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“Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin” getirdiği, 
müelliflerin kademeli gruplandırılması şeklindeki uygulama, uzun yıllardır Odamız 
kurullarında tartışma konusu olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra, diğer 
başka meslek gruplarında benzerine pek rastlanmayan bir şekilde, mesleğimizin 
serbest piyasa ortamında icrası için şehir plancılarının, kamuda çalışılan yıla dayalı iş 
tecrübesini; özel sektörde ise, bitirilen iş sayısını esas alan düzenleme ile üstlenilebilen 
planlama hizmetlerinin değerlendirmeye alınması ve kamu ile özel sektörün değişken-
lik göstermesi, meslek camiamızda uzun yıllardır kabul görmeyen ve rahatsızlık duyulan 
bir uygulamadır. 

Esasen imar planlarının üretilmesi aşamasında şehir plancılarının kademelenmesi 
yerine, farklı niteliğe ve büyüklüğe sahip yerleşmelerin kademelenerek, yerleşme alanı-
nın gerektirdiği sayıda, nitelikte şehir plancısı ile birlikte, gereken durumlarda farklı 
uzmanlık alanlarının planlama sürecine dahil edilmesi söz konusu olmalıdır. Bu bağlam-
da plan yapımı müellifliği tarif edilirken, yapılacak imar planı işlerinin niteliğine göre 
ekip tanımı yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, F grubundan A grubuna bir gruplama tarif edilecek ise de, şehir plancı-
larının tek başlarına mesleğini icrası yerine, bir ekip olarak çalışmasını yönlendirmek 
daha doğru olacaktır. Örneğin bir metropol kentin planlama sürecini üstlenebileceği 
tarif edilen A grubu plan yapma yeterliliğine sahip bir şehir plancısının, belli sayıda ve 
tecrübede başka şehir plancıları ile birlikte çalışma zorunluluğu getirilerek, planlama 
meslek alanında üretilen hizmetlerin kalite ve değerinin yükseltebileceği gibi, yılda 
2000’in üzerinde mezuna karşılık kamu kurumlarına yaklaşık %1 oranında yerleşebilen 
meslek alanımızda  yeni mezun şehir plancılarının da daha fazla istihdamı sağlanabile-
cektir. 

Odamıza üyelerimiz tarafından iletilen dilekçeler ve kurullarımızda tartışma konusu 
edilen ilgili Yönetmeliğin, aşağıda belirtilen maddelerine dair öneriler ekte değerlen-
dirmenize sunulmaktadır. Bakanlığınızca, ilgili Yönetmelik nezdinde başlatılan çalışma-
ların daha etkin ve adil bir sonuç üretebilmesi için, özellikle serbest şehircilik büroların-
da yetkili serbest şehirci olarak faaliyet yürüten üyelerimiz ile kamu kurumlarında plan 
inceleme veya hazırlama süreçlerinde aktif biçimde görev almasına rağmen çalıştığı 
birimin “Planlama birimi” olarak kabul görmemesi nedeniyle karne yükseltme konusun-
da sorun yaşayan üyelerimizin karşılaştıkları problemlerin çözümünü içeren önerilerimi-
zin dikkate alınması hususunu bilgilerinize sunarız. 

Söz konusu Yönetmeliğin, yukarıda aktarılan önerileri de içine alacak şekilde, problem 
üreten diğer maddeleri ile birlikte köklü olarak değiştirilmesi için, daha uzun erimde 
TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak Bakanlığınızla birlikte çalışmaya hazır olduğumu-
zu belirtmek isteriz.
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Plânlama alanı grupları 
 
Madde 5- Yerleşme alanları ve onu bütünleyen çevreye ait alanlar için 

düzenlenen her ölçekteki ve türdeki plânların yapım alanlarının büyüklüğü, plân 
yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki muhtemel 
nüfuslarına veya nüfus toplamlarına göre aşağıdaki plânlama alanı grupları teşkil 
edilmiştir. 

 
a) Plân yapım alanı 10.001 hektar veya daha fazla olan veya geleceğe ait 

nüfus projeksiyonuna göre 1.000.001 ve daha fazla nüfuslu olabilecek yerleşme ve 
yerleşme bütünleri, A GRUBU, 

b) Plân yapım alanı 5.001-10.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus 
projeksiyonuna göre 500.001-1.000.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme 
bütünleri, B GRUBU, 

c) Plân yapım alanı 2.001-5.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus 
projeksiyonuna göre 200.001-500.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme 
bütünleri, C GRUBU, 

d) Plân yapım alanı 801-2.000 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus 
projeksiyonuna göre 50.001-200.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme 
bütünleri, D GRUBU, 

e) Plân yapım alanı 301-800 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus 
projeksiyonuna göre 10.001-50.000 nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme 
bütünleri, E GRUBU, 

f) Plân yapım alanı 25-300 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus 
projeksiyonuna göre 10.000 ve daha az nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme 
bütünleri, F GRUBU olarak adlandırılır. 

Yerleşme plânının yapımında, yukarıda sıralanan alanlara ve nüfus 
projeksiyonlarına göre bulunan grupların, birbirinden farklı bulunması durumunda o 
yerleşme için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst grup ise, yerleşme o grupta 
sayılır  

 
Her ölçekteki ve türdeki plânlar, belge uygulamasına tâbidir.  
 
 
 

Plânlama alanı grupları 
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düzenlenen her ölçekteki ve türdeki plânların yapım alanlarının büyüklüğü, plân 
yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki muhtemel 
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f) Plân yapım alanı 25-300 hektar arası olan veya geleceğe ait nüfus 
projeksiyonuna göre 10.000 ve daha az nüfuslu olabilecek yerleşme ve yerleşme 
bütünleri, F GRUBU, 

Yerleşme plânının yapımında, yukarıda sıralanan alanlara ve nüfus 
projeksiyonlarına göre bulunan grupların, birbirinden farklı bulunması durumunda o 
yerleşme için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst grup ise, yerleşme o grupta 
sayılır. 
 
 
Her ölçekteki ve türdeki plânlar, belge uygulamasına tâbidir. 
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Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları yapımında ve bu alanlara 

ilişkin her türlü değişiklik, ilave ve revizyonda “A” grubu belge aranır. Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarında olsa dahi imar planlarında, plan yapılacak yerleşmenin 
planlama alan grubuna uygun yeterlilik belgesi aranır.  
Bu çerçevede, ilave planlar, plan revizyonları ve değişiklikleri, eklenti veya yenileme 
kararı getirdikleri veya ilgili oldukları yürürlükteki planın alan veya nüfus esasına 
göre belirlenecek grubunda sayılır.    

 

 

Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları yapımında ve bu alanlara ilişkin 
her türlü değişiklik, ilave ve revizyonda “A” grubu belge aranır. Büyükşehir 
belediyeleri sınırları içindeki yerleşmeler de dahil olmak üzere; her ölçek ve 
türdeki planlar, yerleşmelerin alan, nüfus büyüklüğü ve günümüz kentleşme 
süreçlerini göz önüne alarak Bakanlıkça belirlenecek  kriterlere uygun olarak 
tayin edilen yeterlilik belgesi grubuna haiz müellif ekiplerince yapılır. Bu 
çerçevede, ilave planlar, plan revizyonları ve değişiklikleri, eklenti veya yenileme 
kararı getirdikleri veya ilgili oldukları yürürlükteki planın alan veya nüfus esasına 
göre belirlenecek grubunda sayılır 

 
 
Müelliflerin derecelendirilme esasları 
Madde 7-  Müelliflerin derecelendirilmesinde, 6 ncı maddede belirtilen 

öğrenim şartı yanında; 
a) Plânlama Biriminde belirlenen sürelerde fiilen çalışmış veya 
b) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili uzmanlık dalında öğretim 

üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak, belirlenen sürelerde fiilen 
çalışmış veya 

c) A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel plânlama bürolarında, 
çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini belgelemiş olmak kaydıyla, bu 
bürolar ilgili işleri yaptıkları sürece, belirlenen süreler kadar bu işlerde fiilen çalışmış 
veya 

d) Plânlarla ilgili yarışmalarda birincilik veya iki defa derece veya dört 
mansiyon almış veya 

e) Alt yeterlilik grubuna veya gruplarına giren işlerden belirlenen sayıda iş 
bitirmiş 

olmaları göz önünde bulundurulur.. 
 

 
Müelliflerin derecelendirilme esasları 

              Madde 7- Müelliflerin derecelendirilmesinde, 6 ncı maddede belirtilen 
öğrenim şartı yanında; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerinde tanımlı her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının 
hazırlama, onaylama, uygulama veya denetleme ilgili birimlerinde görev alıp 
belirlenen sürelerde  şehir plancısı olarak fiilen çalışmış veya 

b) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili uzmanlık dalında öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak, belirlenen sürelerde fiilen 
çalışmış veya 

c) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında 
Yüksek Lisans veya doktora öğreniminin tamamlamış olmak 

c) A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan özel plânlama bürolarında, 
çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini belgelemiş olmak kaydıyla, bu 
bürolar ilgili işleri yaptıkları sürece, belirlenen süreler kadar bu işlerde fiilen çalışmış 
veya 

d) Plânlarla ilgili yarışmalarda birincilik veya iki defa derece veya dört 
mansiyon almış veya 

e)  Alt yeterlilik grubuna veya gruplarına giren işlerden belirlenen sayıda iş 
bitirmiş olmaları göz önünde bulundurulur. 
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Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerde aranacak nitelikler 
Madde 8- Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerin 5 inci maddede 

belirtilen gruplardaki işleri yapabilmeleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci 
maddelerinde yer alan şartları taşımaları yanında aşağıda belirtilen Müellif 
Gruplarında sayılan niteliklerden en az birine uygun olduklarının Bakanlıkça yapılan 
değerlendirmede tespit ve kabûl edilmesine bağlıdır. 

 
a) A Grubu Müelliflik için; 
1) 5 inci maddede belirtilen B Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş 

olmak, 
2) B Grubu plânlamalardan en az bir işi ve C Grubu plânlamalardan en az 

iki işi bitirmiş olmak, 
3) B Grubu plânlamalardan en az bir işi, C Grubu plânlamalardan en az bir 

işi ve D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, 
4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doçent veya 

profesör unvanı almış veya plânlama birimlerinde iki yıl daire başkanlığı seviyesinde 
veya daha üst seviyede yönetici olarak görev yapmış veya en az 15 yıl çalışmış 
olmak, 

 
 
 
 
 
 
 

 
b) B Grubu Müelliflik için; 
1) 5 inci maddede belirtilen C Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş 

olmak, 
2) C Grubu plânlamalardan en az bir işi ve D Grubu plânlamalardan en az 

iki işi bitirmiş olmak, 
3) C Grubu plânlamalardan en az bir işi, D Grubu plânlamalardan en az bir 

işi ve E Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, 
4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doktor  

 
Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerde aranacak nitelikler 
Madde 8- Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerin 5 inci maddede 

belirtilen gruplardaki işleri yapabilmeleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci 
maddelerinde yer alan şartları taşımaları yanında aşağıda belirtilen Müellif 
Gruplarında sayılan niteliklerden en az birine uygun olduklarının Bakanlıkça yapılan 
değerlendirmede tespit ve kabûl edilmesine bağlıdır. 
 
a)A Grubu Müelliflik için; 

1) 5 inci maddede belirtilen B Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş 
olmak, 

2) B Grubu plânlamalardan en az bir işi ve C Grubu plânlamalardan en az 
iki işi bitirmiş olmak, 

3) B Grubu plânlamalardan en az bir işi, C Grubu plânlamalardan en az bir 
işi ve D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, 

4) Tescilli serbest şehircilik bürolarında en az 15 yıl yetkili serbest 
şehirci olarak aktif çalışmış olmak, 

5) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doçent veya 
profesör unvanı almış olmak veya Kamu kurum ve kuruluşlarının, 3194 sayılı 
İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde tanımlı her tür ve ölçekteki planlama 
çalışmalarının hazırlama, onaylama, uygulama veya denetleme ilgili 
birimlerinde iki yıl daire başkanlığı seviyesinde veya daha üst seviyede yönetici 
olarak görev yapmış veya en az 15 yıl çalışmış olmak, 
 
 
 
 
b) B Grubu Müelliflik için; 

1) 5 inci maddede belirtilen C Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş 
olmak, 

2) C Grubu plânlamalardan en az bir işi ve D Grubu plânlamalardan en az 
iki işi bitirmiş olmak, 

3) C Grubu plânlamalardan en az bir işi, D Grubu plânlamalardan en az bir 
işi ve E Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak,, 

4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında doktor  
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unvanı almış olmak ve bu unvanı aldıktan sonra en az dört yıl öğretim üyesi olarak 
çalışmış olmak veya öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak 
toplam en az 12 yıl çalışmış olmak veya plânlama birimlerinde en az 12 yıl çalışmış 
olmak, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) C Grubu Müelliflik için; 
1) 5 inci maddede belirtilen D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş 

olmak, 
2) D Grubu plânlamalardan en az bir işi ve E Grubu plânlamalardan en az 

iki işi bitirmiş olmak, 
3) D Grubu plânlamalardan en az bir işi, E Grubu plânlamalardan en az bir 

işi ve F Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, 
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az dokuz yıl çalışmış olmak, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
unvanı almış olmak ve bu unvanı aldıktan sonra en az dört yıl öğretim üyesi olarak 
çalışmış olmak veya öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak 
toplam en az 12 yıl çalışmış olmak veya  
 

5) Kamu kurum ve kuruluşlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerinde tanımlı her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının 
hazırlama, onaylama, uygulama veya denetleme ilgili birimlerinde en az 12 yıl 
çalışmış olmak veya tescilli serbest şehircilik bürolarında en az 12 yıl yetkili 
serbest şehirci olarak aktif çalışmış olmak, 

 
 
 

 
c) C Grubu Müelliflik için; 

1) 5 inci maddede belirtilen D Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş 
olmak, 

2) D Grubu plânlamalardan en az bir işi ve E Grubu plânlamalardan en az 
iki işi bitirmiş olmak, 

3) D Grubu plânlamalardan en az bir işi, E Grubu plânlamalardan en az bir 
işi ve F Grubu plânlamalardan en az iki işi bitirmiş olmak, 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerinde tanımlı her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının 
hazırlama, onaylama, uygulama veya denetleme ilgili birimlerinde en az dokuz 
yıl çalışmış olmak veya tescilli serbest şehircilik bürolarında en az 9 yıl yetkili 
serbest şehirci olarak aktif çalışmış olmak, 
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d) D Grubu Müelliflik için; 
1) 5 inci maddede belirtilen E Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş 

olmak, 
2) E Grubu plânlamalardan en az iki işi ve F Grubu plânlamalardan en az üç 

işi bitirmiş olmak, 
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B veya C grubuna giren işleri 

yapan özel plânlama bürolarında en az altı yıl çalışmış olmak, 
 
 
 
 

 
 

 
e) E Grubu Müelliflik için; 
1) 5 inci maddede belirtilen F Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş 

olmak, 
2) F Grubu plânlamalardan en az iki işi ve 10-24 hektar arasında en az üç işi 

bitirmiş olmak, 
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya A, B, C veya D gruplarına giren 

işleri yapan özel plânlama bürolarında en az üç yıl çalışmış olmak, 
 
 
 
 
 
 

 
f) F Grubu Müelliflik için;Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge 

Plânlama Bölümlerinden Şehir Plâncısı veya Şehir ve Bölge Plâncısı unvanı ile lisans 
eğitimini tamamlayarak mezun olmak şartları aranır. 
 

 
d) D Grubu Müelliflik için; 

1) 5 inci maddede belirtilen E Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş 
olmak, 

2) E Grubu plânlamalardan en az iki işi ve F Grubu plânlamalardan en az üç 
işi bitirmiş olmak, 

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerinde tanımlı her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının 
hazırlama, onaylama, uygulama veya denetleme ilgili birimlerinde, en az altı yıl 
çalışmış olmak veya tescilli serbest şehircilik bürolarında en az 6 yıl yetkili 
serbest şehirci olarak aktif çalışmış olmak, 

4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında 
Doktora öğrenimini tamamlamış olmak.  
 

 
 
e) E Grubu Müelliflik için; 
1) 5 inci maddede belirtilen F Grubu plânlamalardan en az üç işi bitirmiş 

olmak, 
2) F Grubu plânlamalardan en az iki işi ve 10-24 hektar arasında en az üç işi 

bitirmiş olmak, 
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerinde tanımlı her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının 
hazırlama, onaylama, uygulama veya denetleme ilgili birimlerinde en az üç yıl 
çalışmış olmak veya tescilli serbest şehircilik bürolarında en az 3 yıl yetkili 
serbest şehirci olarak aktif çalışmış olmak, 

4) Yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında 
Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış olmak 

 
f) F Grubu Müelliflik için;Yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge 

Plânlama Bölümlerinden Şehir Plâncısı veya Şehir ve Bölge Plâncısı unvanı ile lisans 
eğitimini tamamlayarak mezun olmak şartları aranır. 
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Kamu kurum ve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma 
 
Madde 10- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan kamu kurum ve 

kuruluşu ile özel plânlama bürolarında çalışmaya esas olacak hususlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak: Plânlama Biriminde ve 
yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalındaöğretim üyesi, öğretim 
görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmış olmayı ifade eder. 

Belediyelerin plânlama birimlerinde çalışanlar da bu Yönetmelikte belirtilen 
çalışma sürelerini tamamlamak kaydıyla, çalıştığı belediyenin dâhil olduğu plânlama 
grubuna kadar yeterlilik belgesi alabilir. 

b) Özel Plânlama Bürolarında Çalışmış Olmak: Bu Yönetmelik kapsamına 
giren plânlama işlerinden A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan plânlama 
bürolarında, büro sahibi veya ortağı veya çalışanı sıfatıyla çalışılan süreyi bonservis 
alarak belgelemiş olmak ve çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini 
belgelemek anlaşılır. Bonservisin kapsadığı sürelerde, bu büroların elinde program 
gereğince devam eden A, B, C veya D gruplarında en az bir plânlama işinin mevcut 
bulunması ve bunun belgelenmesi şarttır. 

 
Kamu kurum ve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma 
 
Madde 10- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan kamu kurum ve 

kuruluşu ile özel plânlama bürolarında çalışmaya esas olacak hususlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak: Kamu kurum ve 
kuruluşlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde tanımlı her 
tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının hazırlama, onaylama, uygulama veya 
denetleme ilgili birimlerinde şehir plancısı olarak çalışmış olmak veya 
yükseköğretim kurumlarının plânlama ile ilgili bilim dalında öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmış olmayı ifade eder. 

Belediyelerin, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde 
tanımlı her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarının hazırlama, onaylama, 
uygulama veya denetleme ilgili birimlerinde şehir plancısı olarak bu 
Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini tamamlamak kaydıyla, çalıştığı 
belediyenin dâhil olduğu plânlama grubuna kadar yeterlilik belgesi alabilir. 

b) Özel Plânlama Bürolarında Çalışmış Olmak: Bu Yönetmelik kapsamına 
giren plânlama işlerinden A, B, C veya D gruplarına giren işleri yapan plânlama 
bürolarında, büro sahibi veya ortağı veya çalışanı sıfatıyla çalışılan süreyi bonservis 
alarak belgelemiş olmak ve çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğini 
belgelemek anlaşılır. Bonservisin kapsadığı sürelerde, bu büroların elinde program 
gereğince devam eden A, B, C veya D gruplarında en az bir plânlama işinin mevcut 
bulunması ve bunun belgelenmesi şarttır.  
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