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ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ KONTROL FORMU 

A YANGIN SİSTEMİ YÖNETİMİ EVET HAYIR AÇIKLAMALAR  

01 Kurum binaları her yıl öğretim yılı başlamadan önce ilgili kurum ve kuruluşlarca yangın güvenliği 
bakımından kontrolleri yapılarak bir rapor düzenlenmiş mi? (Cevap, "Hayır" ise 2 boş bırakılacak) 

      

02 İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen raporda eksiklikler görülmüş mü? (Evet/Hayır) 
(Varsa) görülen eksiklikler için gerekli tedbirler alınmış mı? (Açıklamalar kısmına yazılacak) 

      

03 Yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi ve talimatı var mı?       
04 Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu oluşturulmuş mu?       
05 Yangın merdiveni var mı? (Kat sayısı itibariyle gerekli ise)       

06 Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden 
yapılmış mı?       

07 Acil durumlarda yangın merdiveni kullanılabilecek durumda mı?       
08 Yangın ihbar ve uyarı sistemleri çalışıyor mu?       
09 Yangın alarm düğmesi uyarı levhası var mı?       
10 Yangın söndürme sistemi çalışıyor mu?        

11 Rutin bakım ve dolumu yapılmış uygun yangın tüpleri (Kâğıt ve tahta “A”, çözücü “B”, elektrik “C”) var 
mıdır?       

12 Yangın dolaplarının bakım ve kullanımı standartlara uygun ve çalışır halde mi?        

13 Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemeleri ahşap ve yanma özelliği yüksek 
malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmış mı?        

14 Yangın tatbikatları yapılmış mı?        
B YANGIN TEHLİKESİ YÖNETİMİ ve ELEKTRİK TESİSATI       
01 Elektrik ana dağıtım (ana pano) odası var mı?       
02 Elektrik planı veya kolon şeması var mı?       
03 Elektrik ana panosunun yer izolasyonu yapılmış mı?       
04 Ana panoda yangın rölesi var mı? (300 mA)       
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05 Ana panoda parafudr var mı?       
06 Ana panoda otomatik sigorta tesis edilmiş mi?       
07 Ana pano odasına ait kapıda sağlık ve güvenlik işaretleri var mı? (Dikkat vs. gibi)       
08 Ana pano odası kilitli mi?       
09 Ana pano odasında yangın söndürücü var mı?       
10 Tali pano kapakları kilitleri var mı?       
11 Tali panolarda otomatik sigorta tesis edilmiş mi?       
12 Tali panolarda Kaçak Akım Rölesi ( KAR ) var mı?( 30 mA )       
13 Bahçede trafo var mı? Var ise gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış mı?       
14 Bahçede yüksek gerilim / elektrik direği var mı? Var ise gerekli önlemler alınmış mı?       
15 Paratoner var mı?        
16 Paratonerin periyodik bakımı yetkili kişilerce yapılıp evrakları dosyalanmış mı?        

17 Elektrik ve topraklama periyodik bakımları yetkili kişilere yaptırılıp evrakları dosyalanmış 
mı?       

18 Tablo veya pano üzerindeki sigorta, şalter ve anahtarların üzerinde, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler 
bulunuyor mu?        

19 Çatılarda elektrik tesisatı var mı?        
20 Çatılar tehlike oluşturabilecek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerden arındırılmış mı?       

21 
Öğrenci yurt ve pansiyonlarının mescit/ibadethane, kütüphane ve dinlenme odaları dışında 
kalan bölümlerinin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemeleri kullanılmış mı? (Oda 
içlerinde, dinlenme odalarında, merdivenlerde ve koridorlarda ses yalıtımı sağlayan kaymaması için gerekli 
tedbir alınmış yolluk türü malzeme kullanılabilir)       

C ACİL DURUM YÖNETİMİ       
01 Acil durum eylem planı var mı?        
02 Acil durum tahliye planları yapılmış mı?        
03 Acil durum müdahale ekipleri belirlenmiş mi?        

04 
Acil durum (yangın, deprem vb) tatbikatları (uygulaması) yapılmış mı? (Tutanaklar 
incelenecek) Yapılmış ise hangileri yapılmış? (Not: Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin 
katıldığı acil durum tahliye uygulaması her yıl öğretim yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde olmak 
üzere yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.)       

05 Mevzuata uygun ve kullanıma hazır acil çıkış ve yolları var mı?        
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06 Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum binası tanıtılarak acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri 
gösterilmiş mi?        

07 Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen ve dışarı doğru açılır 
şekilde mi?        

08 Acil çıkış kapılarında mevzuata uygun acil çıkış kapısı uyarı levhası bulunuyor mu?        
09 Acil durum yönlendirme işaretleri yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş mi?       
10 Uygun yerlere acil toplanma alanları belirlenmiş ve tabela konulmuş mu?       
11 Acil durum aydınlatması (60 dk yanacak şekilde şarjlı armatürler) var mı?       
12 Acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli tıbbi malzeme var mı?       

13 Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm 
sistemi (ile kurum kontenjanının ikiyüzden fazla olması halinde otomatik söndürme sistemi) bulunuyor mu?        

14 Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından e-Barınma modülünde bulunan güvenlik kontrol 
listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenmiş mi?       

D GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ       
01 Ortaokul ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine verilen barınma hizmeti ücretlerine yemek ücreti dâhil 

edilmiş mi?        

02 Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık olarak yapılmış 
mı?       

03 Yemekler kurumda mı yapılıyor? Kurumda yapılıyor ise görevlendirilen aşçının aşçılık belgesi var 
mı?        

04 Kuru gıda ve erzak deposu var mı?        
05 Kuru gıda ve erzak deposu temiz ve gıdalar uygun şartlarda muhafaza ediliyor mu?       
06 Gıdalar soğuk hava deposu veya dondurucularda uygun şartlarda muhafaza ediliyor mu?       
07 Yemekhanede günlük temizlik yapılıyor mu? Temizlik ve hijyen kurallarına uyuluyor mu?       
08 Mutfakta çalışanlar hijyen eğitim (en az 8 saat) belgesi almış mı?       
09 Gıda üretim ve hazırlık alanları temiz mi?       
10 Gıda sunum ve tüketim alanları temiz mi?       
11 Yemek hazırlama süreçlerinde kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar temiz mi?       

12 Günlük yemek numuneleri, mevzuata uygun şekilde 72 saat muhafaza ediliyor mu? Numune saklama tutanağı 
var mı?       

13 Yemekhane ve bulaşıkhanenin duvar (en az 2,5 metre yükseklik)  ve zemini fayans kaplama ile kaplanmış mı?        
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14 Zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapılmış mı? (Evraklara bakılacak)       
15 Mutfak çalışanlarına "kişisel koruyucu donanımlar" sağlanmış ve düzenli kullanılıyor mu?       
16 Mutfakta dolaplar sabitlenmiş mi?       
17 Mutfakta yangına karşı uygun tedbirler alınmış mı ?(yangın söndürme tüpü var mı?)       
18 Mutfakta ilkyardım dolabı var mı?        
19 Gaz algılama detektörleri var mı? Çalışıyor mu?        
20 Havalandırma sistemleri yeterli ve çalışır halde mi?       

21 Tüp (LPG) dışarıda korunaklı ve hava dolaşımı sağlanan bir yapı içerisinde (boş ve dolu tüp ayrı)muhafaza ediliyor mu? 
(Varsa)       

22 
Yönergeye uygun su deposu var mı? (Kurumlarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten 
yapılmış, toplam kurum kontenjanına göre öğrenci başı en az 30 litre hacminde, binanın tesisatına bağlı modüler su 
deposu veya tankı bulundurulur. Yemekhane veya mutfak varsa kişi başı 10 litre daha ilave edilir.)       

23 Su deposunun temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?       
E ISI ODASI VE KAZAN DAİRESİ       
01 Kazan dairesi işletme talimatı görünür bir yere asılmış mı?       
02 Kalorifer ile ısıtılan kurumlarda kalorifercinin ateşleyici belgesi mevcut mu?       

03 Kazan dairesi periyodik baca temizliği ve bakımı yapılıyor mu? Yapılan bakım tutanak haline 
getirilmiş mi?       

04 Kazan dairesinde yangın tüpü var mı?       
05 Kazan dairesi içinde gereksiz ve tehlike arz eden malzeme var mı?       
06 Yakıt kazanının periyodik bakımı yapılmış mı?       
07 Kazan dairesi tali pano kaçak akım rölesi ( KAR ) var mı?       
08 Kazan dairesi ikinci çıkış kapısı var mı?       
09 Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatlarında tehlikeye karşı önlem alınmış mı?       
10 Kazan dairesi çalışanı için kişisel koruyucu donanımlar mevcut mu?       
11 Kazan dairesinde ilkyardım dolabı (malzemeler eksizsiz) bulunuyor mu?       
12 Kazan dairesi havalandırma var mı?       
13 Kazan dairesindeki aydınlatma tesisatı yönetmeliğe uygun mu?        
14 Kazan dairesi ve kapısında sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi?       
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F JENERATÖR ODASI       

01 Jeneratör var mı? (Öğrenci yurtlarında ve ortaöğretim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda jeneratör bulunması 
zorunludur)       

02 Jeneratör binadan ayrı bir odada ya da dışarda ayrı bir bölmede mi?                                                                                           
03 Jeneratör odasında yangın söndürücü var mı?        
04 Egzoz dumanı için gerekli havalandırma var mı?       
05 Jeneratör çalıştırma talimatları asılı mı?       
06 Jeneratör periyodik bakımı yapılmış mı? ( Evrakları kontrol ediniz )       
07 Jeneratör odası depo olarak kullanılıyor mu? (gereksiz ve tehlike arz eden malzeme var mı?)         
08 Jeneratör odasında sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi?       
G PANSİYON / YATAKHANE VE ORTAK KULLANIM ALANLARI       

01 Yatakhane kullanım talimatları görünür ve okunur şekilde asılmış mı? (elektrikli cihazların 
kullanımı dâhil)       

02 Odalar öğrencilerin yaş ve gelişim durumları dikkate alınarak düzenlenmiş mi?       

03 Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren 
kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci kalacak şekilde düzenlenmiş mi?       

04 Yatak, dolap, kitaplık ve ortamın tertip ve düzeni, hizmet sunum taahhütnamesinde belirtildiği şekilde 
sağlanıyor mu?       

05 Yatakhanelerde elektrik ocağı, gaz ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, çay ve kahve makinesi, ısıtma cihazı ve benzeri 
cihazlar kullanılıyor mu?        

06 Yatakhane odalarından en az biri engelli erişimine uygun biçimde düzenlenmiş mi?        
07 Tuvalet, lavabo ve banyolar günlük olarak temizleniyor mu?       

08 Bütün ortak alanlar kurum yönetimince hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen sıklıkta 
temizleniyor mu?       

09 Koridor, tuvalet, banyo ve lavabolarda ağzı kapaklı ve çöp poşeti bulunan çöp kutusu var mı?       
10 Banyo kullanım talimatları görünür ve okunur şekilde asılmış mı? (elektrikli cihazlar dâhil)       
11 Banyo ve lavabo ıslak zeminleri için kaygan zemin uyarı levhası bulunuyor mu?       
12 Islak zeminlerde kaymaya engel olmak için önlemler alınmış mı?       
13 Banyo ve lavabolarda el hijyeni ile ilgili uyarıcı levhalar bulunuyor mu?          
14 Tuvalet kabinlerinde kapaklı çöp kutuları var mı?       
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15 Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor mu?       

16 Sağlık odası/ revir mevcut mu? (10 m2 büyüklükte, içinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat 
etmek üzere hazırlanmış en az bir yatağın bulunduğu sağlık odası/revir düzenlenir.)       

H GENEL FİZİKİ ŞARTLARIN YÖNETİMİ       
01 Kurum ile yönetmelikte belirtilen iş yerleri arasındaki mesafeye uyulmuş mu? (100 metre)       
02 Bina girişi ve katlarda yerleşim planı var mı?       
03 Yerleşim planı ile mevcut durum uyumlu mu?        
04 Yerleşim planında değişiklik yapılmış mı?       
05 Yapılan değişiklikler onaya bağlanmış mı?       
06 Dolap, lavabo vb. hareketli nesneler sabitlenmiş mi?        

07 Kurumlarda engelli bireyler için; zemin katı dışında asansör veya engellilerin 
erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemleri (rampa) bulunuyor mu?       

08 Merdiven korkulukları sağlam mı?        
09 Merdiven kaydırmazları tesis edilmiş mi?       

10 Merdiven başı korkuluklarında güvenlik önlemi alınması gerekli mi? Gerekli ise önlemler 
alınmış mı?       

11 Yurt veya pansiyonun bahçesi var mı? Var ise etrafı tel veya duvar ile çevrilmiş mi?       
12 Bahçede tehlike arz eden (önlem alınmamış) bina ve ekleri, direk, ağaç vb. var mı?        
13 Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonu bulunuyor mu?       
14 Giriş kapısı güvenliği sağlanmış mı?       

15 
Yurt binalarında giriş kapıları ve binanın tüm dış cephelerini görüntüleyen, yeterli 
çözünürlükte ve en az üç aylık kamera kaydını saklama özelliği bulunan görüntüleme 
sistemi var mı?        

16 Güvenlik elemanı yeterli mi?        

17 Bahçede rögar, su deposu, su kuyusu vb. gibi tehlike arz eden yapı ve durum var mı? Varsa bunlara karşı 
koruyucu önlemler alınmış mı?       

18 Yurt ve pansiyonların etrafında aydınlatma sistemleri çalışır halde mi?       
19 İstinat duvarı ve korkuluklar güvenliği sağlayacak kadar yüksek mi?       
20 Bina sağlam ve depreme dayanıklılık raporu var mı? (Evraklara bakılacak)       
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21 Kurum binalarında yılda en az bir kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor mu? (Belgesi 
incelenecek)       

22 Pençelerde öğrenci emniyeti ve güvenliği açısından gerekli önlemler alınmış mı? (100 mm 
sınırlandırılmış mı?)                         

23 Çatı güvenliği sağlanmış mı? (Kontrolsüz çıkışlar engellenmiş mi?)       

24 Yurt veya pansiyon binalarının giriş ve çıkışları ile bahçesinde fiziki olarak (yıkılma vs) tehlike gösteren 
yapılar var mı?        

25 Çalışma odalarında öğrencilerin aynı anda ders çalışabileceği fiziki yeterlilik, aydınlatma, 
havalandırma ve ısınma sağlanmış mı?        

26 Aydınlatma sistemi için kullanılan flüoresan lambaları ve tasarruflu lambaların düşmesini önlemek için gerekli 
koruma tedbirleri alınmış mı?        

27 ASANSÖR VAR MI? (Yok ise asansör ile ilgili diğer sorular boş bırakılacak)       
28 Asansör ruhsatı var mı?       
29 Asansör periyodik bakımı yapılmış mı?       
30 Asansör güvenlik bandı (tarihin geçip geçmediği )       
31 Asansör makine odası tali pano kaçak akım rölesi var mı?       

32 Asansör sağlık ve güvenlik şartları işaretleri ( Asansörler kaçış yolu değildir ) tesis edilmiş 
mi?       

I YÖNETİM HİZMETLERİ       

01 Kurum açma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlık tarafından düzenlenmiş 
mi?        

02 Asgari kontenjana göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş mi? 
yurt:40, pansiyon: 30       

03 Kurucu ve kurucu temsilcisi kuruculuk şartlarını tutuyor mu? (En az lisans mezunu olması 
şarttır.)(Mevcutlara geçiş hükmü uygulanmaktadır)       

04 Kurumun yurt açma izin belgesinde belirlenen öğrenci kapasitesi ile mevcut durum uyumlu 
mu?        

05 Görevli personelin (Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları, belletici ve diğer 
personel) çalışma izinleri alınmış mı?       
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06 Kurum müdürünün öğrenim durumları ve diğer nitelikleri mevzuat hükümlerine uygun mu?  
(Mevcutlara geçiş hükmü uygulanmaktadır)       

07 Müdür, öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip mi? (1/8/2019 tarihinde 
yürürlüğe girecek)       

08 
Kurum müdür yardımcısının öğrenim durumları ve diğer niteliklerinin mevzuat hükümlerine 
uygun mu?  
(Mevcutlara geçiş hükmü uygulanmaktadır)       

09 

Belleticilerin öğrenim durumları ve diğer niteliklerinin mevzuat hükümlerine uygun mu?  
(Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından 
görevlendirilir.)  
(Elli (elli dahil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dahil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici 
görevlendirilir.) 
(Mevcutlara geçiş hükmü uygulanmaktadır)       

10 
Yönetim memurunun öğrenim durumu ile diğer nitelikleri mevzuat hükümlerine uygun mu?  
(Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.) 
(Mevcutlara geçiş hükmü uygulanmaktadır)       

11 Hizmete açık bulundukları sürece, yurtlarda günün her saatinde sorumlu bir yönetici (müdür veya 
müdür yardımcısı) bulunuyor mu?        

12 
Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir 
rehber öğretmen görevlendirilmiş mi? (Rehber öğretmen olarak atanacaklarda Bakanlıkça 
belirlenen şartlar aranır.)       

13 Kurumda kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire 
yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmiş mi?        

14 Ortaokul öğrencilerinin kaldığı yurtlarda ortaokul öğrencileri dışında başka öğrenciler 
barınıyor mu?        

15 Kurum hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirebiliyor mu?        
16 Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak yurdun ilan panosuna asılmış mı?       
17 Öğrencilerden kayıt-kabul sırasında alınması gereken evraklar alınmış mı?       
18 Öğrenci devam-takip işlemleri düzenli yürütülüyor mu?        
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19 
Geçici barınan öğrenci var mı? Varsa Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak mı 
(kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olarak vb) barınma hizmetinden 
faydalandırılıyor? (Madde 23)       

20 
Kurumda, adli kovuşturmayı gerektiren bir olay yaşanmış mı?  
(Yaşanmış ise detayı incelenecek ve olayın yetkili mercilere zamanında iletilip iletilmediği 
araştırılacak)       

21 Orta öğrenim yurtlarında öğrencilerin fikri, ruhi ve bedeni gelişmelerini sağlayabilmeleri 
amacıyla sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara katılmaları sağlanıyor mu?        

22 Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda erkek 
yönetici, yönetim memuru ve belletici görevlendirilmiş mi? (Yönetmelik 28/9)       

23 
Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi 
güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında ilgili kurum veya kuruluşlara kurum 
yönetimince kontrol ettirilmiş mi?        

24 
İlgili kurum ve kuruluşlarca yapılan elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu 
düzenlenen raporlarda tespit edilen eksiklikler giderilmiş mi? (Eksiklik tespit edilmemiş ise 
boş bırakılacak)       

25 Kurumların denetimleri öğretim yılı içinde en az iki kez yapılmış mı? 
 (1/8/2019 tarihinde yürürlüğe girecek)       

26 Mevzuata göre tutulması zorunlu olan defter ve belgeler usulüne uygun tutulmakta mı?       

27 E-barınma modülü için gerekli olan bilgiler zamanında il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne 
iletilmiş mi?        

28 

Kütüphanede, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet, bilgisayar 
ve yazıcı var mı? 
(Yurtlarda, en az 20 m2 büyüklüğünde olur. Diğer hususlar taahhütnamede belirtildiği 
şekilde olur)       

29 Kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda temizlik hizmeti veren görevliler 
arasında erkek görevli bulunuyor mu?        

30 Kurumu tanıtıcı reklam ve ilanlarda gerçeğe aykırı beyanlar bulunulmaması hususuna 
uyulmuş mu?        

31 Kurumu tanıtıcı ilan ve reklamların birer örneği yayımından en az 15 gün önce valiliğe 
sunulmuş mu?        
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32 Kurum tarafından mayıs ayında ücret ilanı yapılmış mı?        
33 Kurum idari para cezası almış mı?        
34 Disiplin cezası alan öğrenci var mı? Varsa ne tür eylemden disiplin cezası almıştır?       
35 Kurum personelinin, sözleşmeleri bulunuyor mu?        

 

NOT:  

Öğrenci kayıt işlemleri 

MADDE 22- (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir. 
a) Müracaat dilekçesi. 
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi. 
c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge. 

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu. 
d) İki adet vesikalık fotoğraf. 
e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha 
olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir. 
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer 
belgeler de istenir. 
 
Defter ve kayıtlar 
MADDE 21- (1) Kurumlarda e-Barınma modülünde kayıtlı bilgilerin dışında aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması 
zorunludur.(1) 
a) Öğrenci yoklama defteri. 
b) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri. 
c) Gelen ve giden evrak ve zimmet defterleri. 
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ç) Revir defteri. 
d) Kurum personeli dosyaları ve sözleşmeleri. 
e) Yazışma dosyaları. 
f) Aylık yemek listesi. 
g) Nöbet defteri. 
ğ) Ziyaretçi defteri. 
h) Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum arasında yapılan taahhütname dosyası. 
ı) Denetim defteri. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen defterler sayfa numaraları verilerek il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.(1) 
(3) Kurumlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler ayrıca e-Barınma modülüne işlenir. 
(4) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır. 
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