h�zmetler� modülüne yüklen�r.
Personel d�s�pl�n �şler�
MADDE 44 – (1) Personele, �şled�ğ� f��l ve hâller doğrultusunda aşağıda bel�rt�len d�s�pl�n cezaları ver�l�r:



a) Uyarma: Personele, görev�nde ve davranışlarında daha d�kkatl� olması gerekt�ğ�n�n yazı �le b�ld�r�lmes�d�r.
Uyarma cezasını gerekt�ren f��l ve hâller şunlardır:

1) Ver�len em�r ve görevler�n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall�nde kurumca bel�rlenen usul ve
esasların yer�ne get�r�lmes�nde, görevle �lg�l� resmî belge, araç ve gereçler�n korunması, kullanılması ve bakımında
kayıtsızlık göstermek veya düzens�z davranmak.

2) Özürsüz veya �z�ns�z olarak göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak veya görev mahall�n� terk etmek.
3) Görev�ne karşı kayıtsızlık göstermek veya �lg�s�z kalmak.
4) Görev�n �şb�rl�ğ� �ç�nde yapılması �lkes�ne aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Kınama: Personele, görev�nde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı �le b�ld�r�lmes�d�r. Kınama

cezasını gerekt�ren f��l ve hâller şunlardır:
1) Ver�len em�r ve görevler�n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall�nde kurumca bel�rlenen usul ve

esasların yer�ne get�r�lmes�nde, görevle �lg�l� resmî belge, araç ve gereçler�n korunması, kullanılması ve bakımında
kusurlu davranmak.

2) Özürsüz olarak b�r veya �k� gün göreve gelmemek.
3) Eşler�n�n, reş�t olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç get�ren sürekl� faal�yetler�n� bel�rlenen sürede

kurumuna b�ld�rmemek.
4) Görev sırasında am�rler�ne hâl ve hareket� �le saygısız davranmak.
5) Kuruma a�t araç, gereç ve benzer� eşyayı �z�ns�z olarak özel �şler�nde kullanmak.
6) Kuruma a�t belge, araç, gereç ve benzer� eşyayı kaybetmek.
7) Vel�lere, �ş arkadaşlarına veya ma�yet�ndek� personele kötü muamelede bulunmak.
8) Vel�lere ve �ş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak.
9) Görev mahall�nde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar yazmak, �şaret, res�m

ve benzer� şek�ller ç�zmek veya yapmak.
10) Ver�len em�rlere �t�raz etmek.
11) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzen�n� bozmak.
c) Aylıktan kesme: Personel�n, brüt aylık ücret�nden 1/30 �la 1/10 arasında kes�nt� yapılmasıdır. Aşağıdak� f��l

ve hâllerden (1) �la (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar �ç�n 1/30 �la 1/20; d�ğer alt bentlerde yer alanlar �ç�n 1/19 �la
1/10 oranlarında aylıktan kesme cezası uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın personele tebl�ğ ed�ld�ğ� ayı tak�p
eden ayın ücret�nden kes�nt� yapılmak suret�yle uygulanır. Kes�nt� yapılan bu tutar, kurumun bulunduğu �l veya
�lçedek� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının �lg�l� b�r�m�ne on �ş günü �ç�nde kurum tarafından yatırılır ve buna �l�şk�n
belgen�n b�r örneğ� �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne on �ş günü �ç�nde tesl�m ed�l�r. Aylıktan kesme cezasını
gerekt�ren f��l ve hâller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak ver�len em�r ve görevler� tam ve zamanında yapmamak, görev mahall�nde kurumca bel�rlenen
usul ve esasları yer�ne get�rmemek, görevle �lg�l� resmî belge, araç ve gereçler� korumamak, bakımını yapmamak veya
hor kullanmak.

2) Özürsüz ve kes�nt�s�z olarak üç �la dokuz gün göreve gelmemek.
3) Kuruma a�t belge, araç, gereç ve benzerler�n� özel menfaat sağlamak �ç�n kullanmak.
4) Görevle �lg�l� konularda yükümlü olduğu k�ş�lere yalan ve yanlış beyanda bulunmak veya b�lg� vermek.
5) Görev sırasında am�rler�ne sözle saygısızlık etmek.
6) Öğrenc�lere söz veya hareketle sataşmak.
7) Göreve sarhoş gelmek.
8) Görev� �le �lg�l� olarak her ne şek�lde olursa olsun çıkar sağlamak.
9) Görev yer� sınırları �ç�nde herhang� b�r yer� toplantı, tören ve benzer� amaçlarla �z�ns�z kullanmak veya

kullandırmak.
10) Yetk�l� olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve telev�zyon kurumlarına b�lg� veya demeç

vermek.
ç) Görev�ne son verme: Personel�n kurumdak� çalışma �zn�n�n �ptal ed�lmes�d�r. Görev�ne son verme cezasını

gerekt�ren f��l ve hâller şunlardır:
1) Görev yer�nde alkollü �çk� �çmek.
2) B�r yılda özürsüz ve kes�nt�s�z olarak on gün veya toplamda y�rm� gün göreve gelmemek.
3) Am�rler�ne, ma�yet�ndek�lere, çalışanlara veya öğrenc�lere karşı küçük düşürücü ya da aşağılayıcı f��l ve

hareketler yapmak, tac�zde veya hakarette bulunmak ya da bunları tehd�t etmek.
4) Gerçeğe aykırı belge düzenlemek.
5) Yasaklanmış her türlü yayını, s�yas� veya �deoloj�k amaçlı b�ld�r�, af�ş, pankart, bant ve benzerler�n� basmak,

çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhang� b�r yer�ne asmak veya teşh�r etmek.
6) Ver�len görev ve em�rler� kasten yapmamak.
7) Öğrenc�ler�n özel hâller�n� veya görev ve yetk�s� dışında k�ş�sel b�lg�ler�n� kayıt altına almak.
8) Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len suçlardan hakkında kovuşturması bulunmak.



d) Görev�ne son ver�lerek başka kurumda çalıştırmama: Personel�n cezanın ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl
süreyle kurumlarda çalışamamasıdır. Görev�ne son ver�lerek başka kurumda çalıştırmama cezasını gerekt�ren f��l ve
hâller şunlardır:

1) İdeoloj�k veya s�yas� amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzen�n� bozmak, boykot ve �şgal g�b�
eylemlere katılmak, barınma h�zmetler�n�n yürütülmes�n� engellemek veya bunları tahr�k ya da teşv�k etmek.

2) Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere �l�şk�n konularda am�rler�n�n verd�ğ� görev veya em�rler�
yapmamak.

3) Am�rler�ne, ma�yet�ndek�lere, çalışanlara veya öğrenc�lere f��l� tecavüzde bulunmak.
4) S�yas� ve �deoloj�k eylemlerden arananları görev mahall�nde g�zlemek.
5) Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len suçlardan ceza almak.
6) Terör örgütler�ne ya da M�llî Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�llî güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna

karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet� ya da �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı olmak.
7) Görev�n yer�ne get�r�lmes�nde d�l, ırk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n ve mezhep ayrımı yapmak,

k�ş�ler�n yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
8) Öğrenc�ler�n özel hâller�n� veya görev ve yetk�s� dışında k�ş�sel b�lg�ler�n� �fşa etmek.
(2) D�s�pl�n cezasının ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde aynı f��l veya hâl�n tekerrüründe b�r derece ağır

ceza ver�l�r. Aynı derecede cezayı gerekt�ren fakat ayrı f��l veya hâller neden�yle ver�len d�s�pl�n cezalarının üçüncü
uygulanmasında b�r derece ağır ceza ver�l�r. Bu Yönetmel�k uyarınca ödüllend�r�len personel �ç�n b�r alt ceza
uygulanab�l�r.

(3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len ve d�s�pl�n cezası ver�lmes�n� gerekt�ren f��l ve hâllere n�tel�k ve ağırlıkları
�t�barıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı nev�den d�s�pl�n cezaları ver�l�r. 

(4) D�s�pl�n cezaları sıralı d�s�pl�n am�r� olan müdür, kurumun bağlı olduğu �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürü �le
kurumun bulunduğu mahall�n mülk� am�r� ve val� tarafından aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde ver�l�r:

a) Uyarma ve kınama cezaları; genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdüre kurumun bağlı olduğu �l veya
�lçe m�llî eğ�t�m müdürünce, d�ğer personele müdür tarafından ver�l�r.

b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı olduğu �l veya �lçe m�llî eğ�t�m müdürünce; görev�ne son verme
cezası, kurumun bulunduğu mahall�n mülk� am�r�nce; görev�ne son ver�lerek başka kurumda çalıştırmama cezası �se
val� tarafından ver�l�r. Sıralı d�s�pl�n am�rler� alt cezaları da vermeye yetk�l�d�r. Uyarma ve kınama cezaları, vermeye
yetk�l� makam tarafından �lg�l�n�n savunması alındıktan sonra resen, d�ğer cezalar �se d�s�pl�n soruşturması sonucunda
get�r�len tekl�fe göre d�s�pl�n am�r�n�n takd�r� doğrultusunda ver�l�r. İşlenen f��l�n gerekt�rd�ğ� d�s�pl�n cezasını vermeye
Bakanlık da yetk�l�d�r.

(5) Kamu tüzel k�ş�ler� tarafından açılan ve �şlet�len kurumlarda görev yapan kamu personel�n�n d�s�pl�ne
�l�şk�n �ş ve �şlemler� hakkında bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır. Personel�n tab� olduğu �lg�l� mevzuat hükümler�
saklıdır.

(6) D�s�pl�n cezalarına karşı �t�raz, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on �ş günü �ç�nde cezayı veren d�s�pl�n am�r�n�n
b�r üstündek� sıralı d�s�pl�n am�r�ne, val� tarafından ver�len cezalara karşı Bakanlığa yapılır. İt�razda bulunulan d�s�pl�n
am�r� veya Bakanlık, on beş �ş günü �ç�nde b�r alt cezayı vereb�l�r veya cezayı kaldırab�l�r. İt�razda bulunulan d�s�pl�n
am�r�nce veya Bakanlıkça on beş �ş günü �ç�nde herhang� b�r karar ver�lmemes� hâl�nde �t�raz redded�lm�ş sayılır.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 45 – (1) Denetleme, �nceleme veya soruşturma sırasında;
a) Kuruma a�t her türlü b�lg� ve belgey� göstermekten, kurum b�nasının tamamının görülmes�n� sağlamaktan,

kurumun kasa �le muhasebes�ne �l�şk�n her türlü kayıt ve evrakları �le d�ğer kayıt, defter, b�lg� ve belgeler�n�
�ncelett�rmekten, sorulan sorulara cevap vermekten kaçınan,

b) Kurum ve eklent�ler�ne g�rmey� engelleyen,
c) 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len durumları olduğu tesp�t ed�len,
ç) B�r yıldan fazla süreyle hap�s cezası ver�lmes�n� gerekt�ren suç �şleyen,
d) Denetleme makamlarınca b�ld�r�len �şler� süres� �ç�nde yer�ne get�rmemekte ısrarcı olan,
e) Sözleşmelerde, taahhütnamelerde veya d�ğer evrakta usulsüzlük yapan,
kurum personel� geç�c� olarak görevden uzaklaştırılab�l�r.
(2) Görevden uzaklaştırma; denetleme yetk�s� bulunanların tekl�f�, �l m�llî eğ�t�m müdürlüğünün uygun görüşü

ve görevlend�rmeye yetk�l� makamın onayı veya doğrudan �l m�llî eğ�t�m müdürlüğünün tekl�f� ve görevlend�rmeye
yetk�l� makamın onayı �le gerçekleş�r. Müdürün görevden uzaklaştırılması hâl�nde yer�ne vekâlet edecek personel
bel�rlen�r. Vekâlet görev� ver�lecek personel bulunmaması hâl�nde kurucu veya kurucu tems�lc�s�n�n �ved�l�kle
müdürlüğe vekâlet edecek k�ş�y� b�ld�rmes� �sten�r. Kurucu veya kurucu tems�lc�s�n�n beş �ş günü �ç�nde b�ld�r�mde
bulunmaması hâl�nde denetleme, �nceleme ya da soruşturma sonuçlanıncaya kadar val�l�kçe gerekl� tedb�rler alınır.

(3) Görevden uzaklaştırmayı gerekt�ren f��l�n suç teşk�l etmes� hâl�nde mülk� �dare am�rl�ğ�nce Cumhur�yet
başsavcılığına en geç üç gün �ç�nde b�ld�r�mde bulunulur.

(4) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar ver�len veya beraat edenler �le görevden uzaklaştırma
tedb�r�n�n devamına gerek kalmadığına karar ver�lenler görevler�ne �ade ed�l�r.



Kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının �ptal� ve �dar� para cezaları
MADDE 46 – (1) Kurumların kurucularının ve kurucu tems�lc�ler�n�n Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc�

fıkrasında bel�rt�len suçlardan ceza almış olması veya terör örgütler�ne ya da M�llî Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�llî
güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna karar ver�len yapı, oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet� veya �lt�sakı
yahut bunlarla �rt�batlı olması hâl�nde kurumun kurum açma �zn� ve �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı �ptal ed�l�r.

(2) Kurumların kurucu ve kurucu tems�lc�ler�n�n Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len
suçlarla �lg�l� haklarında kovuşturma bulunması hâl�nde kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma h�zmet�
vermes� Bakanlığın onayıyla bel�rlenen tar�hten �t�baren geç�c� olarak durdurulur. Kovuşturma sonucunda bu k�ş�ler�n
ceza almaması hâl�nde geç�c� durdurma �şlem� kaldırılır.

(3) İnceleme, soruşturma veya denet�mlerde Kanunun 1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len hâller�n
tesp�t� hâl�nde bel�rlenen �dar� para cezaları ver�l�r veya tesp�t ed�len hâl�n tekrarı durumuna göre kurum açma �zn� �le
�ş yer� açma ve çalışma ruhsatı �ptal ed�l�r.

(4) Her ne ad altında olursa olsun öğrenc� barınma h�zmetler�ne �l�şk�n faal�yetler�n, Kanunun 1 �nc�
maddes�n�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len ruhsat alınmadan yürütülmes� hâl�nde aynı fıkrada bel�rt�len �dar� para
cezası ver�l�r ve bu yerler val�l�kçe kapatılır.

(5) Kurum açma �zn� ver�len kurumlardan, altı ay �çer�s�nde barınma h�zmet�ne başlamayan, faal�yete
başladıktan sonra faal�yet�ne �z�ns�z ara veren kurumların kurum açma �zn� �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatları,
bunları vermeye yetk�l� makam tarafından �ptal ed�l�r ve val�l�kçe kapatma �şlem� yapılır.

(6) 19 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasına aykırı davranan kurucular hakkında brüt asgar� ücret�n beş katı �dar�
para cezası uygulanır.

(7) İdar� para cezaları, kurum açma �zn�n� vermeye yetk�l� makam tarafından uygun görülmes� hâl�nde ver�l�r.
Ver�len �dar� para cezası gerçek k�ş� �se kurucuya; tüzel k�ş�l�k �se kurucu tems�lc�s�ne Tebl�gat Kanunu hükümler�ne
göre val�l�kçe tebl�ğ ed�l�r. Kanunda bel�rt�len �dar� para cezaları, yetk�l� makam tarafından f��l�n �şlend�ğ� tar�hte
yürürlükte bulunan brüt asgar� ücret üzer�nden bel�rlen�r. Ver�len �dar� para cezaları özel barınma h�zmetler� modülüne
�şlen�r ve aynı f��ller�n tekrarının olup olmadığı bu modül üzer�nden kontrol ed�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yemek h�zmet�
MADDE 47 – (1) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�ne barınma h�zmet�

veren kurumlarda yemek h�zmet� ver�lmes� zorunludur.
(2) Kurumlar, 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yem�n Resm�

Kontroller�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n altıncı fıkrası gereğ� yemek part�s�n�n her çeş�d�nden alınan b�r
örneğ�n yetm�ş �k� saat uygun koşullarda saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Yemek l�steler� müdür, müdür yardımcısı veya yönet�m memurunun başkanlığında, öğrenc� tems�lc�s� �le
aşçıdan oluşan kom�syon tarafından aylık olarak düzenlen�r ve �lan ed�l�r.

(4) Yemekler ve m�ktarları b�r öğrenc�ye gerekl� olan bes�n maddeler�n�, kalor�y� ve v�tam�nler� sağlayacak
n�tel�kte olmalıdır. Yemek l�steler�n�n düzenlenmes�nde mevs�mler ve öğrenc�ler�n gel�ş�m özell�kler� d�kkate alınır.

(5) Aynı gerçek veya tüzel k�ş�ye a�t b�rden fazla kurum olması hâl�nde, yemek hazırlanan kurum veya yemek
h�zmet� satın alınan kuruluş, yemek h�zmet� alan kurum yönet�m�ne karşı sorumlu olmak üzere, kurucuya a�t d�ğer
kurumlara da yemek h�zmet� vereb�l�r.

(6) Yemek h�zmetler�n�n yürütülmes�nde 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu hükümler�ne uyulur.

Kurum çalışma esasları ve �ş takv�m�
MADDE 48 – (1) Kurumlar, Bakanlıkça bel�rlenen barınma h�zmetler�ne �l�şk�n usul ve esaslar uyarınca

kurum çalışma esasları �le sosyal, kültürel ve sport�f faal�yetler�n� yıllık �ş takv�m�yle bel�rleyerek b�r örneğ�n� �l veya
�lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğüne ver�r.

İlan ve reklam
MADDE 49 – (1) Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mah�yette reklam ve �lan vereb�l�r ancak

reklam ve �lanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, k�ş� res�mler� ve �s�mler� kullanamaz, telev�zyonda reklam
ve �lan yapamaz. Kurumlar; reklam ve �lanların b�rer örneğ�n� yayımından önce bağlı bulundukları �l veya �lçe m�llî
eğ�t�m müdürlüğüne vermek zorundadır.

(2) Kurumların reklam ve �lanlarında 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun
hükümler�ne aykırı durumların bulunması hâl�nde bu durum Reklam Kuruluna da b�ld�r�l�r.

Ortak hükümler
MADDE 50 – (1) Ortaokul, �mam-hat�p ortaokulu ve ortaöğret�m kurumları öğrenc�ler�n�n f�kr�, ruh� ve

beden� gel�ş�mler�n� sağlayab�lmeler� amacıyla sport�f, kültürel ve sosyal faal�yetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta
öğrenc�ler�n öğren�m gördükler� okullarla �şb�rl�ğ� yapılab�l�r. Yürütülen bu faal�yetlerle �lg�l� olarak rehber
öğretmen/ps�koloj�k danışman tarafından veya bulunmaması hâl�nde yönet�m memuru ya da bellet�c�ler tarafından
etk�nl�k ve gel�ş�m dosyaları oluşturulur.



(2) Öğrenc� barınma h�zmet� faal�yetler� başka adlarla açılan yerlerde ver�lemez.
(3) Kuruma kaydolan her öğrenc�ye kurum yönet�m� veya bellet�c� tarafından kurum b�nası tanıtılır, ac�l

durumlar �ç�n tahl�ye yolları �le toplanma yerler� göster�l�r. Kurumun tanıtıldığına da�r belge, kurum yönet�m� �le
öğrenc� tarafından �mzalanarak kurumda dosyalanır, b�r nüshası öğrenc�ye ver�l�r.

(4) Kurumlarda, kurum personel�n�n ve öğrenc�ler�n katıldığı ac�l durum tahl�ye uygulaması her yıl öğret�m
yılının başladığı �lk hafta �le �k�nc� yarıyılın �lk haftası �ç�nde olmak üzere yılda �k� kez yapılır ve tutanakla kayıt altına
alınır.

(5) Kurumlarca, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu hükümler�ne uygun tedb�rler
alınır.

(6) Kurumların ısınma s�stem� kalor�fer veya �kl�mlend�rme s�stem� �le yapılır.
(7) Kurumlar; f�z�k� özell�kler� �le �şletme ve h�zmet kal�tes�ne göre Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslar

doğrultusunda sınıflandırılab�l�r.
Kuruculara ve personele �l�şk�n geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte faal�yette bulunan özel öğrenc� yurtları

ve öğrenc� pans�yonlarında görev yapmakta olan personel ve 20 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len sert�f�kaya
sah�p olmaları hâl�nde müdürler aynı kurumda görev yapmaya devam edeb�l�r.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte faal�yette bulunan özel öğrenc� yurt ve pans�yonlarının
kurucuları ve mevcut kurucu tems�lc�ler� hakkında 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len l�sans mezunu olma
şartı aranmaz.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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