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KAMU UiZMET STANDARTLARİ TABLOSU

1
HuKuK xizıvırrı-rni

şuaesi
aivrn (Bi|give Belge Talepleri)
Başvurularının Alınması ğ voı ıs cüıı

2
HuKuK Hizrvıerı.ıni

şuaısi
eİMrn Başvurularının A|ınması ğ Bilgi Edinme Formu veya Dilekçe

ıs eüıı

3
HuKUK HlzMETLERl

sugesi ^LO 
t47 (Talep, Şikiyetler) Başvurularının

Alınması
ğ voı<

g iş e üıtü

4
HuKuK xlzıvıerı-ınl

sugesi
Talep ve Şik6yet Başvurularının Alınması l oilekçe

ıs cüıu

5
HuKuK xizrvıerı.eRl

şuggsi
Soruşturma Açılmasına İlişkin Başvurunun
Alınması

ğ oilekçe
ıo eüıu

5
HuKuK xizıvıtrı.rnl

şuaesi
İhbar Başvurulanın Alınması

ğ oi|ekçe, e-posta

ıo cüıu

7
HUKUK HİZMETIERİ

sugesi
Mevzuat doğrultusunda hukukT görüş
ta lepleri

ğ oılekçe
ıs eüıu

8 TEMEL EGİTİM yurt Dısında öğrenim ğ Başvuru Formu 4 ıŞ GuNü

L

sıRA
No

iı-aiı.isinirü xizrvırriıu ıoı isrrııeıı BELGELER
HızMETıN

TAMAMİANMA
sünes|



HlzMETLERl şuBEsl Gören Temel Eğitim Öğrencilerinin
Denkliğinin Yapılması

9 llkoğretim okullarına alınacaklardan, yurtdışınaatı ogrenım
gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya
öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi

ğ lUrkçe Tercümeleri (Almanca, İngilizce ve Fransızca Hariç)
ğ r.c, Kimlik Numarası
9 Yabancı uyruklu ise, öğrenim vizesi veva oturma izni

9
TEMEt eĞirİıtı

HiZMETLERİ SUBESİ
Okullarda Sağlık Taraması
İzin Taleplerinin Alınması

Jz uılel(çe
6 GÜN

10
TEMEt rĞirirvı

HızMETIERı şUBEsı

L948-L984 Yı l la rı Öğreni m

Görenlere Öğrenim Durum Be|gesi/
Diploma Kayıt Örneğinin Verilmesi

JÜ ulleKçe
ğ Nüfus Cüzdanı aslı

z iş e üıtü

11
ORTAÖĞRETİM

HızMETLERı şuBEsı

Yurt Dışında Öğrenim
Gören Ortaöğretim Öğrencilerinin
Denkliğinin Yapılması

2
ğ

ğ

şJ
ü
ğ

ğaşvuru Formu
Ortaöğretim ku rumla rına a lınaca kla rdan, yurtdışı nda ki öğrenim
gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneleiveya
öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi
ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurtdışında öğrenim
gördükleri öğretim kurumlarından aldıkları son ders yılına ait
karneler veya öğrenim belgesi ile diploma veya diploma almaya hak
kazandığına dair belge
Türkçe Tercümeleri (Almanca, İngilizce ve Fransızca Hariç)
T.C. Kimlik Numarası
Yabancı uyruklu ise, öğrenim vizesi veva otıırma izni

a iş e üıııü

12
ORTAÖĞRETİM

HizMETLERl şuBEsi
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu

r_yaDancı uyrul(lu Oğrenciler lçin:
a)Öğrenim Vizesi veya Oturma izni
b)Pasaport
c)Anne-Baba veya Vasisinin Çalışma İzni
d)Denklik Belgesi
2-Yurtdışından Gelen T.C. Uyruktu Öğrenciler:
a)Denklik Belgesi
b)Yerleşim Yeri Belgesi
3-Şehit veya Gazi Çocukları:
a)Şehitlik veya Gazilik Belgesi
b)Öğrenci Belgesi

z iş eüruü

13 DESTEK HızMETtERi Müdürlüğümüz ve Bağlı Bulunan g BaşVuru formu
90 GÜN



Okul/Kurumlardan Emekli Olanların
Bakanlığımıza Bağlı SosyaI Tesislerden
Yararlanmak İçin Yaptıkları Kamp
Başvurularının Alınması ve

ğ rmeklio'Orğ,
kimlik kartı fotokopisi

ğ oeğerlendirme sonucunda hak kazananlardan kamp ücretini
yatırdıklarına dair banka

dekontu istenecektir

İlama ilişkin taleplerDESTEK HİZMETIERİ Ödeme talebi varsa mahkeme kararı ve fatura/serbest meslek
makbuzu

İlama Bağlı Borçların ÖdenmesiDESTEK HİZMETLERİ ğ ıvıahkeme kararı
ğ Fatura/Serbest meslek makbuzu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan|ığı
Tarafından Korunan Çocukların İstihdam
Edilmesi

TEMEI eĞirirvı
HızMETLERı ŞuBEsı

Nüfus cüzdanı aslı
Adli sicil beyanı
Sağlık durumu beyanı
Askerlik durum belgesi

ğ
,J
,J
,J ı iş e üıuü

Engelli Personelin Göreve Başlatılması
iııısııı KAvNAKIARı

şuBEsİ

Nüfus cüzdanı aslı
Adlisicil beyanı
Sağlık Kurulu raporu

ğ
ğ
ü

Şehit ve Gazi MaIul Yakınlarının Göreve

Kamulaştırma işlemleri
iı,ışaır EMuK

şuBEsi
Tapu, Kadastro, Belediye, Milli Emlak Müdürlük|erinden belgelerin
toplanması

zdan Kamulaştırma Talebinde bulunma

Özelokulve Özel Eğitim okulunun
Açılmasına İlişkin Başvuruların Alınması

özel öĞnEriı,ı
KURUMLARİ

HızMETLERı şUBEsı

ğ
ğ
ğ

ğ

Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
Kurucu tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan
ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri
işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim
kurulu kararı
Kullanılacak her kat ve bahçe i



okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi
oldukları yönetmeliklerden fark|ı uygulama yapmak isteyen okullar
için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha rurum
yönetmeliği taslağı ve cD'si veya kurucunun daha önce açılış iznı
almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum

_ yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
ğ kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum

binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar düzenleniiş kira
sözleşmesinin aslı

zl Yönetici çalışma izin teklifi ( Kurucunun yazılı beyanı)
ğ öğretime başlamadan önce gereklitüm personelin atamasının

yapılacağına dair kurucu/kurucu temsilcisinin yazılı beyanı
ğ sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede

öğrenciIerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına
_ ilişkin hastane yönetimi ile yapı|an prototol

ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna i|işkin; çevre ve
şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müe|lifleriya a. v"tı,ııiserbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümleıince
düzenlenen teknik rapor

ğ iı sağııt Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin
sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor

(35x5O cm veya aE 
"Uğ Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmelığı uygulamak isteyen

ğ itfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili
, mevzuata göre gerekli önlemlerin a|ındığına ilişkin rapor

Özelokulve Özel Eğitim okulunun
Devredilmesine İlişkin Başvuruların
Alınması

özıı. öĞnerlrvı
KURUMİARİ

HizMETtERl şuBEsl

Kurumu devir alan trffie ait dilekçe
kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da d6hil
olmak üzere, kurumu devra|an veya devredilen gerçek kişi veya tüzel
kişilik tarafından üst|enildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir
senedi
yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adIi sicil kaydının bulunmadığına
dair yazılı beyan
Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum
binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar dtizenlenmiş kira
sözleşmesinin aslı

ğ
ğ

ğ

,J

Tüzel kişi ise Tü f!!e!et Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana



ğ kurucu temsi|cisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri
işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim
kurulu kararı

sözleşmesi, tüzük ya da ,akıflEnJ

ğ rgitim personeli ile diğer personelin görevlendirme tek|ifleri ve

ÖzelOkulve Özel Eğitim OkuIunun İsim
Değişikliği İsteklerinin Alınması

özrı. öĞnrrirtı
KuRuMLAR!

HızMETLERı şuBEsı

Özel Okulve Özel Eğitim Okulunun
Kurucu/Ku rucu Temsilcisi İsteğiyle
Kapatılması Teklifinin Alınması

özet öĞnırirvı
KURUMLARİ

HlzMETLERl şuBEsl

Kurucu/kurucu temsilcisinln alleÇEİ
Eğitim personeli ve diğer personel ile öğrencilere en az üç ay
öncesinden yazılan duyuru yazısı
Yönetici ve eğitim personelinin istifa di

ÖzelOkulve Özel Eğitim Okulunun Kurum
Nakli İsteğinin Alınması

özrı- öĞngrirvı
KURUMtARı

HızMETLERı şUBEsı

ğ Kurucu U,
ğ okullar için en az 1 yıllık kira söz|ejm"ri ,"y. tapu örneği (aslı ya datasdikli örneği)
ğ kullanılacak her kat ve bahçe için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı

(35x5Ocm veya A3 ebadında)
ğ Mevcut binada bulunan araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve

eksik araç ve gereci tamamlayacağına lİlşkln kurucu/kurucu-
temsilcisine ait yazılı beyan

ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevreve şehirci|ik il müdürlükleri, yapınln proje müellifleriya a. y"illıi
serbest proje bürolar| veya üniversiteleiin ilgıli bölümlerince
düzenlenen teknik rapor

ğ iı sağ|ık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin
. sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor

ğ itfaive Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili
ilişkin rapor

Özel Okulve Özel Eğitim Okulunun
Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
İsteğinin Alınması

özeı, öĞnrrirıı
KURUMtARı

HlzMETLERI şuBEsi

Yapılacak değişikllkleri gO
dilekçesi
Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x5O cm
veya 43 ebadında)

ü

ğ

54 «urucu/kurucu temsilcisinin dilekçesl
9 Yönetim Kuru|u kararı



ğ Katveya daire ilave 
"

_ sözleşmesi veya tapu örneği (ash ya da tasdikli örneği)
ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuni ilışkin; ç"rr"ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya j, y"iı,iıı

serbest proje bürolarl veya üniversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor

ğ iı sagııt Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresininsağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
ğ ittaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili

mevzuata göre gereH önlemlerin alındığına i|işkin rapor

Özel Okul ve Özel Eğitim Okulunda
Kurucu Temsilcisi Değişikliği İsteği
Teklifinin Alınması

özeı. öĞneriıvı
KURUMLAR|

HizMETLERi şuBEsl

,J
ğ

ğ

Ku rucu temsilcisi değişikliği istegine ilffi}zı
Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri
işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim
kuruIu kararı
yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair
yazılı beyan veya belse

Özel Okulve Özel Eğitim Okullarının
Teşvikten Yararlanma İsteklerinin
Alınması

özeı- öĞnErirvı
KuRUMtARı

HlzMETLERl şuBEsl

'J 
05 Mayıs ].998 tarihli ve 23334 sayılı Resmi Gazete' de yayımlananyatırımlarda Devlet yardımları ve yatırımları Teşviki rıaı<iınaa
kararın uygulanmasına ilişkın Tebliğ ekinde yer alan yatırım Bilgi
Formu

ğ ıalep sahibi tüzel kişilik ise, özel öğretim kurumu açılacağına dair
hüküm ihtiva eden Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde yayımlanmış
veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşmeğ kurucu temsilcisi seçimine ilişkin tüzel kişiliğin (şirket, vakıf, vb.)
yönetim kurulu kararının ilgili sayfasının noter tasdikli örneği (kurucu
temsilcisi 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu tıutıimıerı
gereği bir kişi olacak ve kurumu Bakan|ığımıza ve diğer kurum

_ kuruluşlara karşı temsile yetkili olacaktıİ,)
ğ kurucu temsilcisinin nüfus cüzdanı sureti ve noter onaylı imza

sirküleri

ğ Taahhütname

ğ okulun yapılacak olduğu il valilıginin yatlrımclnln ''Teşvikten
faydalanarak özel okul yat|rımı yapmasında sakınca bulunmadığına''
dair uygun görüş yazısı. (Bu yazıdoğrudan ilgıli ilValiliği'na"n-''"'

im kurumları Genel



Müdürlüğü'n.
ğ Çevre ve Orman Bakanlığından 

"l,nr.rl,-''Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Olumlu'' kararı veya''Çeİrİesel EtkiDeğerlendirmesi Gerekli Değildir'' t.r.ı.İ 
-

Özel Okulve Özel rğltim Okııll.r",d.
Görevli Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış
ızin İsteklerinin Alınması

Yurt dışı izni çıkış lrtut to"n,

özeı- öĞneriıvı
KURuMtARı

HizMETLERl şuBEsl

Öze| Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Açma
İşlemi Başvurularının Alınması

ğ rorm

3 ir:ii,::,' ::,:1 ly"i:: l':lr'1r * a d l i s i c i l b u l u n m a d ı ğ ı n a d a i r b e ya nğ Kurucu tüzeı kişi ise Türkiye r,..i"i],.İı,Ğ;;.Jl* rŞ;r#:;_ ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
ğ Kurucu temsilcisinin kurumu ,rrn t.r.'ma, devir ve benzeriişlemleri yürütme yetkisıne raılip oıaugunun belirtendiği yönetimkurulu kararı
ğ Kullanılan her kat için ayrı ayrı yerleşim planı 3 adet (35x5O veya 43boyutunda)
ğ kursta uygulanacak sertifıka programlarının Talim ve Terbiye
. Kurulunca onaylanmış programların tarih ve sayılarığ Yöneticiçalışma izin teklifi

ğ öğretime başlamadan önce gereklitüm personelin atamasınınyapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
ü tn az bir yıllık kira sözleşmesi veya irpr'tırn.ei (asll ya da tasdikliörneği)

ğ Direksiyon eğitim aracıtek|ifleri kurum açılacak binanın sağlam vedayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehırcılik İl müdürlükleri, yapınınproje müellifleri ya da yetkili serbesİ prole bürotarı veyaüniversiteler ilgili bölümlerlnce dtizenlenen teknik rapor9 ıl sağlık Müdürlüğünce düzenlen"..ı, oı.n, bİnanın ve çevresinin

^, i.lİl] |<_ 

r.".lr.ld:.l uygu n olduğu na il iş kin rapo rğ itfaiye Müdürlüğünce düzenlen"."ı. oı.nTi'.o. ,rn,na karşı ilgili_ mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin raoor
özeı. öĞngriıvı

KURUMLARİ
rıİzrvıerı.ınİ şUBEsİ

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun
Devredilmesi İsteği Başvurusunun
Alınması

kurumun borç ve alaca.klarının vadesigelmemış olantar da dahılolmak üzere, kurumu devralan ,"v. a"*"ail"n g"rç"k kişi veya tüzel
üzenlenen devir



ü en az bir yılllk kıra sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdiklıörneği)

ğ Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret siciliGazetesi'nde yayımlanan ana
_ sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi

ğ Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeriişlemleri yürütme yetkisine satııp oıougunun betirlendiği yönetimkurulu kararı
ğ Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme tek|ifleri ve

PjE!ıron eğitim aracı teklifleri
özeı. öĞnnirvı
KuRUMtARl

HizMETtERi şuBEsl

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının
isim
Değişikliği Teklifinin Alınması

Kurucu temsilcisinln dileÇG
yönetim kurulu kararı
Dergi ismi kullanılacak ise dergiörneği, markalı isim kullanılacaksamarka tescil belgesi ile isim lıakl<ı sclJeşmesi

ğ
ğ
,J

öztı- öĞngrirvı
KURUMtARı

HızMETIERı şUBEsı

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında
Kurum Bina Nakli Başvurusunun Alınması

g rrrr.,
9 

İ::İ,P'r 
yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikliörneği)

ğ kullanllacak her kat için ayrl ayrl yerleşım planı (3 adet 35x5o veya43 boyutunda)
ğ kurum açılacak bınanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre veşehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkiliserbest proje bürolarl veya univeisitelerin itgili bötümlerince

düzenlenen teknik rapor
ğ İı s.aglık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, bınanın ve çevresininsağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin raporğ itfaiye Müdürlüğünce düzenLnecek olan binada yang|na karşı ilgilimevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında
Kurumların Dönüşüm Başvurularının
Alınması

özeı. öĞnıriııı
KuRUMtARı

HlzMETIERl şuBEsl

İ o.r"
ğ Formdilekçe (Ek-1)

ğ Özel dershane kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazıgl Yönetici ve. eğitim personelinin istİfa dilekçeleri
Jz Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x5O veya__43 boyutunda)



ğ Uygulan,
saylsı

ğ Yöneticiçalışma izin teklifi
ğ öğretime başlamadan önce gerek|itüm personelin

görev|endirileceğine ilişkin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyanü rn az bir yıllık kira söz|eşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli
örneği)

ğ Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim
_ kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü

9 sağlık meslek lisesi açacakların, oku-lun açııacağı ildeki hastanedeöğrencilerinin eğıtim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına
. ilişkin hastane yönetimi ile yapılan proĞkol

ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve
şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müelliflerİya aa v"t1.1lİserbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor

ğ İl Saglıl< Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın veğ çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor İtfaiye
Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili
mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin raoor

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının
Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
Başvu rularının Alınması

özeı- öĞnrrirtı
KURUMLARİ

HızMETIERı şUBEsı

Pl Yapılaca*

ğ kurumun son yerleşimini gösteren yerleşim planı (3 adet 35x5o cmveya 43 ebadında)
Ü Sir adet eskiyerleşim planı
ü xat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya

_ tapu örneği(ash ya da tasdikliörneği)
i kurum açılacak binanın sağlam ve Jayanıklıolduğuna ilişkin; çevreve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müeltifleri ya ja y"tı<ııi

serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor

9 il sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin
_. ,,.1r|'k Vönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
ğ itiaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili
. mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin raporMotorlu Taşıt Sürücüleri Kurs|arının

kurucu Temsilcisi Değişikliği Teklifinin
ğ Kurucu t"

a, devir ve benzeri



işlemleri rUrr'r"
kurulu kararı
Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı

özeı- öĞnerirta
KURUMLARİ

HlzMETLERl şuBEsl

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında
Program İlavesinin Yapılması İsteğinin
Alınması

ğ Kurucu t"
ğ Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x50 cmveya 43 ebadında)
ğ İlave edilecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kararı

Kararının tarih ve sayısı
ğ Programa ait araç-gereç listesi
ğ Görevlendiri|ecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin
. yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı

Özel Çeşitli Kurs Açılması Teklif Evrakının
Alınması

özgı. öĞngriııı
KURUMİARİ

HızMETLERı şUBEsİ

ğ Formdilekr (EküJ

ğ il saglık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresininSağllk Vönündpn ııvoı,. nlr{ııi,,^^ :ı:-ı-:_ ----._

ğ kurucu/kurucu temsilcisine ait adlisicilinin bulunmadığına dairoeyan

ğ kurucu tüzeI kişi ise Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde yayımlanan
ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedig Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri
işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim
kurulu kararı

ğ Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50 veya43 ebadında)

ü kurumda uygulanacak olan sertifika programlarlnın Talım ve Terbıye
_ Kurulunca onaylanmış yazılarının tarih ve sayısı

ğ YöneticiÇalışma izin teklifi
,J öğretime başlamadan önce gereklı tüm personelin atamasının

yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
f En az bir yıllık kira sözleşmesi ,"y, t.p, .ırneği (ash ya da tasdikliörneği)

ğ Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim
. kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü

ğ kurum açılacak binanın sağlam ve'Jayaiıtıı olduğuna ilişkin; çevre ve
şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellif|erı ya o. y"ttiıi
serbest proje bü rola rı veya ü n iversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor



şJ İtfaiye Vltldtlrltlğtln."
___ rn§yıuata 8öre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor

özıı. öĞnırlrıı
KURUMLARİ

xizrvıerı.eni şuBEsl

Özel Çeşitli Kursun Devredilmesi Teklif
Evrakının Alınması

kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş otanlar da d6hil
olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel
kişilik tarafı ndan üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir
senedi
yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikii
örneği)
Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde yayımlanan ana
sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
Kurucu temsi|cisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri
işlemleri yürütme yetkisine

sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu
kararı

g Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve
yenilenen iş sözleşmeleri

Özel Çeşitli Kurslarda Kurumların
Dönüşüm İsteklerinin Alınması

özıı. öĞngrirvı
KuRuMtARı

HlzMETLERl şuBEsi

Kurum açılacak binanın

ğ
ğ
ğ
9J
,J

ğ
ğ
şJ

K u ru c u/k u ruc u te m s i I c is i n i n ku ru m, n, dE nTşt ü 
"n;"h 

; i ı iş k i n E;Form dilekçe (Ek-1)
Özel dershane kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x5o veya
A3 boyutunda)
uygulanacak program|n Talim ve Terbiye kuru|u kararı tarih ve sayısı
Yönetici çalışma izin teklifi
Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin
görevlendirileceğine ilişkin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan
En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya aa tasjiklı
örneği)
Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim
kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü
sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede
öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına
ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol



şehircilik i| mıid

::...r_b^T .ıi"je 
bü ro l a rı veya ü n iveİs ite lerl n ilgil i böl üm leri ncedüzenlenen teknik rapor

ll sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin
fE|ıt vclnll.nden uygun olduğuna ilişkin raİor
ıtfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan üınaoa yanglna karşı ilgilımevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor

Özel Çeşitli Kurslarda Program İ|avesi
Yapılması İsteğine İlişkin Başvurunun
Alınması

özeı- öĞneriıvı
KuRUMtARı

HizMETIERl şuBEsi

Kurucu temsilcisinin dileÇE
Kurumun son yerleşiminigösteren 3 adet yerteşim planı (35x5O cmveya 43 ebadında)
llave edilecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararıtarih ve sayısı

ğ Programa ait araç-gereç listesi
ğ Görevlendirilecek eğitim personeline itişkin çalışma izin tekliflerininpılacağına dair kurucunun yazılı beyan

özeı öĞnıriıu
KURUMtARl

HlzMETLERİ şuBEsl

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin
Devredilmesine İlişkin Teklif Evrakının
Alınması

9ı Eğitım personeli ile diğer personelın görevlendirme teklıfleri ve
__Jg!,llenen iş sözleşmeleri

ğ kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da d6hilolmak üzere, kurumu devralan veya de-vredilen lerçek tiiiveva t..ıreıkişilik tarafında n üstlen ildiğini gösierir noterlikçe düzenlenen devirsenedi

ğ yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanğ En az bir yıllık kira sözleşmesi ,"y. 
'.|, 

(aslı ve örneği)ğ Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde yayımlanan anasözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
ğ Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeriişlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim

kurulu kararı

72



özeı. öĞnrrirvı
KURUMLARİ

xizrvıerı-ıni şuarsi

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Açma
İşlemlerinin Başvurularının Alınması

ğ Formdll
ğ kurucu/kurucu temsilcısine ait adlisıcılınin bulunmadığına dairbeyan

ğ kurucu tüzel kışi ise Türkiye Ticaret sicilı Gazetesı'nde yayımlanan
_ ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

ğ Kurucu temsilcisinin kurumu 
"çİ., l.rpr,ma, devir ve benzeriişlemleri yürütme yetkisine s"t ip oiaugunun belirlendiği yönetimkurulu kararı

ü kullanılacak her kat için ayrı ayrl 3 adet yerıeşım ptanı (35x5o veya43 ebadında)
ğ kurumda uygulanacak olan sertifika programlarının Talim ve Terbiye
. Kurulunca onaylanmış yazılarının tarih ve sayısığ YöneticiÇalışma izin teklifi

ğ Öğretime başlamadan önce gereklitüm personelin atamasınınyapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
ğ en az bir ylllık kira sözleşmesi veya i"p, tırn"eı (aslı ya da tasdikliörneği)

ğ kurum açllacak binanın sağlam ve dayanıklıotduğuna ilışkin; çevreve şehircilik İl müdürlükleri, yapının pioje müellıfteriya da yetkıliserbest proje bürolarl veya tinıversıtelerin ilgili bölümlerincedüzenlenen teknık rapor 
ri ltğlll vvlullllğılı|Le

ğ iı sagılt Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin
_, ::.r]:| 

r:lİT.9::_yvsrn olduğuna ilişkin rapor,J itfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı İlgili. mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına iliskin rı^^.

özel öĞnerirvı
KURUMLARİ

HizMETLERi şuBEsl

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde
Kurum Bina Nakli Teklifinin Alınması

gı itfaıye M üdür|üğü;ce ;ü;;;;;;#t'oı. n' uın.a.

ğ Kurucu'"

3 İ::lli:II::::',:'lesı veya tapu (asll ve örneğİ)

' §ilf '''.cak 
her kat için .yn .yrİ ıd-so r"r"'oT]o"dında yerıeşim

ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıkll olduğuna ilişkin; çevre veşehircilik il müdüriükleri, yapının pro;" ,,l"lllfleri ya da yetkiliserbest proje bürolarl veya univeisitelerin ilgilı bölümlerincedüzenlenen teknik rapor
9 ıl sağhk Müdür|üğünce düzenlenecek olan, bınanın ve çevresınin
_, i.lğlk r."..ü,|.d9 yvsrn olduğuna ilişkin rapor



mevzuata göre gerekli .lnl".l"@

özrı. öĞngrirtı
KURUMLARİ

xizrvıerı.rni şuBEsl

Özel Öğrencl Etüt Eğitim Merkezlerinde
Kurum Dönüşüm Başvurularının Alınması

ğ «urucu/n*
ğ Form dilekçe (Ek-l)
Pl Öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
ğ Yöneticive eğitim personelinin istifa dilekçeleri
ğ Kullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x50 veya

43 boyutunda)
9 uygulanacak programın Talim ve Terbiye kurulu kararı tarih ve sayısığ Yönetici çalışma izin teklifi
ğ Öğretime başlamadan önce gerek|itüm personelin

- görevlendirileceğine ilişkin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyanğ en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli
örneği)

ğ Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim
_ kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü

ğ sağlık meslek Iisesi açacakların, oı<uıun-açııacağı ildeki hastanede
öğrenci lerinin eğitim göreceği a lana uygun stajlarını ya paca klarına

_ ilişkin hastane yönetimi i|e yapılan protokol
ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve

şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleriya a, i"tkııi 
-

serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümleiince
düzenlenen teknik rapor

ğ iı saglık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresininsağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor

özeı. öĞnerirvı
KURUMLARİ

HlzMETLERi şuBEsl
Özel Yurt Açma Taleplerinin Alınması

ğ Müracaat dilekçesi

yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge
Kurucu gerçek kişi ise;

ğ Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;
ğ Şirket ve benzerleri için Ticaret Sici|i Gazetesinde yayımIanmış veya

kurumca tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsi|cisi olduğunu
belirten yetkibelgesi

ğ oiğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili
organlnln kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar
örneği ve kurucu temsi|cisinin adli sicil beyanı

ğ Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde



Türkiye Cumhuriyeti kimlik n,r,n-rı."o- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapisveyahut affa uğramış olsalar bi|e Devletin şahsiyetine ı,"rş,işı"n"n
suçlar ile rüşveğ zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçİan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sİrlarını açıga
vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair aaliJıciı
beyanı

ğ yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dairbeyan

ğ Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair
beyan

ü kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip
olduğuna dair beyan

ğ Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsızbölümlerinde yurt
açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa
göre kat malikleri kurulu tarafından yurt
açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir
örneğiveya her bir kat malikinden veyahut
vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi

ğ yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacıyurt olan binalar
haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna
dair belge

ğ Binanln sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan
uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan betgeğ yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren
belge
Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi
e|nlnln her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üçer adet yerleşim planı
Yetkili kuruluştan alınan, binanın y.ng,n. karşı yeterligüvenliğe
sahip olduğuna dair rapor

,J
ğ
,J

özelYurJun Offi6Zl kurucu temsilcisinin d



KURUMLARİ
HlzMETtERl şuBEsl

Talebin Alınması Noter tarafındrn dtl."nl"
sözleşmesi
Devir işlemlerinde, Bakanlıkça ve mülki idari amirlerince yapılmış

denetimler sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğİn
bulunmadığını veya eksikliklerin giderildiğini gösteren raf,or
(kurucusu özel hukuk tüzel kişisi olan yurtıar için ayrıca yönetirn
kurulu kararı esas alınır.)
Yeni kurucuya ait Adli sicil beyanı
Kira sözleşmesi

Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Ana
Sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
Kurucuya ait iki adet renkli vesikahk fotoğraf

Adli sicil beyanı

,J
ğ
ğ

şJ
ğ
ü

özeı öĞnerirtı
KuRUMtARı

HİzMETIERı şUBEsı

Özel Yurtlarda Öğretime Ara Verme
İzninin İptali ile İlg|li Saşvuruların Alınması

Kurucu temsilcisinin dilekçesi
yönetim kurulu kararı
Tüm personele duyuru yazısı,
Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

ğ
şJ
,J
şJ

Özel Yurtlarının İsim Değişikliği
Taleplerinin Alınması

Kurucu temsilcisinin dilekçesi
yönetim kurulu kararı
Eğitim Denetmenleri raporu

ğ
ğ

Özel Yurtların Kurum Nakil Taleplerinin
Alınması

özeı. öĞneriıvı
KuRuMtARı

HızMETIERı şUBEsı

T.C. Kimlik Numarası
Kurucu temsilcisinin dilekçesi
Kira sözleşmesi veya Tapu örneği
Yerleşim planı
Sağlık müdürlüğü raporu
Bayındırlık müdürlüğü raporu
İtfaiye müdürlüğü raporu
Eğitim Denetmenleri raporu
Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf

Ad|isicil beyanı
İkametg6h Beyanı

ü
ğ
şJ
ü
ğ
ğ
,J
ğ
ü
ğ
ğ

Özel Yurt Kurucu/Kurucu Temsilcisi l<urucu Oeğişikl iğine i lişkin ku ruculemİİffiln d



KURUMLARİ
HizMETLERİ şuBEsl

Değişikliği Taleplerin Alınması Kurucu Temsilcisi değişikliğine ait Yönetim Kurulu Karan
Adli sicil beyanı
2 adet renkli vesikalık fotoğraf

ğ
ğ
ğ

özıl öĞnrriıın
KURUMLARİ

HlzMETLERl şuBEsl

Özel Yurt Yerleşim P|anı ve Kontenjan
Değişikliğine İlişkln laleplerin Alınması

Kurucu/kurucu temsiIcisi dilekçesi
Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x5O cm veya 43
ebadında yerleşim planı
Bir adet eski yerleşim planı

,J
ü

ğ

özgı. öĞnerirvı
KURUMLARİ

HızMETLERı şuBEsı

özel yurtlara personel Görevlendirme
Taleplerin Alınması

T.C. Kimlik Numarası
Diploma Fotokopisi
Adlisicil beyanı
İş sözleşmesi

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta be|gesi

şJ
,J
9J
,J
ğ

özıt öĞnırirvı
KURUMLARİ

HlzMETLER| şuBEsl

özel yurtlara yönetici Görevlendirme
Taleplerin Alınması

Kimlik Fotokopisi
Diploma Fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)
Adlisicil beyanı
İş sözleşmesi
İki Rdet Vesikalık Fotoğraf

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi

şJ
şJ
ğ
,J
ğ
ü

özgı. öĞnerirvı
KURUMtARı

HlzMETIERl şuBEsl

Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde
Kurum Dönüşüm Başvurularının Alınması

ğ
ğ
şJ
şJ
,J

d
şJ
ü

Kurucu/kurucu temsilcisinin t
Form dilekçe (Ek-1)
Kursiyer kaydı olmadığına dair yazı

Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
Kul|anılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x5O veya
43 boyutunda)
uygulanacak programın Talim ve Terbiye kurulu kararı tarih ve

saylsl
Yönetici çalışma izin teklifi
Öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin

görevlendirileceğine ilişkin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan
En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli



9J Denizcilik ve havacıllk kursu gibi özellik arz eden özel öğretim
. kurumları için ilgili bakanlıklaİın uygun görüşü

9J sağlık meslek lisesı açacakların, o*iırn açılacağı ildeki hastanedeöğrencilerinin eğitim
ğ göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimiile yapılan protokol
ğ kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıkll olduğuna ilişkin; çevreve şehircilik il müdürlükleri, yapının pioje müelliflriya jr r"'i'ı'serbest proje bürolarl veya üniversitelerin İlgili bölümlerince

düzenlenen teknik rapor
ü iı sagıık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresininsağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin raporğ itfaiye Müdürlüğünce düzenienecek olan binada yangına karşı ilgili. mevzuata göre gerekll önlemlerin alındığına i|işkin raoor

Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde
Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
Başvurularının Alınması

özıı- öĞnıriıvı
KuRuMtARı

HlzMETIERl şuBEsi

g r.o
dilekçesi

ğ Kurumun son yerleşiminigösteren 3 adet yerleşim planı (35x5O cmveya 43 ebadında)
ğ Bir adet eski yerleşim planı
ğ tn az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdiklıörneği)

ü kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevreve şehircilik İl müdürlükleri, yapının pioje müellifleriya da yetkiliserbest proje büroları veya tıniversitelerin ilgili bötümlerince
düzenlenen teknik rapor

ğ iı sagııt Müdürlüğünce düzenlenecek olan, bınanın ve çevresinin

^, ::İ|:k vil.yf9n uygun olduğuna ilişkın rapor
ğ itfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgilimevzuata Eöre serpkli önlamlo,i^ _l._J.:.-- ııı ı .önlemlerin alındığına ilişkin rajor

Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde
Kurucu Temsilcisi Değişikliği

özgı. öĞnerirvı
KURUMLARİ

HizMETIERl şuBEsi

Kurucu t"rrl1.1rl

,l:rjı1]"rs.ilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeriişlemleri yürütme yetkisine sanip oioujunrn u"ıiı"ndiği yönetim
i sicil beyanı

Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde
ğ Kurucu t"mrlİffiİn all"İffi

[.glgrngn son yerleşim ini 3 adet yerleşim planı (35x5O cm



HizMETIERl şuBEsl Program İlavesi Yapılması aaşvurularırıın

ğ ilave edilecek programın onaylandığı Tatim ve Terbiye Kurulu Kararıtarih ve sayısı
ğ Programa ait araç-gereç listesi
ğ GörevlendiriIecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin
__YeP!jxcağlna dair kurucunun vazılı bevanı

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezlerinin Devir İşlemi Tekliflerinin
Alınması

özeı. öĞnerirvı
KURUMLARİ

HizMETLERi şuBEsl

ğ Kurumu Ou

ğ kurumun borç ve alacaklarının vadesig;ır"riş olanlar da dahilolmak üzere, kurumu devralan veya de-vredilengerçek tişireva t,.izeıkişilik tarafından üstlenildiğini gösierir noterlikçe düzenienen devirsenedi

ğ yeni kurucu/kurucu temsilcısıne ait adlisicil kaydının bulunmadığına
dair yazılı beyan

ğ kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurumbinası kiralık İse en az bır yıllık düzenlenmiş kira sözleşmesinin asllğ Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret siciti Gazetesi'nde yayımlanan anasözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi
ğ kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devirve benzeri

işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim
kurulu kararı

./ Eğitim persone|i ile diğer personelin görevlendirme teklıfleri veyenilenen is sözlesmple ri

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkez|erine Program İlavesi İsteklerinin
Alınması

özeı- öĞnerirvı
KURUMtARı

HizMETtERi şuBEsl

Kurucu/ku ru., t"rrl1.1rin in@İT
Kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı (35x5O cmveya 43 ebadında)
llave ediIecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu
Kararının tarihi ve sayısı

ğ Programa ait araç-gereç listesi
ğ Görevlendirilecek eğitim personetine ilişkin çalışma izin tekliflerininyapılacağına dair

19



özgı. öĞngrirvı
KURUMLARİ

xizrvırrı.ıni şuarsi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin
İsim Değişikliği İsteği Teklifinin Alınması

Kurucu/kurucu temsilclsinin dilekçsi
yönetim kurulu kararı
Marka ismi kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı

sözleşmesi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Açılması Teklif Evrakının Alınması

özeı. öĞnerirtı
KuRuMtARı

HıZMETIERı şuBEsi

ğ Form dllekçe 1rlcr1
ğ Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
ğ kurucu tüzel kişi ise Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nde yayımlanan

ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
ğ kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri

işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun be|irlendiği yönetim
kurulu kararı

ğ xullanılacak her kat için ayrı ayrı 3 adet yerleşim planı (35x5o cm
veya A3 ebatlarında)

ğ Uygulanmak istenen Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmış
programların tarih ve sayıları

ğ Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum
binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar duzenleniıiş kira
sözleşmesinin aslı

ğ Yöneticiçalışma izin teklifi
ğ öğretime başlamadan önce gerekli tüm personelin atamasının

yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
ğ kurum açı|acak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve

şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleriya a. y"ttiıi
serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor

ğ iı sağııı< Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresininsağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
ğ itfaiye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili

mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin
Kurum Bina Nakli İsteğinin Alınması

Kurucu/kurucu temsilcisine alt dllekçe
Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin aslı ve örneği, kurum

r düzenlenmiş kira

ğ
ğ



Kullanılacak her kat için ayrı ayrı yerleşim planı 3 adet (35x5O cm
veya A3 ebadında)
Mevcut binada bulunan araç ve gereçlerin yeni binaya
aktarılacağına, eksik araç ve gerecin tamamlanacağına ilişkin
kurucunun yazılı beyanı
kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevreve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleriya J. yutlııı

serbest proje bürolarl veya üniversiteleiin İlgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor
ll sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek olan, binanın ve çevresinin
sağ|ık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
itfaiye Müdürlüğünce düzenlenecel olan ,ınaoa yangına karşı ilgili
mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin raoor

sözleşmesinin aslı

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin
Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
Talebinin Alınması

özgı- öĞneriıı
KURUMtARı

HızMETLERı şUBEsı

ğ Yapılacan r;
dilekçesi

ğ kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı(3,x,o cm
veya 43 ebadında)

ğ kat veya daire il6ve edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya
_ tapu örneği (aslı ya da tasdikli örneği)

ğ kurum açılacak binanın sağlam ve diyanıklıolduğuna ilişkin; çevre ve
şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleriya a. v"tı.ııiserbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümleiince
düzenlenen teknik rapor

ğ il saglık Müdürlüğünce düzenlenecek o|an, binanın ve çevresininsağlık yönünden uygun o|duğuna ilişkin rapor
ğ itfaıye Müdürlüğünce düzenlenecek olan binada yangına karşı ilgili

mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde
Kurucu Temsilcisi Değişikliği Talebinin
Alınması

özeı. öĞnırirvı
KURUMLARİ

HlzMETIERl şuBEsi

Kurucu temsilcisi a"ğişit
Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri
işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim
kurulu kararı
yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil



REHBERtıK
HizMETLERl şuBEsl

Öğrencilerle İlglll İşlemlerin yürütülmesi
(Evde Özel Eğitlm Hizmet|eri)

ğ Süreğen hrst.l,g,n,n
ğ Okuldan alınan inceleme vazısı

66
özeı. eĞirirvı vr

REHBERLİK
HızMETLERı şuBEsı

Mahkemlerce Haklarında Tedbir kararı
Alınan Çocuk|arla İlgili İşlemlerin
yürütülmesi

H llBnl lvlankemenln verdaği Tedbir kararlarının okullara Bilidirilmesi
ğ Okullarda uygulanan tedbir plan ve raporlarının 3er Aylık

Dönem|erde İlgili ıvıahkemeye İ|etilmesi
ğ reablr Kararlarını Uygulamak Üzere Rehber Öğretmen

Görevlendirilmesi

7 GÜN

67
özeı. rĞirirvı ve

REHBERLİK
HızMETLERı şUBEsı

Evde Eğitim Hizmetleri

y ulleKçe
Pl S.üreğen hastalığının bulunduğunu be|irten sağ|ık raporu
ğ ÖzelEğitim Hizmetleri Kurul Kararı
9 Okuldan alınan inceleme yazısı

15 GÜN

58
öztı- ıĞirirvı ve

REHBERLİK
HlzMETLERl şuBEsl

Destek Eğitimi Odası Açma-Kapama
İşlemleri

l H ulleKÇe

I a Öze| Eğitim HizmetleriKuru| Kararı

I r Kaymakamlık oluru
|rJ Ögretmen Görevlendirilmesi|^ı^.,_

30 GÜN

59
özgı- gĞir!rvı vı

REHBERLiK
HlzMETLERi şuBEsi

Özel Eğitim Sınıfı Açma-Kapama İşlemleri

Z ulleKçe

ğ Özel Eğitim HizmetleriKurul Kararı
ğ Kaymakamlık Oluru 30 GÜN

7o
özeı. eĞiriıvı vt

REHBERLİK

HlzMETIERl şuBEsl

Özel Eğitim Okullarının Sosyal,Kültürel
Faaliyetlerine İlişkln İşlemler

Y
,J

E LKlnlllK ğaşVurusu
Makam Oluru

7 GÜN

7I
özıı. eĞirirvı vr

REHBERLİK
HlzMETLERİ şuBEsl

Okul/Kurumların RAM Modülü Yıl Sonu
Çalışma Raporlarının Girişi

jd naporıarın 5ısteme GirlImesi

30 GÜN

72
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZMETLERİSUBESİ 1

Kantin işletmenliği ve men cezası yoktur
belgesi

y l\antln lşleımenligi ve men cezası yoktur belgesi
10 DAKıKA

73
STRATEJİ GEtİŞTİRME
HlzMETtERl şuBEsl 1

Kamu Zararı (Kişi Borcu)
y ıJlıeKçe

9 Xlşl Borcu o|uşturulması
ğ vlalmtıaürlüğüne yatırılması

30 GÜN

74
STRATEJİ GEIİŞTİRME
HİzMETLERışUBEsı 1

Üniversiteler, Sivil Toplum KuruIuşları ve

Şahıslar Tarafından Hazırlanan ve İlimiz
okullarında yürütülmek Üzere ulusal
Nitelikli

x rroEnın; amacl, he.İetıeri, kapsamı, bütçe, bütçe kaynagı, taaıiyet
alanı, hedef kitle ve proje uygulama süresinin belırtıhığibeıgeler

ğ Dilekçe (Şahıs başvurularında)

ersitelerin

10 GÜN
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Projelere ilişkin Başvurulardan Uygun
GörülenIere İzin verilmesi ğ proje uygulaması yapılacak okul/kurumların listesi (ilçeleri

belirtilerek)
ğ İletişim bilgileri

Resmi ve Özel Okul/Kurumlarımızda
Yapılacak Araştırmalara İlişkin
Başvurulardan Uygun Görülenlere İzin
verilmesi

STRATEJİ GELİŞTİRME
HızMETLERİşUBEsı 1

ğ Danışman onay,,I"z veya araştırma ö@
önem, varsayımlar, sınırlılıklar, model, evren ve örneklem, verilerin
toplanması, verilerin analizi, ça|ışma takvimi ve kaynakçanın
belirtildiği öneri)
DiIekçe (Şahıs başvurularında)
Resmi yazı (Sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurumlar ve
üniversitelerin başvurularında)
Araştırma yapılacak okul/kurumların listesi (ilçeleri belirtilerek)
İletişim bilgileri

Veri toplama araçlarının tümü (Anket, ölçek, gözlem ve görüşme
formları, testler vb.)

ğ
,J

g
fJg

Öğretmenliğe Atanacakların İlk Atama
Başvuru|arının Alı nması

iıuseıu KAvNAKIARı
HlzMETLER| şuBEsl

ğ Diploma,
fotokopisi

ü ÖğretmenIik Formasyon Belgesinin aslı görülerek alınacak fotokopisi(Eğitim Fakültesi Mezunu olanlar haric)

Öğretmenliğe Atanacakların Kurum|ar
arası Atama Başvurularının Alınması

iİUSİİU KAYNAKİARİ
HlzMETIERl şuBEsi

ğ Diploma r",
fotokopisi

ğ öğretmenIik Formasyon Belgesinin aslının beyanı, fotokopisi (Eğitim
Fakültesi Mezunu olanlar hariç

ğ_ Muvafakat Belgesi (farklı kurumdan geçiş yapanlar)
ğ Hizmet belsesi

ı iş e üııü

Öğretmenliğe Atanacakların Açıktan
Atama Başvuru|arının Alınması

iıusııu KAyNAKIARı
HlzMETLERl şuBEsl

Diploma r"rr U",
fotokopisi
En son atandığı yere ait atama kararnamesi

,J

ğ
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iıusıııl KAyNAKı-ARı
xizrvıerı.tni şuarsi

Personel Alımı (Öğretmenliğe İlk Atama
Başvuru İşlemlerinin Yapılması)

ğ Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca
onaylı örneği (öğrenim bilgi|eri elektronik başvuru formuna

_ otomatik olarak yansımayan adaylardan)
,J ortaöğretim Alan öğretmenliği tezsız yüksek lisans veya pedagojik

formasyon belgesi

'J 
Diploma denklik belgesi (yurt dışı okullarından mezun olanlardan)ğ Felsefe bölümü mezunlarından; 15 kredisosyoloji, 16 kredi psikoloji

dersi aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık,
16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (a, u"ıg"

. pedagojik formasyon belgesi yerine kul|anılamaz.)
ü Beden Eğitımi ve spor yüksekokullarından mezun olanlardan

progra ma kayıt tarih in i göste ren belge istenecektir. (Mezuniyet
belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardin ayrıca belge istenmeyecektir)ğ Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan ''Kovuşturmaya yer
olmadığına dair'' mahkeme kararı

ğ Elektronik başvuru formu

ro İş eÜıııÜ

Milli Sporcuların Beden Eğitimi
Öğretmenliğine Atama Başvuru
İşlemlerinin Yürütülmesi

iııseıı KAyNAKIARı
HlzMETLERl şuBEsl

ğ rlektronik başvtıru formu

Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan ''

ğ Lisans diplomasl veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca
onaylı örneği (Öğrenim bi|gileri elektronik başvuru İorrrn.

_ otomatik olarak yansımayan adaylardan)
,J ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek Iisans veya pedagojik

formasyon belgesi
ğ Diploma denklik belgesi (yurt dışıokullarından mezun olanlardan)ğ Felsefe bölümü mezun|arınd 

^n; 
ıekredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji

dersialdığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık,
],5 kredi felsefe, 15 kredi psikoloji dersi aldığına daİr belge 1a, o"ıg"

. pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
ğ Beden Eğitimi ve spor yüksek okutları ile Hacettepe Üniversitesi

spor Bilimleri ve Teknolojisi yüksek okulundan mezun olanlardanprograma kayıt tarih.ini gösteren belge istenecektir. (Mezuniyet
belgesinde kayıt tarihiyazılı olanlardİn ayrıca belge
istenmeyecektir.)

1 ış GüNü



olmadığına dair" mahkeme kararı
ğ MilliSporcu unvanını kazandığına dair belge veya kurumca onaylı

örneği

81
iıuseıu KAyNAKLARı
HlzMETLER| şuBEsl

Müdürlüğümüz ve Bağlı Bulunan
Okul/Kurumlardan Yeşil Pasaport Almaya
Hak Kazanan Vefat Etmiş Personelin Eşine
Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İçin
Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini
Gösterir Belgenin Verilmesi

ğ
ğ
ğ

Dilekçe
Dul ve yetim kartı

Aile kayıt örneği

10 İş GÜN

82
inıseru KAyNAKLARı
HlzMETLERl şuBEsl

Müdürlüğümüz ve Bağlı Bulunan
Okul/Kurumlardan Emekli Olan Personele
Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İçin

Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini
Gösterir Belgenin Verilmesi

şJ
ğ
şJ

Dilekçe
Nüfus Cüzdanının Aslı
Emekli Tanıtım Kartının Aslı 10 ış GüNü

83
iıusııv KAyNAKIARı
HlzMETLERi şuBEsi

İl Dışı Okul/Kurumlardan Yeşil Pasaport
Almaya Hak Kazanan Vefat Etmiş
Personelin Eşine Hususi Damgalı (Yeşil)
Pasaport İçin Emeklilik Bilgileri ile Kadro
Derecesini Gösterir Belgenin Verilmesi

,J
,J
şJ
ğ

Dilekçe
Nüfus Cüzdanının Aslı
Dul ve yetim kartı
Aile kayıt örneği 15 GÜN

84
iİUSİİİİ KAYNAKLARİ
HizMETLERl şuBEsl

İl Dışı Okul/Kurumlardan Emekli Olan
Personele Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport
İçin Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini
Gösterir Belgenin Verilmesi

ü
ğ
şJ

Dilekçe
Nüfus Cüzdanının Aslı
Emekli Tanıtım Kartının Aslı 15 GÜN

85
iıuseıı KAvNAKLARı
HızMETIERı şUBEsı

Müdürlüğümüz ve Bağlı Bulunan
OkuUKurumlardan Emekli Olanlara
"Emekli Personel Kimlik Kartı"nın
Düzenlen

ğ
ğ
ü
ğ

Başvuru formu
Nüfus Cüzdanı örneği
Vesikalık fotoğraf (1 adet son 5 ayda çekilmiş)
kimlik kartı ücreti

z iş e üıııü
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.,T\w
Başvuru esnas|nda yukarlda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz be|ge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
;l}TJll:"'"sı 

veya yukarıda tabloda bazl hizmetlerin bulunmadığını tespit duiumunda ilk müiacaat y".inl ya aa-ıı<incı müracaat yerıne

T YERi: Yunusemre Kayrna

ncUbozköy Mah. Mimar Sinan BulV. No:173 Yunus€mre /MANlsA Incubozköy Mah. Mimar Sinan BulV. No:173
unusemre/MANiSA
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