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BAKAN SUNUŞU 

Eğitim, içerisindeki tüm bileşenler ve kademelerin birbirini etkilediği bütüncül bir sistemdir. 

Küresel rekabet ortamında bilim ve teknolojinin ışığında çağdaş ve güçlü bir eğitim sistemi 

oluşturabilmek; sorgulayan, tartışan, araştıran ve üreten bireyler yetiştirmek ve bunu toplumun tüm 

kesimlerine olabildiğince yayabilmekle mümkündür. Nitelikli eğitimin toplumun tüm kesimlerine 

yayılması, ülkemizi müreffeh devletler seviyesine çıkarma amacı doğrultusunda temel politikamızdan 

biri olmalıdır. Oldukça büyük bir ölçeğe sahip eğitim sistemimiz ve genç nüfusumuz, eğitim alanında 

atılan doğru ve yerinde adımlarla en büyük gücümüz haline gelecektir.   

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın şartlarının ülkemizde eğitim alanında yol açtığı 

kayıpları telafi etmek, akabinde eğitim sistemimizi uluslararası ölçekte daha fazla rekabet edebilir 

düzeye getirebilmek için tutarlı, uyumlu ve destekleyici bir eğitim politikası ışığında etkili bir yönetim 

anlayışı ile yönetimin iş ve işlemlerini, sistemin önceden belirlenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını 

tespit edecek mekanizmalara ihtiyaç vardır. Kurumsal süreçlerin takip edilerek etkili ve verimli 

çalışmayı sekteye uğratan unsurlara zamanında müdahale edilip bunların ortadan kaldırılması; sürekli 

iyileştirme ve geliştirmeye yönelik sağlıklı bir işleyiş gerçekleştirilebilmesi denetim ile mümkündür. 

Eğitimde daha iyi süreç ve sonuçlara ulaşmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetim ve bu 

süreçte yapılan rehberlik, birbirleriyle yakından ilgili olduğundan eğitim denetimine atfedilen değer de 

günden güne artmaktadır.  

Anayasamızın 42. maddesinde yer alan amir hükümler gereği ülkemizde gerçekleştirilen tüm 

eğitim öğretim faaliyetlerinin denetim ve gözetimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu görev Millî 

Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının uhdesine verilmiştir.  

Bu kapsamda Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık 

personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere 

rehberlik etmek; önleyici, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımla kurumsal faaliyetlere katkı sağlamak; 

sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

performans ölçütlerine ve kalite standartlarına uygunluğunu analiz etmek ve kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek; elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek; 

müfettişler arasında uygulama birliği ve standartlaşmayı sağlamak amacıyla Bakanlığımıza bağlı okul, 

kurum ve birimlerin özelliklerini dikkate alarak “Rehberlik ve Denetim Rehberleri” hazırlamıştır. 

Hazırlanan ve güncellenen rehberlik ve denetim rehberlerinin Bakanlığımıza bağlı bütün birim, okul 

ve kurumlara katkı sağlayacağı inancıyla uygulayıcılara başarılar dilerim.  
 

 

               Mahmut ÖZER 
         Millî Eğitim Bakanı 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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SUNUŞ 

Kurumsal faaliyetlerin ve işlemlerin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara uygun 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konmasına yönelik inceleme süreci olan denetimde nihai amaç, 

demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda her türlü kamu kaynağının tespiti ve rasyonel biçimde 

kullanılmasını sağlayarak, kamu yönetiminin, topluma daha iyi hizmet götürmesine yardımcı olmaktır. 

Çağdaş denetim; kurumların işbirliği, bilimsellik ve nesnellik esaslarına dayalı olarak; güçlü 

yanlarının vurgulanması, eksik yanlarının geliştirilebilmesi ve bu sayede kaynakların etkili ve verimli 

bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tanılama, değerlendirme ve geliştirme 

faaliyetlerinin bir bütünüdür. Bu kapsamda kurumlarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin, 

yetiştirilmek istenen insan tipine uygun olup olmadığı, öğrenmede rol oynayan tüm öğeler birlikte ele 

alınarak değerlendirilir.  

Son yıllarda çağdaş eğitim alanında ve kamu yönetiminde gerçekleşen değişim ve gelişimler, 

denetim anlayışının yenilenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede ortaya çıkan sorunları 

ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını çağdaş denetim ilkeleriyle ortaya koyabilmek, önleyici bir 

bakış açısıyla kurumsal faaliyetlerin iyileşmesine katkıda bulunmak ve bu yolla kurumsal 

hizmetlerdeki kaliteyi artırmak suretiyle kamu kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını 

sağlamak Teftiş Kurulu Başkanlığının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.  

Anayasa’nın 42. maddesinde “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, 

çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır.” 1739 Sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan “Eğitim-öğretim hizmetinin, bu Kanun 

hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı 

sorumludur.” hükümlerine dayanarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık teşkilatı ile bağlı kurum ve 

kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak rehberlik ve denetim, inceleme ve 

soruşturma işlerini yürütmektedir. 

Dinamik bir özellik taşıyan eğitim ve eğitim denetimi anlayışındaki değişme ve gelişmeler, 

denetim esaslarının yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede; 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığımıza verilen 

görev doğrultusunda hazırlanan ve güncellenen Rehberlik ve Denetim Rehberlerinin Türk Millî Eğitim 

camiasına faydalı bir kaynak olmasını dilerim. 

Metin ÇAKIR 
Teftiş Kurulu Başkanı 
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A.  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumların denetiminde 

uygulanacak esasları belirlemektir. 

Kapsam: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumları kapsar. 

Dayanak: Anayasa’nın 42’nci maddesindeki, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 

inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve denetimi 

altında yapılır.”, 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesindeki, “Eğitim-öğretim 

hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden 

Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.”, 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

320’nci maddesinde yer alan; 

“(1)Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 

  a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve 

kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,  

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve 

kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve 

programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,  

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve 

denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden 

belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, 

karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor 

hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek, 

  ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun 

faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön 

plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve 

soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak,  

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim 

müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve 

soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek”, 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11’nci maddesindeki, “Kurumlar ve bu 

kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır”, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59’ncu 

maddesindeki, “Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve 

kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür… Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle 

görevlendirilmiş memurları, kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, 

denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, 

sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır.” hükümleri denetimin dayanağını teşkil 

etmektedir. 

Tanımlar: 

Bilgi Notu (Föy): Denetimde görevli müfettişlerce rapor yazımında esas alınmak üzere 

hazırlanan,  denetlenen kurumla ilgili tespit ve önerileri içeren değerlendirme yazısıdır. 

Çalışma Grubu Sorumlusu: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerinin 

gruplar hâlinde yürütülmesi durumunda, çalışma grubunun sorumlusu olarak iş bölümü yapmak, 

işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamakla görevli en kıdemli müfettişi ifade eder. 

Çalışma Planı:  Denetim grubunca hazırlanan,  denetlenecek okul/kurum ile ilgili 

rehberlik ve denetim faaliyetlerini ve süresini gösteren plandır. 

Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonunda bulgu ve önerilerin ilgililerle paylaşıldığı 

toplantıdır. 

Denetim: Genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda 

yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak, yasal çerçeve ile belirlenen 

amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, verimliliğini, 

ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli, güvenilir ölçütlere göre karşılaştırma yapabilme, 

ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler 

için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için misyon ve vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler 

getirme sürecidir. 

Denetim Emri: Yapılacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak üzere Teftiş Kurulu 

Başkanlığının müfettişlere verdikleri/duyurdukları rehberlik ve denetim işlevine ait 

görevlendirme talimatıdır. 

Gelişim Planı: Denetim sonuç ve önerilerine göre, denetlenen kurumca hazırlanan, 

okul/kurum/personeli geliştirmeye yönelik ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman çizelgesine 

bağlanan plandır. 

Müfettiş: Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık 

Maarif Başmüfettişini  ifade eder. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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Rapor: Müfettişlerinin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına göre 

düzenlediği rapordur. 

Raportör: Rapor yazımını gerçekleştiren müfettişlerdir. 

Rehberlik:  Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlığa 

bağlı okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü 

kuruluşlara faaliyetlerinde yol göstermek, programlar oluşturmak, eğitim-öğretim ile diğer 

çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, verimliliği 

artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek ile denetim ve 

rehberlik çalışmaları sırasında görevlileri bilgilendirmek, onları hizmet içinde yetiştirmek için 

yapılan her türlü meslekî yardım ve önerileri kapsayan hizmetler bütünüdür. 

Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı:  Denetim öncesinde grup sorumlusu 

başkanlığında yapılan toplantıdır. 

B. REHBERLİK VE DENETİM İLKELERİ 

           Rehberlik ve denetimde aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

 Rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde: 

a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır. 

b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve 

geliştirmeyi esas almalıdır. 

c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır. 

ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır. 

d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir. 

e) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır. 

f) İşbirliğini ve katılımı esas almalıdır. 

g) Başarıyı ön plana çıkarmalı, teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir. 

ğ) Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır. 

h) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır. 
 

C. REHBERLİK VE DENETİM ESASLARI 

I. REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 

1.  ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU VE  MÜFETTİŞLERİN GÖREVLERİ   

1.1. Çalışma Grup Sorumlusunun Görevleri 

Çalışma grubu sorumlusunun görevleri 

a) Grubu temsil etmek, grupça yapılacak inceleme ve denetim çalışmalarının zamanında ve 

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
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b) İşleri dengeli bir şekilde dağıtarak grubun çalışma programını hazırlamak, müfettişlere 

bildirmek ve bir örneğini Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek, Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

sonradan gönderilen veya denetimler sırasında ortaya çıkan işleri müfettişlere dağıtmak. 

c) Çalışma grubundaki müfettişlerle iş birliği hâlinde denetimlerde izlenecek yöntemi 

belirlemek. 

ç) Müfettiş yardımcılarının yetişmelerine yardımcı olmak. 

d) Okul ve kurumlarda düzenlenen toplantılara gerektiğinde katılarak grup adına toplantıyı 

yönetmek. 

e) Grubun çalışmalarına ilişkin, gerektiğinde Başkanlığa yazılı rapor vermek. 

          1.2. Müfettişlerin Görevleri 

 Müfettişlerin görevleri 

a)  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

320 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmak. 

b) Denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri 

raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak. 

c) Beraber çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. 

ç) Görevlendirilecekleri birim, kurul ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek. 

d) Denetimler sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar 

için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye 

el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar 

öngörülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hâllerde delilleri toplamak. 

e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek 

yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen 

seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Başkanlığa 

bildirmek. 

f) Bakanlık Makamının ilgili emir ve onayları dâhilinde çeşitli konularda yurt içinde ve 

dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara 

katılmak. 

g) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

kapsamındaki suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri, 4483 sayılı Kanuna tabi olanlar 

hakkında yaptıkları ön incelemelerde bu Kanunun ve bu Kanunda açıklık olmayan hâllerde 5271 

sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde yer alan usul ve esaslar uyarınca hareket etmek. 

ğ) Verilen diğer görevleri yapmak. 
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 2. ÖN ÇALIŞMA 

Ön çalışma; bilgi toplama/ön araştırma, potansiyel sorunlu alanlar, rehberlik ve denetim 

araçlarının belirlenmesi ile rehberlik ve denetim öncesi hazırlık toplantısı safhalarından oluşur.  

   2.1. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Müfettiş gerçekleştireceği rehberlik ve denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri 

toplayarak bir ön araştırma yapar.  

Bu kapsamda; 

a) Okul/kuruma ilişkin mevzuat, stratejik plan, kalite standartları ve üst politika belgeleri, 

b) Önceki denetimlere ilişkin raporlar, 

c) Görev/iş dağılımı ve görev tanımları, 

ç) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevine ilişkin yaptığı çalışmaları, 

d) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin disiplin işlemleri, 

e) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin ödül ve başarı belgeleri, 

f) Paydaş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler, 

g) Bakanlık veri tabanı, Teftiş Kurulu Başkanlığı web sitesi ile Rehberlik ve Denetim 

Bilgi İşlem Sisteminden (e-Teftiş) elde edilen bilgilerden yararlanılır. 

     2.2. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) 

Denetim grubu tarafından bilgi toplama/ön araştırma sonunda elde edilen verilere göre 

potansiyel sorunlu alanlar belirlenir. Kurum / okulda tespit edilen potansiyel sorunlu alanlar 

etki düzeyine göre öncelik sırasına konulur ve çalışma planında gösterilir. 

    2.3. Rehberlik ve Denetim Araçlarının Belirlenmesi 

Müfettiş, rehberlik ve denetimler sırasında gerekli gördüğü uygun denetim araçlarını 

(gözlem, görüşme, belge inceleme vb.) geliştirerek kullanabilir. 

     2.4. Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı 

Çalışma grubu, rehberlik ve denetim uygulaması öncesinde denetlenecek kurum / okul 

yönetimiyle rehberlik ve denetimin amacı, süresi ve kapsamıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirir. 

3. ALANDA REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMASI 

     3.1.  Rehberlik ve Denetim Uygulama Süreci 

Rehberlik ve denetim uygulamalarında, son denetim tarihinden itibaren yürütülen iş ve 

işlemler esas alınır. Ancak son denetim tarihi üç yıldan önce ise son üç yıl dikkate alınır. 

     3.2. Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi 

Çalışma grubu bu aşamada, kendi içinde yaptığı görev paylaşımı doğrultusunda,  denetim 

sürecinde bulgulara ulaşma yoluna gider. Denetim sonucunda elde ettiği bulguları 

değerlendirerek, okul/kurum yönetimi ve çalışanlarına katkı sağlayacak, okulun/kurumun 
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performansını artıracak öneriler geliştirir.  

     3.3. Bulguların Denetlenen Kurumla Paylaşılması 

Çalışma grubu; denetim çalışması sürecinde elde ettiği bulguları denetlenen okul/kurum 

yönetimi ve gerektiğinde çalışanlarıyla paylaşır. 

     3.4. Değerlendirme Toplantısı 

Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler okul/kurum personeli ile görüşülerek 

değerlendirilir.  

II. REHBERLİK ve DENETİM RAPORLAMA STANDARTLARI 

Rehberlik ve denetim sonunda, denetim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate 

alınarak denetim raporu yazılır. 

1. RAPORLAMA İLKELERİ 

    Rehberlik ve denetim raporu düzenlenirken aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

a) Raporda rehberlik ve denetimin amacı, kapsamı, tespitler, sorunlu alanlar ile öneriler 

ve sonuçlar belirtilmelidir. 

b) Raporlardaki ifadeler, doğru, tarafsız, yapıcı, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

c) Daha önceki raporlarda yer alan tespit ve önerilere yer verilir. 

ç) Raporlar belirlenen süre içerisinde tamamlanarak ilgili makama sunulmalıdır. 

d) İşin gereğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama gereği öncelikle 

bildirilmesi gereken hususların varlığı halinde esas rapor düzenlenene kadar ara rapor 

düzenlenebilir. 

e)  Rapora dayanak teşkil edecek özellik arz eden dokümanlar rapora ek yapılabilir. 

f) Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen iyi örnek teşkil edecek uygulamalara yer 

verilmelidir. 

g) Raporun düzenlenmesi, sunulması ve saklanmasında gizlilik ilkesi gözetilir. 

ğ) Raporlarda mevcut durum özetlendikten sonra; tespit,  öneri,  görüş ve kanaatler, 

kanıtlara ve mevzuata dayandırılarak açıklanmalıdır. 

h) Rapor yazımında imla kurallarına uyulmasına özen gösterilir. 

2.   RAPOR YAZIM İLKELERİ 

Raporun yazılması sırasında aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir. 

Doğruluk; Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder.  

Tarafsızlık;  Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, çarpıtmadan uzak ve 

önyargısız olarak ortaya konulmasını ifade eder. 
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Açıklık; Raporun yeterli bilgiyi anlaşılır şekilde ortaya koymasını ifade eder. 

Ölçülebilirlik; Raporda getirilen tekliflerin, önerilerin, yorumların karşılaştırılabilir ve 

rakamsal olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

Özlük (Kısalık); Anlatılmak istenen ifadelerin uzun ve bağlantılı cümlelerden ziyade 

kısa, anlaşılabilir olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

Yapıcılık; Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade geleceğe  ışık tutmayı, 

iyileştirmeyi, sistemi değerlendirmeyi ifade eder. 

Tamlık; Raporu okuyan herkesin yeni bir açıklamaya ihtiyaç duymadan anlayabileceği 

şekilde yazılmasını ifade eder. 

Zamanlılık; Raporun idarenin işini kolaylaştıracak, ona değer katacak yeterli bir zaman 

içerisinde düzenlenmesini ve sunulmasını ifade eder. 

  3.   RAPORUN KAPSAM VE BİÇİMİ 

3.1. Rapor Kapağı 

Rehberlik ve denetimde bulunulan kuruma ait bilgilerin yer aldığı bir kapak hazırlanır. 

     3.2. Rapor Metni 

       3.2.1. Giriş  

Görev emrinin tarih ve sayısı ile denetlenen kuruma ilişkin bilgiler kısaca yazılır. 

       3.2.2. Denetim Alanlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi  

Denetlenen bölümün/alanın; mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

performans ölçütlerine, kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, 

kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesini içerir. 

         3.2.2.1. Sorunlar 

Denetim alanlarının incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra tespit edilen 

hususlardır.  

         3.2.2.2. Çözüm Önerileri  

Denetim sonunda tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik getirilen gerçekçi, 

uygulanabilir ve kurumun gelişimine katkı sağlayan önerilerdir.  

       3.2.3. İzleme ve Değerlendirme 

Rehberlik ve denetim yapılan kurumun bir önceki denetim raporunda yer alan tespit ve 

önerilerin uygulanmasına ilişkin olarak,  denetlenen birimce hazırlanan  “Gelişim Planı” 

çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve düzeyi değerlendirilir. Varsa sorunlar ve çözüm 

önerilerine yer verilir. 
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       3.2.4. Yönetici Bilgileri 

Denetim sürecinde çalışmaları değerlendirilen yöneticilere bu bölümde yer verilir.  

       3.2.5. Örnek Uygulamalar  

Varsa örnek uygulamalar hakkında raporda kısa özet bilgi verilir, ayrıca uygulamalara 

yönelik ayrıntılı rapor ek olarak düzenlenir. 

       3.2.6. Genel Değerlendirme  

Bu bölümde kurumda yapılan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapıldığı, 

denetimin planlanan şekilde bitirilip bitirilemediği, denetim planlanan şekilde yapılamadıysa 

bunun nedenleri ve alınacak önlemler ile varsa inceleme/soruşturma onay talebi belirtilir. 

4.   RAPOR EKLERİ 

Denetim grubu tarafından rapora eklenmesi uygun görülen belgeler (varsa) ek listesi 

yapılarak rapora eklenebilir. 

5.   REHBERLİK VE DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI        

            Rehberlik ve denetim raporu hazırlanarak ve varsa ekleriyle birlikte rehberlik ve 

denetim tamamlandıktan sonra en kısa süre (azami 20 gün) içerisinde Başkanlığına sunulur. 

6.   ARA RAPOR  

Denetim sürecinde; ivedi olarak işlem yapılması gereken hususların iletilmesi, denetim 

faaliyetiyle ilgili ortaya çıkan bir değişikliğin bildirilmesi, acil olarak önlem alınmasının 

gerekliliği durumunda Başkanlığa ara rapor verilebilir. Başkanlığın isteği üzerine de denetim 

grubunca ara rapor düzenlenir.  Ara rapor, belli bir şekil şartına tabi değildir. Ancak ara rapor 

yazılması rehberlik ve denetim sonunda rapor yazılması ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

III. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Rehberlik ve denetim raporu Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenen kuruma gönderilir. 

Rehberlik ve denetim raporları ilgili birim ve kuruma gönderildiği tarihten itibaren bir ay 

içerisinde, raporda tespit edilen hususlar ve getirilen öneriler doğrultusunda, denetlenen kurumca 

hazırlanan gelişim planı, Uygulama durumunun izlenmesi için ilgili il / ilçe milli eğitim 

müdürlüklerine gönderilir.  

IV. DENETİM REHBERİNİN KAPSAM VE SINIRLILIĞI 

Bu denetim rehberi hazırlanırken,  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Yönetmeliğinin 48. maddesinde belirtilen rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve 

uygulanması hususları referans alınmıştır. Bu rehberle müfettişlere denetimlerde yol göstermek,  
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kurum / okul denetiminde uygulama birliği sağlamak ve sorunlu alanların önceliklendirilerek 

denetim yapılmasını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Rehber, kurumların işleyişi ile ilgili yasal 

düzenlemeleri kaldırmaz, kısıtlamaz ve sınırlandırmaz. Denetim sırasında kurumların özelliğine 

göre ortaya çıkabilecek özel durumlar, kurum /  okulun şartlarından kaynaklanabilecek ve 

rehberde öngörülemeyen istisnai hususların ortaya çıkması halleri denetimin dışında bırakılamaz. 

Denetimlerde yürürlükteki hukuki düzenlemeler dikkate alınacaktır. Ayrıca denetim rehberinde 

yer almayan hususlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre rehberlik ve denetim yapılacaktır. 

Rehberde yer alan mevzuat atıfları bilgi amaçlıdır.  
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T.C.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Teftiş Kurulu 

 
 
 
 
 
 
 

İL/İLÇE 
 

…………… ÖĞRENCİ YURDU/PANSİYONU 
 (DENETİM RAPORU) 

  
Kurumun kodu 
 
 

  
Kurumun adresi 
 

 

Telefon, faks no, internet ve e-posta adresi 
 

 

Bağlı olduğu gerçek veya tüzel kişilik adı 
 

 

Denetimin başladığı ve bitirildiği tarih  

Kurumun son denetim tarihi  

Kurucu veya kurucu temsilcisini adı ve soyadı  

Bina mülkiyetinin kime ait olduğu  

Kurum açma izin yazısının tarih ve sayısı  

Kurum kontenjanı  

 Kız Erkek Genel Toplam 

Kurumda barınan öğrenci sayısı    

Ücretsiz barınan öğrenci sayısı    

Geçici barınan öğrenci sayısı    

ÖĞRENCİ TOPLAMI    

 Kadın Erkek Genel Toplam 

Yönetici sayısı (müdür/müdür yrd.)    

Belletici sayısı    

Yönetim memuru sayısı    

Diğer personel sayısı    

PERSONEL TOPLAMI    

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 
 

 



                                                                                                                                                           
   Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Rehberlik ve Denetim Rehberi  

 

11 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Teftiş Kurulu  
 

 
 

Sayı:                                                                                                                                
           ../…/2021 
Konu: 
 
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
 

 
1. GİRİŞ 

Bakanlık Makamının ……….. tarih ve …….. sayılı Makam Onayı ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığının ……… tarih ve ………. sayılı görevlendirme emirleri gereğince, ……..ili 
……….ilçesinde bulunan ………..yurt/pansiyonun  genel denetimi ……. tarihleri arasında 
sondaj usulüne göre grubumuzca yapılmış olup, yürütülen genel denetim çalışmalarında 
kurumun Eğitim Öğretim Ortamları, Eğitim Öğretim Faaliyetleri, Yönetim Faaliyetleri ve Mali 
İş ve İşlemlerine ilişkin süreç ve sonuçlar, ilgili kişi ve birimler ile iş birliği içinde,  mevzuata, 
önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere göre incelenerek değerlendirilmiş, tespit edilen hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

2. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI 

“Denetim Çalışmalarında 11 Eylül 2020 Tarihinden itibaren; 31241 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği” dikkate alınacaktır.” 

Bu ana başlık altında öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda hizmet ortamları ile ilgili 
denetim standartlarına yer verilmiştir. 

2.1. Genel Bilgiler  
Bu bölümde detaya girilmeden kurumun  kısaca tanıtımı yapılacaktır.(Açıldığı tarihi,  kurum adı, adresi, 
yapılan değişiklikler, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciin onayının alınması,  başka bir 
binaya nakil,  kurum tür ve seviye değişikliği kontenjan değişikliği v.b. durumlara ilişkin bilgiler)  

2.2. Hizmet Ortamları 

Hizmet ortamları içinde yer alan yurdun bulunduğu yer ve bina, ad verme, güvenlik önlemleri, 
öğrenci ve personele burada yer verilmiştir. 

2.2.1. Yurdun/Pansiyonon Bulunduğu Yer ve Bina 

1)  Ruhsatta yer alan bilgilerin (kurucu, kurucu temsilcisi bilgileri, adres, kurum tür ve 
seviyesi, kurum kontenjanı - Kurumda kayıtlı öğrenci sayısı vb.) güncel olma durumu, 

2) Bayrak direğinin mevcudiyeti, Bayrağın sürekli gönderde çekili tutulması, Bayrakların bakımı 
ve korunması durumu (Türk Bayrağı Kanunu-Md.3, Türk Bayrağı Tüzüğü-Md.7/A) 
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3) Öğrenci Yurdu / Öğrenci Pansiyonu binası ve bölümlerinin fiziki yeterlilikleri ve donanım 
itibariyle belirlenen standartlara uygun olma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.9, 
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 
15,16,17,18,19,24)  

(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi” 
konulu 12.07.2019 tarih ve 133 70 318 sayılı yazısı ile yeni standartlara uyma zorunluluğu ertelenmiştir.) 

4)  Öğrenci Yurdu / Öğrenci Pansiyonunda bulunan birimlerin ihtiyacı karşılama durumu 
(Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge - 
Md.15,16,17,18,19); 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi” 
konulu 12.07.2019 tarih ve 133 70 318 sayılı yazısı”  ile yeni standartlara uyma zorunluluğu ertelenmiştir. 

5) Binanın tüm bölümlerinin yerleşim planına uygun olarak amaçları doğrultusunda 
kullanılması, yapılacak değişikliklerin onaya bağlanması veya değişiklik başvurusu yapma 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.13, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 7/1,3,5); 

 
   Tablo 1- Fiziki Durum ve Donanım Bilgileri  

Kurumda Bulunan Birimler 
 
2018-2019 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

Sayısı Sayısı Sayısı 
Kurumun yatakhane /oda sayısı       

Kurumun yönetici odası sayısı(müdür/md. yrd.)       

Yönetim memuru odası sayısı       

Belletici odası (yükseköğretim yurdu hariç) sayısı       

Çok amaçlı salon sayısı (isteğe bağlı)       

Dinlenme odası sayısı       

Çalışma odası sayısı        

Kütüphane sayısı        

Mescit veya ibadethane sayısı       

Mutfak sayısı        

Rehberlik odası sayısı (ortaöğretimde isteğe bağlı)       

Sağlık odası/revir sayısı       

  Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 
Kurumda giriş kapıları ve binanın tüm dış cephelerini görüntüleyen 
görüntüleme sistemi var mı?   

            

Su deposu ihtiyacı karşılıyor mu?             

Jeneratör veya aydınlatma sistemi var mı?             

Güvenlik odası veya alanı var mı?             
 (Tablo verilerinin analizini içerir kısa bir değerlendirme yapılacaktır) 
 
Not: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi” konulu 12.07.2019 tarih ve 133 70 318 sayılı yazısı”  ile yeni 
standartlara uyma zorunluluğu ertelenmiştir. 

6) Hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilen hususların kurum tarafından yerine getirilme 
durumunun değerlendirilmesi (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20); 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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7) a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler 
veya alkollü içki satılan yerlerin; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları 
öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonları arasında kapıdan kapıya en az 
yüz metre uzaklığın bulunması durumu; (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 9/1-a, İspirto ve 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu- Md. 9); 

 (Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun Geçici Madde 5- (Ek: 15/8/2017-
KHK-694/20 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan öğrenci yurtları ile umuma açık yerler ve 
alkollü içki satılan yerler arasındaki uzaklık şartı, öğrenci yurtlarında kurum nakli yapmadıkları sürece aranmaz.” hükmü 
ile Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Geçici 2/2. Maddesine göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
06.06.2017 tarihinde açık bulunan yurtlar hariç) 

    b) Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, 
parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz 
metre mesafe bulunma durumu. (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 9/1-a),  

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği  Geçici 2/2. Maddeye göre; yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.06.2017 
tarihinde açık bulunan yurtlar hariç  

8) Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği-Md.9/1-b);  

  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi” 
konulu 12.07.2019 tarih ve 133 70 318 sayılı yazı ile yeni standartlara uyma zorunluluğu ertelenmiştir. 

9)  Kurumun öğrenci kontenjanı-kurumda kayıtlı öğrenci sayısı, barınacak öğrencilerin 
cinsiyeti,  öğretim kademeleri ile ücret ve yemek hizmetinin verilmesi durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği – Md.8; 25;43/1);  

Tablo 2- Öğrenci Bilgileri  
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Ortaokul Yurdu   
     

     
     

       

İmam Hatip 
Ortaokulu Yurdu 

  
     

     
     

       

Ortaöğretim Yurdu   
     

     
     

       

TOPLAM   
     

     
     

       

  (Tablo  verilerinin analizini içerir kısa bir değerlendirme yapılacaktır) 

10) Yatakhanelerin standartlara ve öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak düzenlenme ve 
yatakhane/yatak alanı kullanım esaslarına uyulma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-
Md.9/4 ve 25, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-
Md.20);  

(MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11/07/2018 tarih ve 13146517 sayılı yazıları ile Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulunca verilen 26/02/2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı gereği yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarındaki 2 (iki) kişilik yatakhaneler ile 6 kişiden fazla kontenjanı olan yatakhanelerin 
varlığı devam edebilecektir.)  

 

11) Yemekhanenin ihtiyacı karşılaması ile sağlık koşullarına uygun olma durumu (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.43, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge – Md.21); 

12) Kurumda engelli bireyler için; binanın kat durumuna göre engelli rampası veya asansör veya 
iletme sistemi bulunması durumu (4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun – Geçici Md. 2; Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.9/3; Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönerge-Md. 12/3,5); 

(Bakanlığın 11.08.2017 tarihli ve 12172211 sayılı görüş yazısında açıklandığı üzere; zemin kata erişim varsa ve zemin 
katta yatakhane, tuvalet lavabo varsa diğer katlarda zorunluluk bulunmadığı ayrıca;  Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğünün 12.07.2019 tarihli ve 133 70 318 sayılı yazısı ile yeni standartlara uyma zorunluluğu ertelenmiştir.)  

13) Farklı seviyede öğrenci gruplarının kurumda barındırılması hâlinde, kurumun faaliyet 
göstereceği binanın fizikî durumunun hizmete uygun olma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği-Md.23/5) 

14) Su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış su deposu bulunması 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 14)  

  Mülga Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine göre su deposu zorunlu olmakla birlikte paslanmaz çelikten 
yapılma zorunluluğu Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12.07.2019 tarihli ve 133 70 318 sayılı yazısı 
ertelenmiştir. 

15) Öğrenci yurdunda /ortaöğretim öğrenci pansiyonunda jeneratör bulunması (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 
19/5), jeneratör bulunması zorunlu olmayan kurumlarda elektrikler kesildiğinde koridor ve 
merdivenlerin en az 60 dakika aydınlanmasını sağlayacak aydınlatma sistemlerinin 
bulundurulması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge-Md. 26/1-d); 

16) Isınma ve iklimlendirme  Durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 23); 

   Tablo 3- Isınma Durumu 
 Isınmanın nasıl sağlandığı. (X) 
Sobalı Isıtma  
 
Kaloriferli 
Isıtma 

Doğal Gaz  
Katı Yakıt  
Fuel Oil  
Diğer (Termal vb. belirtiniz.)  

Elektrikli Isıtma  
     Tablo verilerinin analizini içerir kısa bir değerlendirme yapılacaktır.) 

 
17) Kurum binalarının, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir 
amaçla kullanılamaması, ancak kurumun sosyal ve kültürel faaliyetler için düzenlenmiş 
alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı olmayan sosyal ve 
kültürel faaliyetlerde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yaz aylarında kullanması 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.15); 

  

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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2.2.2. Ad Verme 

Kurum tabelalarının; Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kurum Tanıtım 
Kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olması, kuruma ait bölüm ve birim adları ile kat yerleşim 
plânlarının uygun yerlere asılması durumu (Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği-Md.5,6,7 Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.7);  
 
2.3. Güvenlik Hizmetleri 

2.3.1 Öğrenci Güvenlik Hizmetleri 

1) Öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu kuruma giriş ve çıkış saatlerinin kurum yönetimi 
tarafından belirlenmesi ve ilan panosunda duyurulması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti 
Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 26/1-a); 
 
2) Ziyaretçilerin, yönetimin ve ayrıca velisinin izni doğrultusunda öğrenciyle görüştürülmesi 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 26/1-
b); 
 
3) Giriş ve çıkışlarda kartlı geçiş, imza ve benzeri yöntemlerle kontroller yapılması ve kayıt 
tutulması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge-Md.26/1-c); 
 
Tablo 4- Öğrenci Güvenlik Hizmetleri 
Öğrenci Güvenlik Hizmetleri Evet Hayır 

Giriş çıkış saatleri ilan panosunda duyurulmuş mu?   

Ziyaretçi defteri tutuluyor mu?   

Öğrenci yoklamaları günlük kontrol ediliyor mu?   

 Açıklama (Bilgi) 

Giriş/çıkışlarda hangi yöntemlerle takip ediliyor? (Kartlı yöntem, imza vb. 
usuller) 

 

Devamsızlık ya da giriş-çıkış saatlerine uymayan öğrencilere yapılan yasal 
işlem sayısı 

 

(Tablo verilerinin analizini içerir kısa bir değerlendirme yapılacaktır) 

 

2.3.2. Yangından Korurunma ve Sivil Savunma Tedbirleri 
1)  Binanın yangından korunma önlemleri ve sivil savunma tedbirlerinin alınma durumu (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.9/5-10; Binaların Yangından Korunması HakkındaYönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığı 
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi; Sivil Savunma Kanunu; Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve 
Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü-Madde 62; MEB Savunma Sekreterliği çıkışlı 2005/52 sayılı genelge; 
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği;  Özel Öğretim Genel Müdürlüğünün 13.09.2017 tarih ve 13743472 sayılı “Yangından 
Korunmasına İlişkin Mevzuat” konulu yazısı) 

2) Kurum binasının, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat 
güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, 
üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlara kurum 
yönetimince kontrol ettirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği-Md.9/5, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme 
Yönergesi, MEB ÖÖKGM’nün 04.10.2018 tarihli ve 18373275 sayılı yazısının 3. Maddesi ile  MEB ÖÖKGM’nün 12.06.2017 
tarihli ve 8744210 sayılı yazısının  3. Maddesi) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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3) Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinin; Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri dikkate 
alınarak, ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmaması 
hususunun; her yıl öğretim yılı öncesi kurum binasında yangın güvenliği önlemlerinin devam 
ettiğine dair yetkili kişi/kurum/kuruluşlarca kontrollerin yapılıp yapılmadığı durumuna göre 
değerlendirilmesi (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.9/5, 9/9, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti 
Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 5/1-h);  

4) Yangın merdivenleri ve kaçış yolu kapılarının yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılması, 
acil çıkış kapılarının dışarıdan açılamayıp içeriden kilitlenemeyecek veya yangın ikazıyla 
otomatik olarak açılacak şekilde yapılması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.9/7; 
Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 26/1-ç); 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi); 

5) Kurum binasında; yangın ikaz amacıyla duman veya ısıya duyarlı olup gaz kaçaklarını 
algılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının ikiyüzden (200) fazla olması halinde 
otomatik söndürme sisteminin zorunlu bulunması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-
Md. 9/8); 

6) Kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum binasının tanıtılması, 
acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerlerinin gösterilmesi, kurumun tanıtıldığına dair 
belgenin kurum yönetimi ile öğrenci tarafından imzalanarak kurumda dosyalanması durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.46/3) 

7) Kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye uygulamasının her öğretim 
yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez yapılması 
ve tutanakla kayıt altına alınması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.46/4) 

8) Kurum yönetimi tarafından e-Barınma modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden 
kontrol edilerek sonuçların modüle işlenmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-
Md.9/10); 

9) Kalorifer kazanının güvenlik ve bakımının sağlanması ile merkezi kaloriferle ısıtılan 
kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilme durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği-Md.28/4);  

Tablo 5- Binalarının Yangından Korunması ve Sivil Savunma Tedbirleri 

Kurum Binalarının Yangından Korunma ve Sivil Savunma Tedbirleri Evet Hayır 
Öğrencilere kurum tanıtımı yapıldı mı?   
Acil durumlarla ilgili çalışmalar yapılıp dosyalandı mı?   
Acil durumlarla kurum tahliye uygulamaları tutanakla kayıt altına alındı mı?   
Güvenlik kontrol sonuçları e-Barınma modülüne işlenmiş mi?   
Kalorifer kazanının güvenlik kontrolü ve bakımı yapılmış mı?   
   
Kaloriferi yakacak personelin yetki belgesi var mı?   

   (Tablo verilerinin analizini içerir kısa bir değerlendirme yapılacaktır) 
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2.3.3. Kurumun Temizliği,Yemek ve Sağlık Hizmetleri 

1) Bölüm ve birimlerinin tertip-düzen ve temizliğinin sağlanması, mevcut eşya ile malzemelerin 
bakımı ve onarımın yapılması durumu (2092 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Temizlik Rehberi; Özel 
Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 22);  

 
2) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayenelerinin yıllık olarak 
yapılması ile yemekhane, mutfak, çamaşırhane, kantin, otel, lokanta vb. yerlerde çalışan 
personele hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslekî faaliyetin gerektirdiği eğitimin verilmesi 
veya çalışanların bu eğitimi almalarının sağlanması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-
Md.28/7; MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 22/a 
md; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu-Md.126; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yürütülen Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği; Milli Eğitim Bakanlığı “Okul Kantinlerinde 
Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu 10/03/2016 tarihli ve 
2852893 sayılı Genelge; Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge-Md. 21/2-a); (MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönergenin 22/a bendinde yer alan temizlik hizmetlerinde personel görevlendirilirken; MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğünün 28/06/2018 tarih ve 12441073 sayılı yazısı gereği hijyen belgesi aranmaması); 
 
3) Yemek hizmeti verilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md: 28/5, 43/1; Özel Öğrenci 
Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 21/1-a,b,c,ç,); 
 
4) Yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneğin yetmiş iki saat uygun koşullarda 
saklanması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.43/2; Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair 
Yönetmelik - Md.40 /6); 
 
5) Müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurunun başkanlığında, öğrenci temsilcisi ile 
aşçıdan oluşan komisyonun; yemek listelerini aylık olarak düzenlemesi ve ilan etmesi (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md:30/3-e, Özel Öğrenci Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği – Md:43/3);  
6) Depolardaki suların periyodik tahlillerinin yaptırılarak sonuçlarının dosyalanma durumu (İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik- Md:10; Sağlık Bakanlığının Su Depolarının Temizliği Ve Dezenfektasyonu Konulu 
2007/67 Nolu Genelgesi);   
 
7) Yatak temizliği ve çamaşır yıkama hizmetinin zamanında ve düzenli olarak yerine getirilme 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 
22/2);  
 
8)  Öğrencilerin sağlıklarının korunması amacıyla kurumda varsa; kantin, büfeler ve çalışanlarla 
ilgili  gıda güvenliği ile hijyen şartlarına dair genel kurallara uyulma durumu (Okul Kantinlerine Dair 
Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği; Milli Eğitim Bakanlığı “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki 
Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu 10/03/2016 tarihli ve 2852893 sayılı Genelge); 
 
9) Revir defterinin tutulması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.21/1-ç); 
 
10) Yurt ve pansiyonlarında öğrencinin kullandığı ilaçların revirde uygun şartlarda saklanması, 
varsa sağlık personeli veya kurum yönetiminin kontrolünde ilaçlarının kullanılması durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 27/1-a); 
 
11) Yılda en az bir kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılması durumu (Özel Öğrenci Barınma 
Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 27/1-b); 
 
12) Kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu getirmesinin istenilmesi; öğrencinin varsa sağlık 
sorunu, özel beslenme ve alerjik durumlarıyla ilgili bilgilerin hizmet sunum taahhütnamesine 
işlenmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge-Md. 27/1-c); 
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Tablo 6- Yemek ve Sağlık Hizmetleri  

Yemek ve Sağlık Hizmetleri Evet Hayır 
Yemek partisinin her çeşidinden alınan örneğin 72 saat uygun koşullarda saklanmış mı?   
Komisyon tarafından yemek listesi oluşturulmuş ve ilan edilmiş mi?   
Depolardaki suların periyodik tahlilleri yaptırılarak dosyalanmış mı?   
Kantin/büfelerde satılan gıdaların güvenliği ve hijyen şartlarına uyulmuş mu?(Varsa)   
Revir defteri tutulmuş mu?   
Öğrencinin kullandığı ilaçlar revirde uygun şartlarda saklanmış mı?   
Kurum binası yılda en az bir kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlanmış mı?   
Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personel Sayısı 
Yıllık sağlık muayeneleri yapılan mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personel 
sayısı  

 

Hijyen eğitimi alan personel sayısı  
Yemek hizmetinin nasıl sağlandığı Kurum/Hizmet 

alımı 
Yemek hizmeti verilmesi durumu   

 

2.4.Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet Programı, 
Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında ortaya konulmuş amaç ve 
hedefler göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.  

Örnek; “2.2. Hizmet Ortamları” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “2.2. Hizmet Ortamları” 
başlığı açılarak yazılır. 
 
2.5. Çözüm Önerileri 

Bakanlığa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne,  kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 
sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve 
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.   

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri ilgili başlıklar açılarak 
yazılır.  

Örnek; “2.2. Hizmet Ortamları” ile ilgili çözüm önerileri “2.2. Hizmet Ortamları” başlığı açılarak 
yazılır. 

3.EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

“Denetim Çalışmalarında 11 Eylül 2020 Tarihinden itibaren; 31241 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği” dikkate alınacaktır.” 

3.1. Öğrenci 
3.1.1. Devam Takip 

1) Öğrenci yoklama defterinin tutulması  (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.21/1-a); 
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2) Kurumlara giriş-çıkış işlemleri ve evci izniyle ilgili işlemlerin yapılma durumu (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.26); 

3) Öğrencilik durumları sona eren öğrencilerin kurum ile ilişkilerinin kesilmesi, sonucun 
kendilerine ve velisine bildirilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.24); 

3.1.2. Öğrenci Disiplin İşlemleri 

1) Devamsızlık yapan ya da giriş çıkış saatlerine uymayan öğrencilere gerekli işlemlerin 
yapılması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge-Md.26/1-c); 

2) Kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve 
davranışlarda bulunan öğrenciler için disiplin ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- 32-37);  

3) Kurumda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olayın, kurum yönetimince 
en kısa sürede ilgili makamlara bildirilmesi, kurumda kalan öğrencilerden herhangi birinin 
tutuklanması halinde disiplin işlemlerinin, adli işlemlerin sonucuna göre yürütülmesi durumu 
(Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.37/7) 

      Tablo 7-Öğrenci Disiplin İşlemleri 
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Disiplin işlemi uygulanan öğrenci 
sayısı      

         

Uyarma cezası alan öğrenci sayısı            
Kınama cezası alan öğrenci sayısı            
Kurumdan çıkarma cezası alan öğrenci 
sayısı 

           

Adli soruşturmayı gerektiren olay 
sayısı                                                                                                                                                                                               

      

 
3.2. Sosyal Faaliyetler 

1)  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri düzenleme durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği-Md.44,46/1; Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge-Md. 25,  29/1-b); 

2) Öğrencilerin seviyesine uygun şekilde oluşturulan kütüphane, çalışma ve dinlenme salonları 
ile internet odasının amacına uygun biçimde hizmet vermesinin sağlanması (Özel Öğrenci Barınma 
Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 15/1-I, 30/1-g); 
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3.3.Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet Programı, 
Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında ortaya konulmuş amaç ve 
hedefler göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.  

Örnek; 3.1. Öğrenci” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar 3.1. Öğrenci” başlığı açılarak yazılır. 
 
3.4. Çözüm Önerileri 

Bakanlığa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne,  kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 
sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve 
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.  

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri ilgili başlıklar açılarak 
yazılır.  

Örnek; “3.1. Öğrenci” ile ilgili çözüm önerileri “3.1 öğrenci” başlığı açılarak yazılır. 
 
4.YÖNETİM FAALİYETLERİ 

“Denetim Çalışmalarında 11 Eylül 2020 Tarihinden itibaren; 31241 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği” dikkate alınacaktır.” 

Bu bölümde yönetim ve personel faaliyetleri ele alınmıştır. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/10/2016 Tarihli Ve E.12079876 Sayılı 
Yazının 6. Maddesi ile 3/10/2017 tarih ve 15710928 sayılı “özel öğretim kurumlarının denetimi” 
konulu yazılarında yer alan hususların yerine getirilme durumu. 

4.1. Atama/Görevlendirme 

1) Yönetici ve personelinin niteliklerinin mevzuat hükümlerine uygunluğu ve çalışma izinlerinin 
alınması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.19,28,29,30, Geçici 1/1, Geçici 1/2); 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 06.04.2018-7113527 sayılı Personel 
Görevlendirme(Görüş) konulu yazısında “kız yurtlarında; aşçı, aşçı yardımcısı ve 
kalorifercinin erkek personel görevlendirilebileceği” hususu.  

2) Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda erkek 
yönetici görevlendirilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.19/1, Geçici 1/1); 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17.04.2018 tarihli ve 7789585 sayılı 
yazısı ile  04.10.2018 tarihli ve 18373275 sayılı yazılarına dikkat edilmesi) 

3)  Kurum müdürünün lisans mezunu olması ve mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, 
kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi 
konularında düzenlenen eğitim sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici 
sertifikasına sahip olma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.19/2, Geçici Madde 1/1,2,4); 
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4) ) Kurumda yüz elli kontenjana kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. (Değişik 
ikinci cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Yüzelli-beşyüz kontenjan için en az iki, beşyüzbir 
yediyüzelli kontenjan için en az üç, yediyüzellibir-bin kontenjan için en az dört, binbir-
binbeşyüz kontenjan için en az beş ve binbeşyüzbir-ikibin kontenjan için en az altı müdür 
yardımcısı görevlendirilme durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.19/3); 

5)  Aynı kurucunun birden fazla kurumu bulunması halinde, bu kurumlar arasındaki 
koordinasyonu sağlamak amacıyla en az lisans mezunu, kamu sektöründe veya özel sektörde iki 
yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür 
yardımcısı görevlendirilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.19/4);  

6) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık 
sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme 
ile çalıştırılmaları, Kurum içi görev veya unvan değişikliği hariç olmak üzere, herhangi bir 
sebeple görevinden ayrılanlar ile sözleşmesi karşılıklı veya tek taraflı feshedilenlere altı ay 
geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilmemesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-
Md.28/8);  

7) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
ile İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve 
işlemlerin yapılması durumu;  

4.2. Personel 
1) Personelin, görevlendirilme ve ayrılma işlemlerinin yönetmelik hükümlerine uygun şekilde 
yürütülmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği -Madde:19,29,30; Geçici 1/1-4.md);  

2) Personel arasında iş bölümünün yapılarak ilgililere tebliğ edilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma 
Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 30/1-c) 

3) Yönetici ve personelinin (müdür, müdür yardımcısı, yönetim memuru, belletici, rehber 
öğretmen, revir/sağlık personeli, aşçı ve aşçı yardımcısı) ve görevlerini yerine getirme durumu 
(Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge-Md. 30); 

4) Yönetim memurunun yükseköğretim kurumlarından mezun olma durumu (Özel Öğrenci Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/2, Geçici 1/1,4. Md.);   

5) Yemeğin kurumda yapılması halinde aşçılık belgesi olan aşçı ve ihtiyaca göre aşçı yardımcısı 
ile binanın katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi sistemli kaloriferle ısıtılması halinde yetki belgesi 
olan personel görevlendirilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/4); 

Kalfalık belgesi bulunanların aşçılık yapabileceğine dair Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğünün 11.03.2019 tarihli ve 5089725 sayılı görüş yazısı. 

6) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetlerin hizmet satın alınarak yürütmesi 
durumunda; bu hizmetleri sunan kuruluşlardan kurumda görevlendirilen personelin bilgilerinin 
bağlı olunan millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesi, bu personelin nitelikleri ve şartların 
sözleşmede belirlenmesi ve en az üç ay süre ile görevlendirilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/5); 

7) Kurumda; doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför 
görevlendirilebilmesi, (kurum kontenjanı yüz elli ve üzeri olan kurumlarda) hemşire veya 
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hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi durumu (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/6);  

8) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görevlendirilen personel, tabi 
olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilme durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- 
Md.28/8);  

9-a) “ (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve 
belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere barınma 
hizmeti veren kurumlarda erkek olması şarttır. “olması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği- Md.28/9, Geçici 1/1);  

    b) “ (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumlarda temizlik hizmeti veren görevliler, erkek 
öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin 
kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın olması şarttır.” olması durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/9, Geçici 1/1));  

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17.04.2018 tarihli ve 7789585 sayılı 
yazısı ile  04.10.2018 tarihli ve 18373275 sayılı yazılarına dikkat edilmesi) 

10) Yabancı uyruklu kurucular tarafından açılan kurumların yöneticilerinden en az birisinin 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/10); 

11)  Personelin, tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda izin kullanma durumu (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.28/A-1,2); 

12)  Görevinde başarılı personele; Bakanlık, mülki amir veya il millî eğitim müdürü tarafından 
teşekkür veya takdir belgesi verilme durumu  (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- 
Md.28/B-1) 

   Tablo 8-Kurumdaki Personel Sayıları 
 
 
 
Kurumdaki Personel Sayısı  

 
2018-2019 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

K
ad

ın
 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

K
ad

ın
 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

K
ad

ın
 

Er
ke

k 

To
pl

am
 

Yönetici sayısı (müdür + müdür yrd.)            
Yönetim memuru sayısı            
Sağlık personeli sayısı            
Aşçı ve aşçı yardımcısı sayısı            
Belletici sayısı            
Rehber öğretmen sayısı            
Hizmetli sayısı            
Diğer personel sayısı            
TOPLAM          

 

13) Personel ile ilgili disiplin iş ve işlemlerin mevzuatı doğrultusunda yapılma durumu (Özel Öğrenci 
Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.40/A); 

 14) Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve idari para cezaları alması durumu 
(Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği- Md.42); 
 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 
 

 



                                                                                                                                                           
   Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Rehberlik ve Denetim Rehberi  

 

23 

   Tablo 10- İdari Cezalar  
 
 

İdari Cezalar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

İdari Para Cezası        
Geçici Kapatma         
TOPLAM       

 
NOT: idari para cezaları; 15.08.2017 tarihli Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna 
5661 numaralı Ek Kanun ile getirilmiştir. 

4.3. Resmi yazışmalar 

Resmi yazışma kurallarına uyulması durumu (Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik); 

4.4. Defter, Belge Tutma ve Arşivleme 

1) Kurumlarda e-Barınma modülünde kayıtlı bilgilerin dışında yönetmelikte belirtilen defter ile 
belgelerin bulundurulması ve kayıtlarının tutulma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-
Md.21/1); 

2) Tutulması zorunlu olan defterlere sayfa numaraları verilerek il veya ilçe millî eğitim 
müdürlüklerince onaylatılması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.21/2); 

3) Kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemlerin ayrıca e-Barınma modülüne işlenmesi 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.21/3); 

4) Yapılan yazışmaların dosyalanması ve evrakın arşivlenmesi durumu (Arşiv Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik); 

5) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar uyarınca kurum 
çalışma esasları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini yıllık iş takvimiyle belirleyerek bir 
örneğini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği - Md.44/1); 

 

6) Kurumların; e-Barınma modülüne gerekli bilgilerin doğru ve zamanında kayıt edilmesi 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.21/3); 

7) Çalışanlar ve öğrenciler için örneğine uygun kimlik belgesi doldurulması ve zamanında genel 
kolluk örgütüne verilmesi durumu (Kimlik Bildirme Kanunu - Md.6/c); 

4.5. Nöbet 

1) Kurumda günün her saatinde kurum personelinden bir kişinin bulundurulması durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.27); 

2) Aylık personel nöbet çizelgesinin hazırlanarak kurum ilan panosuna asılması ve kurumda 
muhafaza edilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.27); 
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4.6. İlan ve Reklam 

1) Kurumun amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan vermesi, reklam ve ilanlarında 
gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulmaması, kişi resimleri ve isimleri kullanılmaması, 
televizyonda reklam ve ilan yapılmaması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yönetmeliği-Md.6/2,3;45/1); 

2) Kurumun reklam ve ilanlarının birer örneğini yayımından önce bağlı bulundukları milli eğitim 
müdürlüğüne vermesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.45/1); 

 

4.7. Kayıt 

1) Öğrenci kayıt işlemlerinin yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 22); 

4.8. Kurumlarda Geçici Barınma 

1) Geçici barındırma işlemlerinin mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yapılması 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 23); 
2) Geçici barınanların okul, kurum veya kurs bilgileri ile kimlik bilgilerinin kurum 
müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesi, geçici 
barınmaya başladıkları günden itibaren e-Barınma modülüne gerekli bilgilerin kaydedilmesi 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 23/7); 

4.9. Denetim 
Kurumların denetimlerinin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen ekiplerce  öğretim yılı 
içinde en az iki kez yapılması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 
38/1,2) 

4.10.Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet Programı, 
Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında ortaya konulmuş amaç ve 
hedefler göz önünde bulundurulur. 

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.  

Örnek; “4.1.Atama / Görevlendirme” ile ilgili tespit edilen sorun / sorunlar “4.1 Atama / 
Görevlendirme” başlığı açılarak yazılır. 

4.11.Çözüm Önerileri 

Bakanlığa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 
sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve 
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.  

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri ilgili başlıklar açılarak 
yazılır.  

Örnek; “4.1. Atama” ile ilgili çözüm önerileri “4.1 Atama” başlığı açılarak yazılır. 
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5. MALİ İŞ VE İŞLEMLER 

“Denetim Çalışmalarında 11 Eylül 2020 Tarihinden itibaren; 31241 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma 
Hizmetleri Yönetmeliği” dikkate alınacaktır.” 

Bu başlık altında mali kaynakların kullanımına yer verilmiştir. 

5.1.  Mali Kaynakların Kullanımı 
5.1.1.Barınma Hizmeti Ücreti ve Yükümlülükler 

1) Barınma hizmeti ücretinin belirlenmesi ve süresi içerisinde ilan edilmesi durumu (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20/1); 

2)  Barınma hizmeti ücretiyle birlikte taahhütnamesini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne 
bildirmesi, e-barınma modülüne işlenmesi ve kurumun panosunda varsa internet sitesinde ilan 
edilmesi durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20/1); 

3)  Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak kurumların, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan 
etme durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20/1); 

4)  Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi halinde bir önceki yılın ücretinin 
uygulanması durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20/1); 

5) Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, diğer kurumların ücreti ise en az bir aylık 
olarak belirlenme durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20/1); 

6) Yıllık barınma hizmeti artışı ve kurumdan ayrılan öğrencilerin ücret iadesi durumu  (Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.20/3-6); 

5.1.2. Çalışanların İşlemleri 

1) Maaş bordrolarındaki ücretlerin, sözleşme ve çalışma izin onaylarına uygun olma durumu; 

2) Personelin ücret, sigorta primleri ve her türlü tahakkuk, sözleşme hükümleri ile ilgili iş ve 
işlemlerin usulünce yapılma durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md. 28/8); 

5.1.3.Sosyal Güvenlik ve Vergi İşlemleri 

1) Kurumun ücretli olması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun defterlerin tutulma 
durumu (Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği-Md.21/4; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu-Md.176,177, 178, 183, 184, 185,220); 

2) Vakıflara ait yurtlarda; bağış alınabilmesi için vakıf senedinde bağış alınabileceğine dair 
hüküm bulunması durumu; (Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki Genel Tebliğ; 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 
Kanun- Md. 20) 

5.2. Sorunlar 

Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet Programı, 
Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) kurumun stratejik planında ortaya konulmuş amaç ve 
hedefler göz önünde bulundurulur. Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili 
başlıklar açılarak yazılır.  
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Örnek; “5.1.1. Barınma Hizmeti Ücreti ve Yükümlülükler” ile ilgili tespit edilen 
sorun/sorunlar 5.1.1.Barınma Hizmeti Ücreti ve Yükümlülükler” başlığı açılarak yazılır. 

5.3. Çözüm Önerileri 

Bakanlığa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı 
sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve 
uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.  

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri ilgili başlıklar açılarak 
yazılır.  

Örnek; “5.1. Mali Kaynakların Kullanımı” ile ilgili çözüm önerileri “5.1 Mali Kaynakların 
Kullanımı” başlığı açılarak yazılır. 

 

6. COVİD -19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 01/10/2020 tarihli “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi”nde yer alan okullarda öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanlara yönelik alınması 
gereken önlemlere uyulma durumu (Sağlık Bakanlığı 01/10/2020 tarihli Covid-19 Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi Sayfa 396, Eğitim Ortamlarında Uyulması Gereken Kurallar ile ilgili bilgilendirme rehberleri ) 

2. Okul ve eklentilerinin fiziki alanlarında Covid-19 kapsamında tedbirlerin alınması durumu (MEB 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/06/2020 tarihli 8015348 sayılı “Covid-19 Kapsamında Kurum İçi Düşük 
Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler” konulu, 19/08/2020 tarihli ve 10942520 sayılı “Kontrol 
Kılavuzu” konulu, 26/08/2020 tarihli ve 11385132 sayılı “Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler” konulu yazıları, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25/08/2020 tarihli ve 13677 sayılı yazısı, Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğünün 13588366-149 sayılı yazısı, Sağlık Bakanlığı 01/10/2020 tarihli Covid-19 Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberi sayfa 397-402,)  

3. Covid-19 kapsamında okul pansiyonlarında alınması gereken tedbirlerin uygulanma durumu (Sağlık 
Bakanlığı  01/10/2020 tarihli Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi sayfa 397-402) 

4. Covid-19 kapsamında kurumda yapılan diğer iş ve işlemler 

7.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

a) Kurumun daha önce yapılan denetimleriyle ilgili olarak; Bu bölümde; kurumun daha önce yapılan 
denetimlerine ilişkin olarak denetim raporunda yer alan tespit ve önerilerin uygulanmasına/giderilmesine 
yönelik kurum tarafından yapılan çalışmalar, gelişim planı hazırlanıp hazırlanmadığı,  hazırlanan  
“Gelişim Planı” çerçevesinde kurum tarafından yürütülen çalışmalar ve düzeyi değerlendirilecek, gelişim 
planı ile ilgili varsa sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilecektir.  

b) Yapılan mevcut denetimle ilgili olarak; Rehberlik ve denetim raporunun okula ulaştığı tarihten 
itibaren bir ay içerisinde, raporda tespit edilen hususlarla ilgili getirilen çözüm önerileri 
doğrultusunda, “Gelişim Planı” hazırlanarak ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi, 
hazırlanan gelişim planının uygulanma/gerçekleştirilme durumunun takibinin ise il/ilçe milli 
eğitim müdürlüklerince yapılması gerektiği belirtilecektir. 
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8. YÖNETİCİ BİLGİLERİ 

Denetim sürecinde çalışmaları değerlendirilen yöneticilerin adı, soyadı, görevi ve T.C. Kimlik 
numaralarına yer verilecektir. Denetim sürecinde haklarında soruşturma açılan personelin 
durumları da bu bölümde açıklanacaktır. 

Yönetici Bilgileri  

Sıra  TC Kimlik 
No Adı Soyadı  

 
Görevi 

Çalışma izin onayının 
tarih ve sayısı 

Çalışma izin 
onayının bitim tarihi 

1   
 

Müdür   
2  

 
 Müdür Yrd.   

3  
 

    
 
9. ÖRNEK UYGULAMALAR 

Varsa örnek uygulamalar hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir.  
 
10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde kurumda yapılan rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapıldığı, denetimin 
planlanan şekilde bitirilip bitirilmediği, denetim planlanan şekilde yapılamadıysa bunun 
nedenleri ve alınacak önlemler belirtilmeli, varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar bu bölümde 
ele alınmalıdır. 
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