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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı sosyo ekonomik yetersizlik içersinde olan ailelerin 

ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretime devam eden çocuklarının barındırılacağı Çocuk ve Gençlik 

Evleri Sosyal Tesislerinin işleyişine ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Evleri Sosyal 

Tesisleri ile bu birimlerden yararlandırılacak çocuk ve gençlerin birimle olan ilişkilerine ilişkin temel 

konuları kapsar. 

 

Dayanak  
MADDE 3 - (1) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin “v” bendi ile 5393 

Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin “a” bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni, 

b) Sosyal Tesis: Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisleri’ni, 

c) Daire Başkanlığı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı, 

ç) Gönüllü: Hiçbir karşılık beklemeksizin birimde görev almayı kabul eden başkanlığın uygun 

 gördüğü kişiyi,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Tesisin İşleyişi 

 

Kabul ve ayrılış 
MADDE 5 - (1) Kabul ve ayrılış sürecinde; 

a) Sosyal Tesise kabulde sosyal ve ekonomik yetersizlik içersinde olan ailelerin öğrenime devam 

eden kız çocuklarına öncelik tanınır. 

b) Sosyal Tesislerden yararlanacak olan çocuk ve gençlere yatılı hizmet verilir.     

c)Sosyal Tesislerden yararlandırılması uygun görülen çocuk ve gençlerden İlk ve ortaöğrenime 

devam edenlerle yüksek öğrenime devam edenler ayrı sosyal tesislerde kalır. 

ç) Sosyal Tesislerden yararlandırılması uygun görülen çocuk ve gençler sosyal tesislerde eğitim 

öğretim süresince kalmaya devam ederler.  

d) Hizmetten yararlandırılması uygun görülen çocuk ve gençlerden İlk ve orta öğrenime devam 

edenlerin hukuki velisinin yazılı rızası ve müracaatı, yüksek öğrenime devam edenlerin ise kendisinin yazılı 

müracaatı alınır. 

e) Sosyal Tesisten 18 yaşından küçük çocuk ve gençler ailesinin yazılı isteği, 18 yaşından büyükler 

ise kendi istekleri ile ayrılabilirler. 

f) Sosyal tesisin işleyişine aykırı davranış gösteren, malzeme ve eşyalara zarar veren ve sürekli olarak 

başkalarını rahatsız edenlerin yazılı olarak üç kez uyarılması sonucu kuruluşla ilişiği kesilir.  

 

 

 

Ücretlendirme  
MADDE 6 - (1) Sosyal Tesislerden yaralananlardan ortaöğrenime devam edenlere ücretsiz hizmet 

verilir. Barınma ve beslenmeleri karşılığı hiçbir ücret alınmaz. Yüksek öğrenime devam edenlerden ise 

katılım ücreti alınır. Bu ücret Kredi ve Yurtlar Kurumu aylık Yurt ücretinin iki katından fazla olamaz ve 

Belediye bütçesine gelir olarak kaydedilir.  
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 (2) Sosyal Tesislerden öğrenci harici hizmet alacak olanlara diğer kamu sosyal tesisleri günlük ücret 

tarifesi uygulanır. 

 

Sosyal tesisin işleyişi 

MADDE 7 - (1) Sosyal Tesisin işleyişinde; 

a) Sosyal Tesis, Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet verir, 

b) Her Sosyal Tesise bir sorumlu görevlendirilir, 

c) Tesisin nöbet, çalışma plan ve programları her ay hazırlanarak Daire Başkanlığının onayı ile 

uygulamaya konur, 

ç) Sosyal Tesislerden yararlananlar için gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınır, 

d) Sosyal Tesislerden yararlanan öğrenciler için sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı etkinlikler 

düzenlenir, 

e) Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde ve onayı ile gönüllü kişi ve kuruluşların desteği alınır, 

f) Sosyal Tesislerde Anayasanın temel ilkelerine, Atatürkçü düşünceye ve Milli Eğitim müfredatına 

aykırı hiçbir faaliyette bulunulamaz, 

g) Sosyal Tesislerden yararlanan öğrencilerin cinsiyet, kişilik ve ruh sağlıkları dikkate alınarak 

beslenme programları ve mekân düzenlemeleri gerçekleştirilir, 

h) Sosyal Tesislerden yararlananların yatağını düzeltme, dolabını düzenleme, odasını temizleme gibi 

işleyişe katkı vermesi ve katılımı sağlanır, 

ı)İhtiyaç olması halinde sosyal tesislerden yararlanan öğrenciler için okullarına gidiş ve gelişleri için 

ulaşım hizmeti verilebilir, 

i) İhtiyaç olması halinde Sosyal Tesislerde Doktor, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Psikolojik 

Danışman, Öğretmen, Hemşire, diğer teknik ve hizmetli personel görevlendirilir. 

 

Bulunması gereken bölümler 

MADDE 8 - (1) Sosyal Tesislerde idari bölümler, yatak odaları, yeterli sayıda tuvalet ve banyolar, 

kütüphane, televizyon salonu, yemek salonu ve bahçe gibi ortak kullanım alanları bulunur. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Denetim 

MADDE 9 - (1) Sosyal Tesisler yılda en az iki kez Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı tarafından denetlenir. 

 

Bulunması gereken defter ve formlar 

MADDE 10 - (1) Sosyal Tesislerde; 

a) Kimlik, adres ve iletişim bilgilerini içeren bir tanıtım kartı, 

b) Kütük kayıt defteri, 

c) Yoklama Defteri, 

ç) Gelişim ve sağlık takip formları, 

d) Sosyal ve kültürel etkinlikler takip defteri,  

e) Ziyaretçi defteri 

f) Gönüllü hizmetler takip defteri bulunur. 

 

Yürürlük 

MADDE 11 - (1) Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.  


