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Ozel Kreş ve Gunduz
Bakımov1erine Ücretsiz Çocuk
Yerleştirme işlemleri

16

Tuıuldu ve HOkOmlO Annelenn
Çocuklarına Verilen Ücretsiz
Bakım Hizmetı

17

ôzorto Kimik Kaı1., ilk
Başvurusu

1-NOfus Kayıt Omeğı
2-İkametg�h İlmühaberi
3-ÇoeııOa aıt sagtık raporu
4-Kı,a Kontratı
5-Bosıınrna varsa mahkeme karon
6-Anne veya babanın çalıştıgı işyerinden yazı
1- Nüfus Cuzoanı om�,
2- ÇocuQa alt saQlık raporu
3- Tutukluluk duruınunu gösteren belge
1-Sa{)lık Kutulu Raporu Aslı veya Onaylı ömeoı
2-NOfus COzdanı Fotokopisi
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ÔzOrtıJ Evde Bakım ilk
Başvuru

ı) T.C Kimik Numarası beyanı.
2) ôzorto sağlık kurulu raporu,
3) Yatılı ve sureldı bakımı ı<;in resmı veya özel balıım merkezıne yerteşbnlecek olan: 18yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç
özürlu içın dgili mahkemelerden alınacak, koruroo allına alınması ve bir bakım merkezıne yerteş6nlmesi kararı ile velayet
altında d&OII ise vesayet altına alınması ve vasi atanması koran; 18yaşını tamamlamış olup akıl hnstolıQı veya akıl zayıflı Oı
sebebiyle ışlerinı goremenıesi veya korunması ve bakımı lçın kend.isJne sOrokli yardım gerekmesi ya da başkalarının
gOvenliO,nı tehikeye sokması nedenleriyle kısıtloM\ası ge,eklı bakıma muhtaç ozOrtO için ılgıli mahkemelerden alınacak.
kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştiıilmesl karan ıle velayet allında doğıl ise vesayet albna alınması ve vası atanması
kararı:
4) Bakmakla yükOnılO olunan btreyler kapsamındokl kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhOdO ile
be anın ıc;eri{ıine daır belgeler,
5) tki ooeı vesikalık fotoğraf.
6) Varıa Oğre,.m durumunu gosleııı belge veya sureli,
7) ÔzOrtOnOn vaslsı vor ise. vesayete ve vasi atanmasına ilııkln mahkeme kararı,
8) Anne babanın boşanmış olması h�linde, boıonmaya ilişkin mahkeme korarı,
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Korunmaya Muhtaç ÔZOrlü ilk
Başvuru

1) T.C Kımlık Numarası beyanı.
2) ÖzürlO sağlık kurulu raporu,
3) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya oı.ol bakım merkezlno yerteşlirilocek olan: t 8yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç
ôzOrtO için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet
altında değil ise vesayet al1Jna alınınası ve vası atanması koran: 18yaşını tamamlamış olup akıl hastalıO• veya ııkıl zayıflıO ı
sebebıyfe i$1enni oo,ememesı veya korunması ve bakımı içın kendisine .Oreklı yardım gerek1Tle$t ya da başkalarının
gOvenliOinl tehikeye sokması nedenleriyle kısıUanması ge,eklı bakıma muhtaç özOrlO lçın ılgdi mahkemelerden llfınacak,
kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerloşlirllmesi kararı ile velayet allıncla değil ise vosoyet altına alınması vo vasi atanması
kararı."
4) iki adet vesikalık fotoğraf,
5) Varsa 150renim durumunu gösterir belge veya sureti,
6) ÔzOrlOnün v;ıslsl var ise. vesayete ve vasi atanmasına ilişkln mahkeme kararı.
7} Anno babanın boşonnı,ş cim.ısı hAlindo, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
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Huzurevi Başvurulaıı

1) Dilekçe,
2) T.C Kimlık Numarası beyanı,
3) Gebr durumunu gösterir belge örnekleri,
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Kadın Konukevi iık Başvuru
DoOertendirme

A\ � .,

1) Başvuru dılekc;esl,

�
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2) T.C Kimtık Numarası beyanı
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IUllı;e/Kuruluş Müdürlüklerince
Başlatılan Ayni·Nakd1 Yardım
Hizmetler!

Kamu Kurum ve

a) Yonelicilerden aşağıdaki bilgi ve belgele, istenir.
1) T.C. Kimlik Num arası beyanı.
2) Öğrenım durumunu gôsterir belgenin aslı veya idarece oııaylı örneği,
3) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
4) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Kuruluş binasının iskan durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
c) Binanın tapu senedi veya kira s6zleşmest örneği.
d) Yangın güvenfıği yönünden itfaiye mOdürl�Onden alınacak rapor,
e) Kuruluşun fiziksel koşullan. hizmet bölümleri. tefrişi, kapasitesi. personel durumu ve genel olarak hizmete
uygunluğu hakkında il mOdOrtOğünce düzenlooe<::ek rapor.

Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk
Tüzel Kişileri lıe Kamu Kurum
ve Kuruluşlarınca Açılan Aile
Danışma Merkezlerinin Açılış
işlemleri

a) Merkezde çalışacak tüm personel için,
1) İş Kanunu hOkOmlerine göre istihdam edilecek personel için düzenlenrr.ş iş sözleşmesi,
2) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile il veya İlçe MüdOrtOğünce onaylı örneği,
3) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
4) Aile Danışmanlarının ve Meslek Elemanlannın niteliklerini gösteren belgeler.
b) Merkez mOdOrünOn veya 6zel hukuk tozel kişileri temsilcisinin başvurusu yapmaya yeıl<ill olduğuna ilişkin belge,
c) Merkezin adı. adresi ve telefon numarası.
ç) Merkezin hizmet vereceği binanın ya da bağımsız bölümün islınn durumu hakkında Belediye lma.r MOdOrlüğO'nden alınacak
iskan raporu örneği ya da üniversttelerin ilgili bö!Omlerinden alınacak statik raporu örneği,
d) Yangın güvenliği yönünden itfaiye MOdürU)ğOnden alınacak rapor.
e) Merkezin tüm mekanlarını ve kullanım arnaçlannı gösterir kroklsl,
f) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındai<I mllstakil bir binada hizmete açılması halinde yönelim planında
belirtilen yellclyo dayanılarak apartman voya toplu konul yönelidleıinden alınacak itin belgesi,
g) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, çalışma gOn ve saatleri. ilk görilşme, danışmanlık seansları. vaka
tartışma ıoplanıılan, meslek elemanlarının yorarlanacagı mesleki yônlendinne çalışmaları. personelin nitelik ve görevleri ve
belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yônergesi,
ğ) Özel hukuk ıozel kişileri için ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin birer örnegi,
h) Gerçek kişiler için, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

Özel Hukuk T üzcl Kiş,leri lıe
23

24

1) T.C. Kımlık numarası beyanı
2) Sağlık Raporu, Öğrenci Belgesi

Kuruluşlarınca Açılan Kadın
Konukevlerinin Açılış işlemleri

25

Özel Huzurevi Açılış işlemleri
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Gerçek Veya Özel Hukuk
Tüzel Kişileri Tarafından

a) Kurucu ve sorumlu müdOr için;
ı) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
2) Öğrenim durumunu gösterir belgenin oslı veya idarece onaylı ômeği,
3) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
4) Gorevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
5) Sorumlu mOdOr ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
b) Kuruluş binası için;
ı) Yapı kullanma izin belgesi ya da Oniversitelerin ilgili bölOmleıinden alınacak statik rapor,
2) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği.
3) Yangın güvenliği yönünden itfaiye mOdürlOğünden alınacak rapor,
4) Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımeııi olarak hizmet vemıesl durumunda il sağlık
müdürlO{jOnden alınacak uygunluk raporu istenir.
a) Kurucudan istenecek belgeler
1 )T.C. KJmUk Numarası beyanı.

��
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Açılacak Bakıma Muhıaç
ôzurlülere Yönelik özel Bakını
Merkezlerinin Aı;,lış lşlcmlori
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Kuruluşları Ziyaret işlemleri

28

Yabancıların Kuruluşları
Ziyaret işleml eri

29

Rehlıer11k Hizmetlerinden
Faydalanma

2) Adli sicil kaydının bulunmadıj)ına lllşkin yazılı beyan,
3) En az ilkokul veya l!kogretlm mezunu old,�una dair belge.
•) TOzel ki$1nin şı,t<eı olması ıı.llinde. şirket ilanının yayımlandıQı ve merl<ezln açılışının faaliyetleri kapsamında oldı,Qunu gösterir ticaıet
slcU gazeıesl, veıgl leVhası ve imza slı1<0lert.
5) Toıeı kişinin sermaye şlıketi olması Mliııde gosterecegi temslidden. temsııcının hıssedarlar arasından oldU9unu ve şlrkı,ti temsile
ye\kill 01dU9unu g6sıertr noterden tasdD<ti belge ve it.arar om�ı.
6) Kişinin demek veya vakıf olması h!llnde gosıerocegl temsilciden, demek veya vaka yonelim kurulu Oye•I oldu!)unu ve tazel �lliQI
temsile yell<ii cldu!)unu gb5lerfr belge ve karar omeQi. rıxırkezln açıl,$ının vakıf seoedVdemek 10z090nde yer aldı!)rnı gösterir belge.
7) Kurucunun veıgl borcu ve Sosyal Sigortalar Kunı®na pirim oorcu olmodıQıno dair belge,
8) Kuru�mun B&Q·Kur borcu olmadıgıno dair belge.
9) Daha Once ııu alanda laal)yet gosıeıdil)ine veya faallyel gOstermedi!')ine dalı beyanını içeren belge.
b) Sorumlu MOdOrden istenecek belgeler
1) T.C. Klmlik Numarası beyanı,
2)GOrevinl devamlı oıa.rıık yapmaya engel bir durumu bulunmadıQına dair yazılı beyan.
3) Lisans �itlmlne sahip oldugunu belgeleyen ö()renlm belgesi.
4) Daha önce ııu alanda çalışmış ise çalışt'!lı kuruluşlara veya daha önce oo alancla çalışmamış ise çalışmadıgına IDşkln yazılı beyanını
içeren belge.
5) Sorumlu modor ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
c) Merkezde çalıştınlacak dli}er personel için istenecek belgeler
ı) Peısonelin çalışma talebine ve yapmak lstediı)i işe ilişkin dilekçe.
2) T.C. Klmllk Numarası beyanı.
3) ôgrenim durumunu gösteı1r belge.
4) Adü sicil kaydının b<ılunmadı(jına lişka'ı yazılı beynn.
5) GOrevinl devamlı oları,l(yapmaya engel bir durumu bulunmadıQına dair ynzılı beyan.
6) Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştıııı kuruluşlara veya daha once bu alanda çalışmamış ise çaıışmad,Oına lllşkln yazılı beyanını
içeren belge.
7) Kuıucu ile personel arı,sında yapılacak iş sozıeşmesl.
d) Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
ı) Bina.nın ıapu ı,enedi veyıı ldra kOntrııtı Omoği,
2) Binanın belediye imar mOdOrttıgOnden aıınacak \aSdtkli yapı kunanrna izln belgesi Omei)i ve binanın bOlOn bölUır.lcrüıl gOS\e(ır 13Sdikll
planı.
3) Merkezin yefleşiminl ve hizmet bOIOmlerill g6sterlr kroki.
4) Tefılşten sonra merkezin hl2met böklmlorinl. kuManım olanlarını. cı,ş cephesini ve tabelasını gösteren fot<>Qnıflar veya video
COIOVO/lotojlraf CD.
5) Yongın gOvenllgl yOnOnden itfaiye mOdOrlOQonden aıınaaık rapor.
6) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduQooa dair il emniyet tmfil< şube mOdOr10ğOnden alınacak rapor.
7) Binanın asayiş yönünden uygun blr yerleşim alanında olduQuna dairi emniyet mQdOrtoQOnden alınacak rapor,
1-D�ekçe
2- Klmlik Fol.
1-0ilekçe
2· Klmlik Fotokopisi.
3- Pasaport Fotokopisi
4-TOrkiye'do ikamet ediyorsa oturum belgesi ve ikametgah belgesi
1-Dilekçe
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