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ÇOCUK BAKIMEVİ 2011 YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan personelin 3-6
yaş grubundaki çocuklarının güvenilir bir ortam içerisinde, bedensel, ruhsal ve sosyal
gelişimlerini sağlamak, sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırmak, çocukları ilköğretime
hazırlamak, böylece anne ve babanın çalıştıkları ortamda daha verimli ve huzurlu olmalarını
sağlamak amacı ile kurulan Çocuk Bakımevinde verilecek hizmetler ile kuruluş, yönetim, eğitim,
görev ve işleyiş ile ilgili esasları düzenlemektir.
Bu yönerge; Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan personelin 3-6 yaş grubundaki
çocuklarını kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge 8 Aralık 1987 tarih ve 19658 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkındaki Yönetmelik" ve 15 Şubat
1996 tarih ve 22555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak
Çocuk Bakımevleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
a)Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b)Başkanlık: idari ve Mali işler Dairesi Başkanlığım,
c)Çocuk Bakımevi: Bakanlık personelinin 3-6 yaş arası çocukların bakıldığı ve eğitildiği yeri,
d)Bakımevi Müdürlüğü: İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünü,
e)Çocuk Bakımevi Müdürü: Şube Müdürünü,
f)Müdür Yardımcısı: Çocuk Bakımevi Müdür Yardımcısını,
g)Grup: Çocuk Bakımevinde kalacakları
süre zarfında
aym yaş ve davranış
özelliklerine sahip çocukların oluşturduğu bütünleri,
h)Veli: Çocukların ana, baba, vasisi ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder.
Temel İlkeler
Madde 4-Çocuk Bakımevi amacının gerçekleştirilmesinde aşağıdaki ilkeler temel alınır.
a)Çalışan anne ve babanın, 3 - 6 yaş grubundaki çocuklarının, çalışma saatleri içinde bakım ve
eğitimlerini sağlamak.
b)Çocukların bedensel, duygusal, sosyal, kültürel dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini
destekleyecek ortam hazırlamak,
c)Çocukların; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş,
kendine
güvenen,
çevresiyle
iyi
iletişim
kurabilen,
dürüst,
ilkeli,
çağdaş
düşünceli, hak ve sorumluluklarını
bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde
hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
d)Çocukları temel eğitime hazırlamak.
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Kuruluş
Madde 5: Çocuk Bakımevi 24.09.1985 tarih ve 751 sayılı Bakan Oluru ile onaylanan
"Çocuk Bakımevi Talimatı" ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube
Müdürlüğü olarak faaliyete geçmiştir. Çocuk Bakımevi, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü ile Şube
Müdürünün Başkanlığında kurulan "Yönetim Kurulu" tarafından çalıştırılır. İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Bakımevi Teşkilatında; Müdür, İdari Memur,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Doktor, Hemşire, Diyetisyen, Gıda
Teknikeri,Ayniyat ve Depo memuru ,muhasebe memuru , Aşçı, Aşçı Yardımcıları, Sınıf Annesi ve
Yardımcı Hizmetler personeli istihdam edilir.
Yönetim Kurulu
Madde 6- Yönetim Kurulu; Bakımevi Müdürü, Müdür Yardımcısı (görevlendirme),
Doktor, Hemşire, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisinden oluşur. Yönetim Kurulunun Başkanı Bakımevi
Müdürüdür. Bakımevi Müdürünün olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna Müdür Yardımcısı
Başkanlık eder.
Kurul, bakımevi hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi, sağlık ve eğitim konularında gerekli
esasları tespit etmek, yeni dönemde kesin kayıt yapılmasına karar verilen çocukların isim listesini
oluşturmak, disiplin konularını görüşmek ve bu konularda alınan kararlan Başkanlığa iletmek üzere
ayda bir kez olağan olarak toplanır.
Ayrıca, Müdürün gerekli gördüğü zamanlarda da olağanüstü toplanır. Bu Kurulun her toplantıda
alacağı kararlar bir "Karar Defteri"ne yazılır ve bu defter her türlü denetimde görülmek üzere Kurul
Başkanı tarafından saklanır.
Yönetim Kurulu Kararları İdari Büro Elemanı tarafından karar defterine yazılır ve
toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
Yönetim
Kurulu
Kararları
Başkanın
Onayı
ile
yürürlük
kazanır.
Kararların uygulanması Bakımevi Müdürü tarafından sağlanır.
Öğretmenler Kurulu
Madde 7- Öğretmenler Kurulu, Bakımevi Müdürünün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve
Öğretmenlerden oluşur. Öğretmenler Kurulu, eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında (ocak-şubat
aylarında),
eğitim
yılı
sonunda
ve
birim
yönetimince
gerek
duyulduğu
zamanlarda toplanır.
Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü
yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.
Öğretmenler Kurulu toplantılarında alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir, toplantıya
katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri
bakımından kendilerine verilir.
Öğretmenler Kurulunda:
a)İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları
belirlenir ve iş bölümü yapılır.
b)Eğitim programları ile önceki yılın eğitim planları incelenerek ortak bir anlayış
oluşturulur.
c)Mesleki yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir.
d)Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük
planlar ile gezi, gözlem planları arasında birlik sağlanır.
e)Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler,
ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.
f)Çocuk Bakımevi öğretmenleri hep birlikte Öğretmenler Kurulu Toplantısına katılır.
g)Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanması ile eğitim materyallerinin geliştirilip
amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur.
h)Aile eğitiııu-^alı^malarının planlanmasında iş birliği sağlanır.
i)Eğitim^j# yi^Vrf^çinde
yapılan
toplantılarla
ilgili
çalışmalar
gözden
geçirilip
değerl e d i ğ i i
k|ik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür
ve kararl&ştıriTın\ ,

Madde 8- Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı her yaş grubunun öğretmenleri ile okul
müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak; öğretmenlerin okul öncesi eğitimin
geliştirilmesi çalışmalarında ortak bir anlayış oluşturmaları, grupları ile ilgili eğitim
etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması ve
mesleki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları için eğitim yılı başında, ortasında,
sonunda ve ihtiyaç duyuldukça yapılır.
Veli Toplantısı
Madde 9- Her yıl en az 2 kez olmak üzere İdarenin belirlediği tarihte grup sorumlusu
öğretmenin başkanlığında velilerin katılımıyla gündemli olarak toplanır. Veli toplantısında
çocuk gelişimi, ana-baba eğitimi ve kurumla ilgili istekler görüşülür, alınan kararlar tutanağa
geçirilerek imzalanır.
Bakımevi Müdürü
Madde 10- Çocuk Bakımevi Müdürü, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Psikolog ve Çocuk Sağlığı alanlarında yüksek öğrenim yapmış veya Yüksek Öğretmen Okulundan
veya benzeri öğrenim kuruluşundan mezun olup Okul Öncesi Öğretmeni unvanını almış bulunanlar
arasından atanır.
Müdür, Çocuk Bakımevlerinin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve
çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına ve okul öncesi eğitim bilimine uygun
bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişimlerinin sağlanmasından sorumludur.
Görevleri:
a)Çocuk Bakımevinin idari, mali, teknik, tüm işlerini mevzuat hükümlerine uygun
olarak yürütmek,
b)Çocuk Bakımevinde çocuklara en iyi biçimde hizmet verilmesi için gerekli önlemleri
almak, bakımevi personeli arasında işbölümü sağlamak ve denetlemek,
c)Çocuk Bakımevinde çocuklardan
alınan aylık ücretlerin Yasa ve Yönetmelik
Hükümlerine göre harcanmasını ve menkullerin saklanmasını sağlamak,
d)Eğitim ve Gelişim programlarının Çocuk Gelişimcileri ve Çocuk Eğitimcileri
tarafından uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
e)Çocuk Bakımevinde çalışan tüm personelin birinci sicil amiri olarak gizli sicil
formlarını doldurmak,
OÇocuk
Bakımevinde
doktor
bulunmadığı
zamanlarda
Bakanlık
Doktorundan
yararlanılmasını sağlamak,
g)Kendisinin bulunmadığı hallerde Müdürlüğe vekâlet edecek bir kişiyi Bakanlığa teklif
etmek ve onay almak,
h)Çocuk Bakımevi personelinin mesaiye zamanında gelip gitmelerini takip etmek ve
sağlamak,
i)Çocuk Bakımevinin işletilmesinde ve yönetilmesinde Bakanlık ile koordinasyonu
sağlamak,
i)Hizmetin kalitesini yükseltmek amacı ile Çocuk Bakımevinin ihtiyaç ve sorunlarını
yazılı olarak Başkanlığa iletmek,
j)Çocuk Bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim
hizmetlerini kontrol ederek gerekli tedbirleri almak,
l)Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakların düzenli tutulmasını ve saklanmasını
sağlamak,
m)Çocuk Bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri Yönetim Kurulu ile
birlikte yaparak Başkanın onayına sunmak,
n)Çocuk Bakımevinde görevli personelin uyumlu ve verimli çalışmalarım sağlamak için her türlü
tedbiri alarak görev ve sorumluluklarını kendilerine yazılı olarak bildirmek,
o)Eğitim yjiı—^nunda (Temmuz - Ağustos aylarında) çalışmaları içeren bir rapor
hazırlayanı Ba^^^'^unmak.
Müdür VarcjtiüjiçTîmın ÇGrevleri
^ ' l a d ^ n V Ç o c ü k Bakımevinde görevli personelden yüksek okul mezunu olanlardan birisi
(SoswkÇâllşWS/Çbçuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Psikolog, Hemşire) veya en az ön lisans
w
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ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.
Görevleri:
a)Müdürün tüm görevlerine yardımcı olmak,
b)Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak,
c)Müdürün izin, rapor, geçici görev gibi herhangi bir sebeple kurum içinde bulunmadığı
durumlarda Müdürlüğe vekâlet etmek,
Sosyal Çalışmacının Görevleri
Madde 12- Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmetler Akademisi veya Sosyal Hizmetler
Yüksek Okulundan mezun olanlar arasından atanır.
Görevleri:
a)Çocuk Bakımevine başvuran aileler ve çocuklarla ön inceleme yaparak sosyal
inceleme raporu düzenlemek, alınacak çocukların kabul işlemlerini yürütmek,
b)Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasında ve sorunların
giderilmesinde yardımcı olmak amacı ile gerekli mesleki uygulamaları yapmak ve
ilgili raporları düzenlemek,
c)Ailelerin ve çocukların bakımevi ile aralarında uyum sağlamak, gerektiği zamanlarda aileler ile
mesleki çalışma yaparak, önerilerde bulunmak ve raporları düzenlemek.
d)Aile ve çocuklarla ilgili sosyal faaliyetleri organize etmek,
e)Çocukların psiko-sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak,
OBenzer kurumlarla ilişkiyi sağlayarak hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak,
g)Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak.
Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcilerinin Görevleri
Madde 13- Çocuk Gelişimcileri, Üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden
mezun olanlar ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarına atanabilecek şartları
taşıyanlar arasından atanır.
Görevleri:
a)Çocuk Gelişimcileri çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini
sağlamak amacı ile uygulanacak eğitim ve gelişim programlarının hazırlanmasında ve
uygulanmasında idarenin onayından sonra görev almak ve denetlemek,
b)Programlann uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında, araç ve gerecin
sağlanmasında idareye yardımcı olmak, mevcut araç ve gerecin iyi kullanılması ve
muhafazasını sağlamak,
c)Çocukların gelişimini ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili
meslek elemanları ile işbirliği yaparak çocukların normal gelişimlerine yardımcı olmak,
d)Sorumlu olduğu grupların bakıcı annelerinin görevlerini tespit edip, işleyişi sağlamak
ve denetlemek,
e)Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları okula hazırlamak,
f)Bakımevinde kutlanacak özel günleri planlamak ve uygulamak,
Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasına katılmak için;
1- Benzer kurumlar arası ilişkiyi sağlamak,
2- Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında araştırmalar yapmak ve yeni gelişmeleri izleyip
uygulamaya sokmak,
3Çocuk
Bakımevinde
çalışan
personelin
eğitim
programını
hazırlamak
ve
uygulamak,
4- Çocukların yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, halk oyunlan,
drama vb. gibi faaliyetlere teşvik etmek ve bunları yetiştirmek üzere resmi ve gönüllü
kaynakları kullanmak,
5- Öğretmenler ve Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısına katılmak.
Diyetisyen v^Gida Teknikeri
Madde 1 44^'. Beslenme konusunda yüksek öğrenim yapmış olanlar arasından atanır.
Görevleri:^;^ \
a)Mutfak i^e. yemeklîane'hizmetlerinin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesinden birinci
derece^vs'^r^ludu^l' ğ
H î V m V '
şubeMüduru
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vermek,
c)Planlanan
yemek
listelerini
satın
alma
esaslarına
göre,
günlük
tabelanın
hazırlanması ve malzemenin sipariş edilmesini sağlamak, satın alınan beslenme
maddelerinin kontrolünü yapmak,
d)Mutfağın
temizlik
ve
düzenini,
mutfak
personelinin
denetimini,
yiyeceklerin
hijyen kurallarına uygun olarak lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan
pişirilmesini ve servis yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek,
e)Hazırlanmış ve çiğ yiyeceklerin hijyenik standartlara uygun olarak saklanmasını sağlamak ve
denetlemek,
OHazırlanan yiyeceklerin kaliteli bir şekilde servis yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
g)Yemek tariflerini standartlaştırmak ve gereğinde günün şartlarına uygun düzeltmeler yapmak,
h)Beslenme ile ilgili araç ve gereç ihtiyacım tespit etmek ve sağlanması için Müdüre bildirmek,
i)Çocuk mevcuduna göre kalori ve gramaj esaslarım göz önünde tutarak iki nüsha
halinde iaşe tabelasını hazırlamak, Şube Müdürünün onayından sonra bir nüshasını idareye teslim
etmek, mutfak, ambar giriş-çıkış defterlerine günü gününe işlemek,
j) Ambar memuru görevini de yaparak ambar giriş ve çıkış defterlerini düzenlemek,
her yılsonu Müdürün ve kendisinin imzası ile bu defterleri kapatmak, yeni yılda
kullanacağı
defteri
sayfa
ve sayı
numaralan
vererek
Başkanlık
mühürü
ile
mühürleyerek Müdürün ve kendisinin imzası ile kullanmaya başlamak,
k)Çocuklara ve personele özel durumlarda gerekli diyet uygulamaları yapmak,
ı)Depo ve kilerin sağlık ve beslenme şartlarına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
m)Satın alınan yiyecek malzemeleri ve diğer malzemeleri fatura ile karşılaştırarak saymak ve ambar
girişini vc fişini düzenlemek,
n)Ambar giriş ve çıkışlarını muntazam olarak ambar defterine işlemek,
0)İaşe tabelalarına uygun olarak erzakı tartarak aşçıya teslim etmek.
Psikolog
Madde 15- Psikoloji alanında yüksek öğrenim yaparak "Psikolog" unvanı almış olanlar
arasından atanır.
Görevleri:
a)Çocuğun Çocuk Bakımevine geliş ve burada kalış süresi içinde zekâ, yetenek,
ruhsal durumu ile psiko-sosyal gelişimi çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek, ilgili
kayıtları tutmak ve takip etmek,
b)Çocuğun
doğal
gelişim
sürecine
ve
problem
olabilecek
davranışın
erken
saptanmasına ilişkin veya problem davranışa ilişkin; bireysel çocuk takibi yapmak ve
gerekli görülmesi halinde çocuğun bir kliniğe yönlendirilmesini sağlamak,
c)Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerekli mesleki
uygulamaları yapmak, raporları düzenlemek, sınıf içinde veya aile içinde gerekli
düzenlemeleri yapmak,
d)Aile görüşmeleri yapmak,
e)Çocuk
Bakımevinin
sağladığı
olanaklar
içerisinde
hizmetin
amacına
uygun
nitelikte araştırma ve inceleme yaparak hizmetin gelişmesine yardımcı olmak,
f)Çocuklara
yönelik
psiko-sosyal
gelişim
programlarını
ilgili
diğer
meslek
elemanlarıyla birlikte hazırlamak ve katkıda bulunmak,
g)Velilere yönelik bilgilendirme toplantıları, seminerler düzenlemek,
h)Hizmet
içi
eğitim
programlarının
düzenlenmesinde
katkıda
bulunmak
ve
uygulamasında görev almak,
1)Mesleki alanı ile ilgili konularda araştırma inceleme yapmak Psikoloji alanındaki gelişmeleri takip
etmek,
j)ilgili yayın ve malzemenin kuruma kazandırılmasını sağlamak
idari BüroJ&l»n^ıııları
;
. a d d l i ^ y c i a r i büro elemanlarının görevleri:
a)Çocîik BâlStrîevine kayıtlı çocuğun evrak ve malzemelerini eksiksiz teslim almak,
ı p U L » ) ^ j
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etmek,
c)Gelen-Giden
Evrak defterlerini
usulüne göre düzenli bir şekilde tutmak ve
muhafaza etmek (her yıl sayfa numarası ve mühür basarak defterleri Müdürün
onayından sonra kullanmak ve yılsonunda usulüne uygun kapatmak),
d)Personele ait kayıt ve evraklan, dosyalan düzenli bir şekilde tutmak ve muhafaza
etmek,
e)Çocuk Bakımevinin her türlü yazı, evrak, dosya, defter, imza cetveli vb. kayıtlarını düzenli olarak
tutmak ve muhafaza etmek,
f)Bakımevi
Müdürünün vereceği diğer görevleri, kanun, tüzük ve yönetmeliklere
uygun olarak yapmak.
Doktor
Madde 17- Bakanlık Sağlık Merkezinde görevli doktorlardan birisi Çocuk Bakımevi
Doktoru olarak görevlendirilir.
Görevleri:
a) Çocuk Bakımevinin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden Çocuk Bakımevi Şube
Müdürüne karşı sorumlu olup sağlık ekibinin görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek,
b) Çocukların ilk giriş muayenelerini yapmak, gerektiğinde hastane ve dispanser
incelemeleri için gereken sağlık kuruluşlarına sevk etmek ve çocuk hakkında dosya hazırlamak,
c) Çocukların dönemsel sağlık kontrollerini yapmak ve bu tür bilgilerin sağlık afişlerine
ve hasta kayıt defterine işlenmesini sağlamak,
d) Çocuk Bakımevinde kalması sakıncalı (ateşli, grip, nezle ve diğer bulaşıcı hastalığı
olan) çocukları bakımevinden uzaklaştırmak,
e) Çocuk Bakımevi personelinin ve onun bakmakla yükümlü olduğu ana-baba, eş ve
çocuklarının sağlık kontrolü ile mümkün olan tedavisini yapmak,
f) Personelin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını ve diğer sağlık personelinin
görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek,
g) Çocuk sağlığı açısından sakıncalı olan durumlarda, Çocuk Bakımevinin belirli süre için
kapatılması konusunda Şube Müdürü ve Yönetim Kumlu ile birlikte alınan kararı üst makamlara
yazılı olarak Çocuk Bakımevi idaresi kanalıyla bildirmek.
Hemşire ve Sağlık Memuru
Madde 18- Hemşire yetiştiren Sağlık Meslek Liseleri, Üniversitelerin Hemşire yetiştiren
bölümleri veya dengi okullardan mezun olup, Hemşire unvanı almış olanlar arasından atanır.
Görevleri:
a)Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde doktora yardımcı olmak, ilaçları
muhafaza etmek,
b)Çocukları dönemsel sağlık kontrollerine ve muayenelerine hazırlamak, kilolarını,
boylarını, dişlerini ve çıkış tarihlerini izlemek, aşılarını yapmak ve bunları sağlık
kartlarına işlemek,
c)Çocukların temizliklerinin (el, yüz, diş, tuvalet, yatak, çamaşır vb.) zamanında ve
yeterli yapılmasını sağlamak,
d)Çocuk Bakımevinin tüm bölümlerinin temizlik ve düzeninden sorumlu olmak,
e)Çocuk Bakımevi personeline temizlik, sağlık, çocuk bakımı vb. konularda hizmet içi
eğitim programı hazırlayarak Çocuk Bakımevi Müdürünün onayı ile belirli aralıklarla
uygulamak,
f)Revirde kullanılan hasta kayıt, personel ve çocuklara ait ilaç sarf defterlerini her yıl
başı yenileyerek sayfa numarası verip mühürlemek, Müdüre onaylatmak, kullanılan geçmiş yıla ait
defterleri
de
usulüne
uygun
kapatıp,
Müdüre
onaylatarak
idareye
teslim etıpekr sS^N •
g)Çocuğun> blrk'f^Vinde
bulunduğu saatlerde kullanması gereken ilaçları reçeteyle
gönderilÂe^i-:Şiât^ıyla zamanında içirmek.
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Madde 19- Lise veya kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezun olanlar
arasından atanır.
Görevleri:
a)Çocukların her türlü bakım ve temizliğinden sorumlu bulunmak (yemek öncesi,
sonrası, el, yüz, diş ve tuvalet temizlikleri, burun silmek, terine bakmak vb.),
b)Çocuklarm yemeklerine yardımcı olmak, uyku saatlerinde yatak düzenlerini sağlayarak soyunup
giyinmelerine yardımcı olmak,
c) Çocuklara gerekli şefkat ve sevgiyi göstererek bakım hizmeti vermek,
d)Çocukların oyun ve yatak odalarının temizlik ve düzenini sağlamak,
e)Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirmek,
f)Çocuklan
devamlı
gözetmek, öğretmen
denetiminde
güneş ve açık havadan
yararlanmalarını sağlamak,
g)Çamaşır ve yatak takımları ile kendilerine teslim edilen Çocuk Bakımevine ait her
türlü
eşyayı
muhafaza
etmek,
(bu
gibi
şeylerin
kasten
veya
dikkatsizlikle
kaybolmasında sorumlu olurlar)
h)Hasta olan çocukları Hemşireye ve öğretmene bildirmek,
i)Çocukların oyunlannda yardımcı olmak,
j)Yardımcı Öğretmen ve Sınıf Anneleri, Öğretmene ve Müdüre karşı sorumludurlar,
k)Yardımcı Öğretmen ve Sınıf Anneleri, çocukla ve bakımevi ile ilgili konularda aile
veya dışarıdan diğer kişilere bilgi veremez, (çocuk ile ilgili bilgileri grubun Çocuk
Eğitimcisi, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Sosyal Çalışmacı veya İdare verebilir)
l)Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
Muhasebe Memuru
Madde 20- Muhasebe konusunda eğitim almış ve bu konuda deneyimli olanlar arasından
atanır, (en az lise mezunu)
Görevleri:
a)Bakımevinin muhasebe işlerini mevzuata uygun, düzenli ve günlük olarak yürütmek,
b)Tüm para işleri ve harcamalardan sorumlu olmak, işlemlere ait afiş ve belgeleri,
banka çeklerini düzenlemek,
c)Satın alma memuruna verilen avansların günlük işlemlerini yapmak, alınan faturaların
uygunluğunu kontrol etmek, fiyat karşılaştırmaları yapmak, satın alma memurunun gözetiminden
sorumlu olmak,
d)Harcamalar, tahsilat ve alacaklar konusunda Şube Müdürüne günü gününe bilgi
vermek ve işbirliğinde bulunmak,
e)Her akşam günlük, banka ve kasa, tahsilat ve tediyatı kontrol etmek ve kasa defterine usulüne göre
işlemek,
f)Çocuk Bakımevi hesapları için gerekli defter ve kayıtları mevzuata göre tutmak,
g)Ay içinde kayıt ve çıkışları yapılan çocuklarla ilgili tahsilât ve tediye işlerini yapmak,
h)Her aybaşında gelir-gider durumunu çıkararak düzenleyici raporla Şube Müdürüne
vermek,
i)Şube Müdüründen alacağı emirle Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak harcama
yapmak, işletme ve kasa defterini zamanında işlemek,
j)Her yıl Aralık ayı sonunda kesin hesap özetini düzenleyerek en geç Ocak ayı içinde
Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısının imzası ile Başkanın onayına sunmak,
k)Her yılbaşı itibarı ile yeni yılda kullanılacak "Kasa Defterini, İşletme Defterini"
Başkana onaylatmak (sayfa numarası ve Başkanlık mühürü kullanılarak) ve geçmiş
yıl kullanılan kasa ve işletme defterlerini kendi imzası, Şube Müdürünün ve
Başkanın imzası ile kapatmak.
Satın Alma ödenîiıru
Madlçje 2 lJ^pi-az lise mezunu olup satın alma konusunda deneyimli olanlar arasından
atanır.
Görevlenir A,'" ^ \
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c)Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
Ayniyat ve Depo Memuru
Madde 22- En az ortaokul veya lise mezunu deneyimli memurlar arasından atanır.
Görevleri:
a) Muhafazası gereken malzeme ve eşyayı düzenli ve temiz bir şekilde tutmak,
b)Çocuk Bakımevine alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defter ve kayıtlarını Ayniyat
Talimatnamesine göre tutmak, demirbaşların numaralandırılması işlemlerini Bakanlık
Ayniyat Mutemedi ile birlikte yapmak,
c)Bakanlık Ayniyat Mutemedi ile koordineli çalışmak,
d)Kaza, kasıt ve dikkatsizlikle kınlan, kaybolan demirbaş eşyalar için günü gününe
tutanak düzenlemek, kasıtlı olanları ödetmek, diğerleri için kayıttan düşme işlemlerini
Şube Müdürünün bilgisi dâhilinde Bakanlık Ayniyat Mutemedi ile yapmak,
e)Ayniyat ve depo ile ilgili defterlere her yılbaşı sayfa numaraları vererek mühürlemek
ve Müdürün onayı ile kullanmak her yılsonunda bu defterleri Müdürün onayı ve
kendi imzası ile kapatarak idareye teslim etmek.
Aşçı ve Aşçı Yardımcıları
Madde 23- Aşçı en az ilkokul mezunu, yemek pişirmek konusunda deneyimli veya konu
ile ilgili bonservisi olanlar arasından atanır.
Görevleri:
a)Yiyecekleri diyetisyenin/gıda teknikerinin öngördüğü şekilde temin etmek ve düzenli olarak
hazırlamak,
b)Yemekleri zamanında ve ısısını kaybetmeden servise hazırlamak,
c)Mutfağın temiz ve düzenli olmasına özen göstermek,
d)Mutfaktaki araç ve gereçlerin bakımını yapmak her türlü ihtiyacı diyetisyene/gıda Teknikerine ve
Şube Müdürüne bildirmek,
e)Mutfağa ait demirbaş eşyanın kontrol ve muhafazasını sağlamak,
t)Bulaşıkların çok iyi yıkanıp durulanmasına özen göstermek,
g)Şube Müdürünün mutfakla ilgili vereceği işleri yapmak,
h)Aşçı yardımcıları ve bulaşıkçılar aşçıya karşı sorumludurlar.
Diğer Hizmet Görevlileri
Madde 24- Çocuk Bakımevi Şube Müdürünün teklifi, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanının uygun görüşü ile idari, teknik ve yardımcı hizmet personeli çalışır (terzi, su
tesisatçısı, elektrik tesisatçısı, bahçıvan, odacı, çamaşırcı, ütücü, kaloriferci, bekçi vb.).
Bu personel Çocuk Bakımevi idaresinin verdiği her çeşit işi görür ve sorumluluğu taşır.
Bu personel ile ilgili görev bölümü, iş şartları ve esasları Şube Müdürünce tespit edilir ve yerine
getirilmesi sağlanır.
Madde 25- Bakımevinde çalışan personel kendi mesleki alanlarında hizmet içi eğitim
amacıyla kurum içi ve kurum dışı yapılan programlara, kongre, sempozyum, panel gibi
bilimsel etkinliklere katılımcı ve ya dinleyici olarak iştirak ederler. Giderler Bakanlık
tarafından karşılanır.
Madde 26- Bakımevinde çalışan personelin yetersiz kalması halinde, Bakanlığın kadrolu
ve işçi kadrosunda çalışan personelinden takviye yapılır, ancak Bakanlıkta kadrolu veya işçi
kadrosunda personel bulunamaması halinde hizmetin aksamaması için geçici sigortalı işçi çalıştırılır.
Çalıştırılan işçinin ücreti bakımevi aidat gelirlerinden karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUKLARIN GRUPLANDIRILMASI, BAKIMEVİNE KABUL, HİZMET VE İŞLEYİŞ
Çocukların Gruplandırılması
JVIâdde|^7- Çocuk Bakımevine kabul edilen çocuklar dört gruba ayrılır ve buna göre
eğitiı^pijogramf^ygulanır.
a) jBiriŞÎci -Grup: 3 yaş grubu (24-36 aylık çocuklar) en çok 10 çocuk bir grup oluşturur
vefığr Snjpviçinbir Çocuk Gelişimci veya bir bakıcı anne görevlendirilir.

u) ikinci vjıup. h- yaş gıuuu ^/-h-o ayıiK çucutuaı) cıı çuk. zu çucuk un gıup uıuşıuıuı ve
her grup için bir Çocuk Gelişimci veya Çocuk Eğitimcisi ve bir bakıcı anne görevlendirilir.
c) Üçüncü Grup: 5 yaş grubu (49-60 aylık çocuklar) en çok 20 çocuk bir grup oluşturur
ve her grup için bir Çocuk Gelişimci veya Çocuk Eğitimsisi ve bir bakıcı anne görevlendirilir.
d) Dördüncü Grup: 6 yaş grubu (61-72 aylık çocuklar) en çok 20 çocuk bir grup
oluşturur ve her grup için bir Çocuk Gelişimci veya Çocuk Eğitimcisi ve bir bakıcı anne
görevlendirilir.
Bir gruptaki çocuk sayısının Bakımevlerinde 20' den fazla olmaması esastır. Çocuk
sağlığı ve eğitimi bakımından yukarıda belirlenen sayıların dışına çıkılamaz, çocuk sayısı
fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Dört çocuk grubu bir arada bulundurulamaz.
Çocuk Bakımevine Kabul
Madde 28- Her yıl Haziran ayı içinde Çocuk Bakımevi Yönetim Kurulunca gruplara
göre tespit edilen boş kontenjanlar, Başkanlık tarafından tüm Bakanlık birimlerine
duyurulur. Çocuk Bakımevine kayıt yaptırmak isteyen Bakanlık personeli bu isteğini
Başkanlığa, duyuruda belirtilen süre zarfında bir dilekçe ile bildirir.
Madde 6 'ya göre kesin kayıt yapılmasına karar verilen çocukların listesi Şube Müdürü
tarafından Başkanın onayına sunulur. Onaylanan çocukların velilerine Başkanlıkça yazı ile
bildirilerek, Eylül ayı içinde kesin kayıtların yapılması sağlanır.
En geç Ekim ayının ilk haftası sonuna kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybederler, yerlerine
yedekler çağrılır.
Bakımevine Kabul Esasları
Madde 29 - Çocukların Bakımevine kabulünde, müracaatın kapasitenin üzerinde olması
halinde Başkanın takdir ve yetkisi saklı kalmak üzere, öncelik 657 sayılı Devlet Memurları
çocuklarının olup, aşağıdaki öncelik sırası uygulanır.
a)Dul anne veya babanın Bakanlıkta çalışıyor olması,
b)Anne ve babanın Bakanlıkta çalışıyor olması,
c)Annenin Bakanlıkta çalışıyor olması,
d) Babanın Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, annenin çalıştığı kurumda bakımevi
açılmamış ise veya kontenjanın dolu olduğu belgelenirse çocuk babanın çalıştığı kurumun
bakımevine kabul edilir.
e) Halen bir çocuğu kurum hizmetinden yararlanmakta olan personelin ikinci çocuğunun kabulü, yaş
grubundaki kontenjanda açık kaldığı takdirde mümkündür.
f)Birden fazla çocuğun bakımevinden faydalanması için müracaatta bulunan velinin 1.
öncelikte belirttiği çocuğu yukarıdaki esaslara göre bakımevine alınmaya hak kazanması halinde 2.
çocuğunun
bakımevine
kabulü
için
yukarıdaki
a,
b,
c,
d
maddelerindeki
başvuruların tamamı karşılandıktan sonra yaş grubunda boş kontenjan kalması halinde kabul edilir. (
İkiz çocuklar hariç)
Boş kontenjan kaldığı takdirde;
657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personelin çocuğu
ile işçi kadrosunda çalışan personelin çocukları da yukarıdaki esaslara uygun olarak Çocuk
Bakımevine alınır.
Öncelik sırasında eşitlik halinde; hizmet süreleri, onunda eşit olması halinde müracaat sırası
dikkate alınır.
Tüm Bakanlık çalışanlarının çocukları alındıktan sonra halen boş kontenjan olması
halinde "Kamu Sosyal tesislerine ilişkin tebliğin (2011- 4)Ortak Hususlar bölümünden Madde 8 in
"a" bendine istinaden Bakanlıkta çalışan personelin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarının
çocukları da değeriendirmeye alınır. (Bakanlıktaki hizmet süreleri dikkate alınarak değerlendirilir.
Alt ve Üst soydaki ebeveynin eşitlik durumunda müracaat sırası dikkate alınır.)
Vefat eden Bakanlık personeli çocukları da yukarda ki esaslara uygun olarak Çocuk
Bakımevine alınır.
Bakjıııevinde boş kontenjan olması ve kurumumuzdan herhangi bir kayıt talebi bulunmaması
halinde^difn^ tom personelinin çocukları da kreş ücretinin 2 katını ödeyerek bakımevi
ettirilebilir, bu istifadenin usul ve esasları Başkanlık Makamınca belirlenir.
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Yönerge Esaslarını kabul etmiş sayılır.
Madde 30- Çocuk Bakımevine, tuvalet kontrolünü kazanmış, biberon ve emzik
alışkanlığını bırakmış, bulaşıcı hastalığı, ağır zihinsel, ruhsal ve bedensel sakatlığı olmayan, normal
gelişim gösteren, özel eğitim gerektirmeyen çocuklar alınır.
Kayıt İçin İstenecek Belgeler
Madde 31- Bakımevine kabul şartlarını belirleyen 11. madde esaslarına göre kesin
kaydı yapılacak çocukların velilerinden aşağıdaki belgeler istenir.
a)Velinin Dilekçesi,
b)Başvuru Fonnu,
c)Çocuğun nüfus cüzdanı örneği,
d)Çocuğun sağlık raporu (Bakanlık doktorundan),
e)Çocuğun boğaz kültürü ve gaita tahlili sonuçlan,
l)Çocuğun 6 adet vesikalık resmi
g)Çocuğun aşı kartı fotokopisi,
h)Anne ve babanın birer adet resmi,
ı)Çocuğu kurumdan alacak üçüncü kişinin resmi,
i)Velinin hizmet süresini ve asil veya sözleşmeli memur olup olmadığını gösterir
resmi belge,
j)Anne Bakanlık personeli değil ise çalıştığı kurumda çocuk bakımevinin olup olmadığı, var ise
çocuklarının yararlanamadığını gösterir resmi belge,
k)Çocuk için servisten yararlanmak isteniyor ise bunu belirten dilekçe.
Kesin
kayıt,
istenen
belgelerin
tamamlanmasından
sonra
yapılır.
Belgeler
tamamlanmadıkça çocuklar bakımevine kabul edilmez.
Madde 32 -Çocukların Bakımevine kayıt işlemleri sırasında velilerin ,sınıf yada eğitimci
(uzman ,öğretmen )tercihi söz konusu değildir.Bakımevi Müdürlüğü tarafından belirlenen yerleşime
uyma zorunluluğu vardır.
Kayıt Silme ve Ayrılma
Madde 33- Bakımevinden çocukların kayıtları, aşağıdaki hallerde doğrudan Yönetim
Kurulu Kararı ile silinir.
a)Velinin yazılı isteği ile
b)Kesin kayıtla istenilen bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğu veya velinin gerçek dışı beyanının sabit
olduğu anlaşıldığında,
c)Çocuğun bakımevi yaşantısına uyum sağlayamadığının Bakımevi Psikologu, Çocuk
Gelişimcisi Sosyal Çalışmacısı, Çocuk Eğitimcisi ve Bakımevi doktorunca tespitinde,
d)Çocukların ve ailelerin bakımevi işleyiş düzenine ve bu yönergenin hükümlerine
uymamaları halinde,
e)Çocuğun ilköğretime başlaması halinde,
f)Çocuğun bakımevine mazeretsiz (çocuğun hastalık raporu, velinin yıllık izni hariç) 1 Ogün veya
daha fazla süreyle devam etmemesi halinde,
g)Aylık ücretin zamanında tahsil edilememesi halinde, çocuğun kaydı silinir.
Ancak (b) ve (d) bentlerinde yazılı hallerdeki ilişik kesmelerde İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanının onayı alınır.
Ayrıca;
Velinin Bakanlık ile ilişiğinin kesildiği eğitim yılının sonunda, veli isterse ilişiğin
kesildiği aydan sonra personelden alınan ücretin 2 katı fazlası ücret ödeyerek,bakımevi hizmetinden
faydalanabilir.
Çalışma Saatleri ve Tatil Günleri
Madde 34- Çocuk Bakımevinde çalışma saatleri; Bakanlığın çalışma saatlerine göre
düzenlenir. Personelin çalışma saatleri ve nöbet çizelgesi Bakımevi Müdürlüğünce hazırlanır ve
yürütülür.;'^^
Madçje 3İsafta,tatili ile ulusal resmi ve dini bayram günlerinde Bakımevi kapalıdır. Resmi
tatil gütfl^ri'dSş^tla bulaşıcı hastalık ve olağanüstü özel durumlarda ( olumsuz fiziksel
fi 1
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herhangi bir para iadesi yapılmaz.
Madde 36- Çocuk Bakımevi, yeni öğrenim yılı için gereken eğitsel hazırlıkların yapılması,
Fiziksel çevre düzenlenmesi, bakım ve onarım işlemlerinin daha rahat tamamlanabilmesi için ihtiyaç
duyulması halinde Makam Onayı ile 1 ay süre ile kapatılır. Bakımevinin kapalı olduğu bu ayda
veliden ücret alınmaz, şayet ödeme yapılmış ise bir sonraki ayın ücretinden düşülür. Ancak 6 yaş
grubundaki kayıt silmelerde ücret iadesi yapılır. ( Çünkü devam eden öğrencinin yaptığı ödeme bir
sonraki ayın ücretinden düşülmektedir.)
Çocuğun Bakımevine Teslimi ve Alınması
Madde
37Çocukların
Bakımevine
geliş
gidişlerini
sağlamak
velilerin
sorumluluğundadır. Toplu ulaştırma giderleri veliler tarafından karşılanır.
Madde 38- Bakımevinin bulunduğu alan nedeniyle, çocuklann en geç saat 17.30'a kadar
bakımevinden alınması gerekmektedir. Bu saati geçiren veli, çocuğun sorumluluğunu kendi üzerine
almayı kabul etmiş sayılır.
Madde 39- Bakımevinde ihtiyaç halinde stajyer öğrenci olarak kız meslek lisesi ve
üniversitelerin çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim bölümü öğrencilerinden yararlanılır.
Madde 40- Bakımevinde, aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur:
a)Çocuk kayıt defteri,
b)Her çocuk için bir dosya (çocuğa ait belgelerin konulduğu dosya),
c)Sağlık izleme defteri (çocuk ve personelin sağlık durumlarını gösteren defter),
d)Evrak kayıt defteri,
e)Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Ücretler
Madde 41- Çocuk Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Veliden alınacak aylık ücret, her mali
yılbaşında Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak belirlenen aylık ücretler Çocuk Bakımevi
hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, gerektiğinde yıl içerisinde Bakımevi
Yönetim Kurulunun gerekçeli önerisi ve Bakan Onayı ile artırılabilir.
a)Tahsil edilen paralar, devlet bankalarından birine bakımevi adına açılacak hesaba
yatınlır. Yatırılan paraları kullanma yetkisi Çocuk Bakımevi Müdürü (Müdürün olmadığı hallerde,
Müdür Yardımcısı) ve muhasebe memurunun müşterek imzalarıyla bakımevi ihtiyaçları ile
çocukların beslenme ve eğitimiyle ilgili hususlarda kullanılır.
b)Veliler, Bakımevi İdaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli bulunduklan süre
içerisinde veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını bakımevine geçici olarak
göndermeyebilirler.
(sağlık
raporu
veya
izin belgelerinin
aynı
gün
Bakımevi
İdaresine verilmesi şartıyla)
Bu
süreler
aynı
yıl
içerisinde
30
gün
velinin
izni,
30
gün
de çocuğun raporlu olduğu toplam 60 gün için ücret talep edilmez ve peşin alınmış
ücret varsa bir sonraki ayın ücretinden mahsup edilir.
c) Ancak bir takvim yılı içinde çocuğun hastalık izinleri toplam 30 günü geçtiği takdirde
izinli ve raporlu olunan süreler için ücret tahakkuk ettirilir,
d) Anne Bakanlık personeli ise veli olarak annenin, baba Bakanlık personeli ise veli
olarak babanın, anne ve babanın her ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde veli olarak
annenin izni kabul edilir.
e) Çocuk Bakımevinin Yönetim Kurulu Kararı ve Makam Onayı ile tatil edilmesi halinde Madde 19
hükümleri uygulanır.
f)Hesaplar, kurufnı^g^bi^olduğu denetime tabidir,
g)Çocuklannm'^in^m^ tiyatro, kukla gösterim sosyal etkinlik ve diğer eğitim gezi
ücretleri velilörvrafaffndan karşılanır.
h)Çocuk BakııiWihd.en kaydı silinen çocukların ücretleri iade edilmez.
?«,
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ıjıaş gıupıaııııa uyguıı oyuııcaKiar, çocuğun Kullanacağı egıtım ve lemızıiK maızemeıen veliler
tarafından karşılanır.
j)Bakımevinde çalışan personel çocukları için %40 indirimli ücret ödenir.
k)Kardeş ve ikiz çocuklar da % 40 kardeş indirimi uygulanır.
1) Her iki koşulunda sağlandığı durumlarda Madde 40'ın " j" ya da "k" bendi uygulanır
Ücretin Alınması
Madde 42- Belirlenen ücret peşin alınır. Ücretler, devlet memurları ile diğer kamu
görevlilerinin aylıklarının ödenme tarihinden itibaren velilerin maaş hesaplarından otomatik olarak
kesilir.
Madde 43- Her çocuğa önceden haber vermek koşulu ile yılda bir kez bir defada
kullanılmak üzere 1 ay izin verilebilir. Çocuğun izinli olduğu süre için ücret % 50 oranında tahakkuk
ettirilir. ( Yasal izinler kullanıldıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde)
Madde 44- a)Velilerden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel, demirbaş vs.
giderler için ücret alınmaz.
b)Yaş gruplarına uygun oyuncaklar, çocuğun kullanacağı eğitim ve temizlik malzemeleri çocuk
velisi tarafından temin edilir.
Beslenme Hizmeti
Madde 45- Bakımevinde resmi çalışma günlerinde çocuklara öğle yemeği ile sabah ve ikindi
kahvaltısı olmak üzere üç öğün beslenme verilir.
Öğleden
sonrası
resmi
tatil
olan
günlerde
sadece
sabah
kahvaltısı
verilir.
Bu gıdalar Çocuk Bakımevi mutfağında hazırlanır.
Çocuk Bakımevi personeli öğle saatinde çocuklara bakım hizmeti vermekte olduğundan görevinin
başından ayılamamaktadır. Ayrıca personel yemeklerini çocuklarla birlikte yediklerinden çocuklann
özenmemeleri
için
aynı
yemeği
yemeleri
gerekmektedir.
Bu
nedenle Çocuk Bakımevi Yönetim Kurulu karan ve Makam Onayı ile Çocuk Bakımevi
personeli çocuklar için hazırlanan öğle yemeğinden ücretsiz olarak yararlanır.
Sağlık Kontrolleri
Madde 46- Bakımevine devam eden çocuklar haftada bir gün Bakımevi doktoru
tarafından velinin talebi veya hastalık halinde muayene edilir. Personelde, Çocuk Bakımevi
doktorunun nezaretinde altı ayda bir Bakanlık sağlık merkezinde genel sağlık kontrolünden geçirilir,
düzenlenen raporlar dosyalarına konulur ve İdare tarafından muhafaza edilir.
Bulaşıcı hastalığı olan çocuğa hastalık raporu düzenlenir ve çocuk iyileşinceye kadar
bakımevinden uzaklaştırılır. İyileşen çocuk doktorun yazılı izni ile bakımevine kabul edilir
BEŞİNCİ BOLUM
DİĞER HÜKÜMLER
Çocuk Bakımevinin Açılma Şartları
Madde 47- Bakımevleri;
a) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan sakin her türlü oyun aracıyla rahatlıkla
oynamalarına imkân veren, ulaşıma elverişli yerlerde,
b) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu
yörelerde açılır.
Çocuk Bakımevi Binaları
Madde 48-Binalarda aşağıdaki özellikler aranır;
a) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşıması,
b)Oyun çağındaki çocuklar için oyuna tahsis edebilecek nitelikte aynı bölümleri
kapsaması,
c) Odaların boU^şıkh kolaylıkla havalandırılabilir her çocuk için en az iki metrekare alan
ile altı metreküp#^^> düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek
kaplama ve bo^ile.boyanmış olması.
d) Mut|ak bölümünün yiyeceklerin sağlıklı bir biçimde hazırlanıp muhafaza edilmelerini
sağlayacftkdüzeyde Olması. j
•

•r

V U ^fi
Hife I
Şube

'

•

calici yucuga un ıuuz,cı vc un ıavauu laıiöis cuıuııtöiııt- ııujvaıı vcı^cctv ı^ıvııaıa oaıup
bulunması odaların bol ışıklı olması ve fonksiyonel döşenmesi sağlanmalıdır.
Çocuk Bakımevi Tefrişi
Madde 49- Çocuk Bakımevinin teftişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte
olmasına, lüzumu halinde reviri yok ise kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların
çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir. Çocuk
Bakımevinde yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi "Bütçe Kanunu" uygulama
esaslan çerçevesinde temin edilerek gerekli önlemler alınır.
Binanın Kullanımı
Madde 50- Bakımevleri için ayrılan bölüm veya binalar asıl amaçları dışında işletilemez,
konut veya misafirhane olarak kullanılamaz.
Madde 51- Bakımevi kaloriferleri çocukların gelme saatinden en geç bir saat önce yakılır
ve çocuklann binadan ayrılana kadar ısı düşmeyecek şekilde ayarlanır. (ısı ortalama 23 derece
olmalıdır).
Denetim
Madde 52- Çocuk Bakımevinin Kamu Kurum ve Kuruluşlannca Açılacak Çocuk
Bakımevleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olup olmadığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
denetlenir. Ayrıca Bakanlık Makamının Onayı ile Makamın belirleyeceği üç asil ve iki yedek üyeden
oluşturulan Denetleme Kurulunca Çocuk Bakımevi muhasebe kayıtlan üç ayda bir denetlenir.
Madde 53- Bazı koşullarda " Kamu kurum ve kuruluşlannca Açılacak Çocuk Bakımevleri
Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Madde 54- Çocuk Bakımevine kaydı yapılan çocuğun velisi bu Yönerge Esaslannı kabul
etmiş sayılır.
Madde 55- Bu yönergede görülen eksiklikler ve yeni düzenlemeler İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığının teklifi ve Müsteşarın onayı ile yapılır.
Yürürlük
Madde 56- Bu yönerge hükümleri Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer.
Madde 57- Bu yönergenin yürürlüğe gimıesi ile bu konuda yayınlanmış 26.02.2004
tarihli Çocuk Bakımevi Yönergesi ile buna paralel yayınlanmış olan genelgeler hükümsüzdür.
Yürütme
Madde 58- Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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