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YÖNETMELİK

A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığından:
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne a�t özel kreş ve gündüz

bakımevler� �le özel çocuk kulüpler�n�n kuruluş ve �şley�şler�ne �l�şk�n esasları, �z�n, açılış, çalışma ve personel
şartlarını, ücret tar�feler�n�, denet�mler�n� ve faal�yetler�n� durdurma �şlem ve usuller�n� bel�rlemek ve temel çocuk
hakları felsefes�ne uygun h�zmet vermeler�n� sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, kamu kurum ve kuruluşları �le 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenl�ğ� Kanunu kapsamında yer alan �şyerler�nde açılacak olan emz�rme odaları ve yurt/çocuk bakım yurdu/kreşler
dışında, gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne a�t kreş ve gündüz bakımevler� �le çocuk kulüpler�n�n �şley�ş�ne �l�şk�n
hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 24/5/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sosyal H�zmetler Kanunu, 3/6/2011 tar�hl�

ve 633 sayılı A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığını,
b) Çalışma odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumluları eşl�ğ�nde dersler�n�n, ödev çalışmalarının ve

çeş�tl� sosyal, kültürel etk�nl�kler�n yapıldığı odayı,
c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan k�ş�y�,
ç) Çocuk kulübü: 6-12 yaş grubu çocuklara h�zmet veren kuruluşu,
d) Genel Müdürlük: Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
e) Grup sorumlusu: Grubundak� çocukların f�z�ksel, z�h�nsel, duygusal, sosyal gel�ş�mler�n� sağlamak ve

çocuklara temel ahlak� kavramlar ve değerler �le temel alışkanlıkları kazandırmak �ç�n gerekl� faal�yetler� b�r program
dah�l�nde uygulamakla yükümlü k�ş�y�,

f) Gündüz bakımev�: 37-66 aylık çocuklara h�zmet veren kuruluşu,
g) İl müdürlüğü: A�le ve Sosyal Pol�t�kalar İl Müdürlüğünü,
ğ) Kom�syon: Kuruluşların denetlenmeler�, değerlend�r�lmeler�, �dar� para cezası uygulaması ve kapatılmaları

�le �lg�l� kararları almak üzere val�l�k onayı �le kurulan, val�n�n görevlend�receğ� �l müdürü veya �l müdür yardımcısı
ya da şube müdürü başkanlığında en az üç sosyal çalışma görevl�s�nden oluşan dört k�ş�n�n görev aldığı kom�syonu,

h) Kreş: 0-36 aylık çocuklara h�zmet veren kuruluşu,
ı) Kurucu: Özel kreş ve gündüz bakımev� ve özel çocuk kulübü veya her üçünü b�r arada açmak �steyen gerçek

veya tüzel k�ş�y�,
�) Kuruluş: Gerçek k�ş�lere veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne a�t, 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (f) bend�n�n 3 numaralı alt bend�ndek� tanıma uygun olarak görev�n� yer�ne get�ren, 0-66 aylık çocukların
gel�ş�m, bakım, korunma ve beslenmeler�n� sağlayan kreş ve gündüz bakımevler� �le; 6-12 yaş grubu çocukların boş
zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlend�ren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan çocuk
kulüpler�n�,

j) Kuruluş müdürü: Kuruluşun amacına uygun olarak �şley�ş� �le �lg�l� �dar� konulardak� her türlü �şlemden,
kuruluştak� çocukların eğ�t�m�, bakımı ve beslenmeler�n�n sağlık kurallarına uygun olarak sağlanmasından, sevg� ve
�lg�ye dayalı b�r ortam oluşturulmasından, çocukların f�z�ksel, z�h�nsel, duygusal ve sosyal gel�ş�mler�ne yardımcı
olunmasından, çocuklara temel ahlâk� kavramlar ve değerler �le bu alışkanlıkların kazandırılmasından b�r�nc� derecede
sorumlu olan k�ş�y�,

k) Oyun ve emekleme odası: 0-36 aylık çocukların grup sorumlusu eşl�ğ�nde, yürüme becer�s� kazandığı ve
oyun oynadığı odayı,

l) Oyun, etk�nl�k ve uyku odası: 37-66 aylık çocukların oyun oynadığı, grup sorumluları eşl�ğ�nde, ps�koloj�k
ve sosyal gel�ş�mler�n� destekley�c� eğ�t�m programları ve çeş�tl� etk�nl�kler yaptığı, bel�rl� zaman d�l�mler�nde
uyumaları ve d�nlenmeler� �ç�n düzenlenm�ş odayı,

m) Oyun ve d�nlenme odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumlularının eşl�ğ�nde oyun oynamaları,
ps�koloj�k ve sosyal gel�ş�mler�n� destekley�c� çeş�tl� etk�nl�kler yapmaları ve d�nlenmeler� �ç�n düzenlenm�ş odayı,

n) Özel hukuk tüzel k�ş�ler�: Özel hukuk hükümler�ne göre kurulan dernek, vakıf, ş�rket ve kooperat�fler�,
o) Program: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca hazırlanan eğ�t�m programlarını,
ö) Sosyal çalışma görevl�s�: Sosyal h�zmet, ps�koloj�, çocuk gel�ş�m�, ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k,

öğretmenl�k, sosyoloj�, a�le ve tüket�c� b�l�mler� alanlarında eğ�t�m veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
p) Uyku odası: 0-36 aylık çocukların bel�rl� zaman d�l�m�nde uyumaları ve d�nlenmeler� �ç�n düzenlenm�ş

odayı,
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�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluşların Açılması, Devr�, Nakl�, Değ�ş�kl�k İşlem� ve Kapatılması
Kurucularda aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış b�r kuruluşu dev�r alacak olan k�ş�lerde aşağıdak� şartlar aranır:
a) Türk�ye Cumhur�yet� uyruklu olmak,
b) En az �lkokul mezunu olmak,
c) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa

b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, m�llî savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, k�ş�lere karşı suçlar �le uluslararası suçlar ve casusluk, z�mmet, �rt�kâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık ve c�nsel dokunulmazlığa karşı
suçlardan mahkûm ed�lmem�ş olmak.

Başvuru ve �stenecek belgeler
MADDE 6 – (1) Kuruluş açmak �steyen k�ş�ler tarafından, açılması planlanan kuruluş b�nasının adres�n�

bel�rten b�r d�lekçe ve b�naya a�t yapı kullanım �z�n belges� �le �l müdürlüğüne başvurulur. B�na, en az �k� sosyal
çalışma görevl�s� tarafından 15 �nc� maddeye uygunluk açısından on beş gün �çer�s�nde yer�nde �ncelen�r ve b�nanın
uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar ver�l�r.

(2) B�nanın uygun görülmes� hal�nde başvuru sah�b�nden aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) T.C. k�ml�k numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belges�,
b) Adl� s�c�l belges�,
c) Öğren�m durumunu göster�r belge, yurtdışında öğren�m görüldüğü takd�rde yetk�l� kurumlardan alınacak

denkl�k belges�,
ç) Kurucu tüzel k�ş� �se kuruluş amaçları �ç�nde özel kreş ve gündüz bakımev� veya çocuk kulübü �şletmec�l�ğ�

yapılab�leceğ�ne �l�şk�n �faden�n de yer aldığı ve tüzel k�ş�n�n n�tel�ğ�ne göre Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde
yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf sened�n�n aslı veya �l müdürlüğünce onaylı örneğ�,

d) Kurucu tems�lc�s�n�n kuruluşu açma, kapatma, dev�r ve benzer� �şlemler� yürütme yetk�s�ne sah�p
olduğunun bel�rt�ld�ğ� yönet�m kurulu kararının �l müdürlüğünce onaylı örneğ�.

(3) Kuruluşun açılacağı b�na �le �lg�l� olarak aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) B�nanın kapas�tes�n�n hesaplanab�lmes� �ç�n beled�yeler�n �mar ve şeh�rc�l�k müdürlükler�nden ya da çevre

ve şeh�rc�l�k müdürlükler�nden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü göster�r belge ve tasd�kl� m�mar� proje,
b) B�na kurucuya a�t �se tapu sened�n�n �l müdürlüğünce onaylı örneğ�; b�na k�ralık �se en az b�r yıllık k�ra

sözleşmes�n�n aslı veya �l müdürlüğünce onaylı örneğ�,
c) B�na ve ortak bahçes�n�n kullanılacak olması hal�nde, kat mal�kler�n�n oy b�rl�ğ� �le verd�ğ� karar örneğ�,
ç) B�nanın, 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı �le yürürlüğe konulan B�naların

Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun olduğunu gösteren �tfa�ye raporu,
d) B�nanın traf�k emn�yet�n�n olduğuna ve alkollü �çk� tüket�len ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına

uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa b�na kapıları �le arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna
da�r, �l veya �lçe emn�yet müdürlüğünden alınacak rapor,

e) B�nanın ve çevres�n�n sağlık yönünden uygun olduğuna �l�şk�n, �l veya �lçe toplum sağlığı merkezler�nce
düzenlenen rapor,

f) B�nanın kat veya katları, odaları, bahçes� �ç�n ayrı ayrı üç nüsha 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara
ç�z�lm�ş yerleş�m plânı örneğ�,

g) B�nanın sağlam ve dayanıklı olduğuna �l�şk�n; çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlükler�, yapının proje müell�fler�
ya da yetk�l� serbest proje büroları veya ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nce düzenlenen tekn�k rapor,

ğ) Numarataj belges�.
(4) 6/3/2007 tar�h�nden sonra yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı kullanım �z�n belges� alınmış

b�nalardan, b�nanın sağlam ve dayanıklı olduğuna �l�şk�n tekn�k rapor �stenmez.
(5) Kurucunun b�na �le �lg�l� belgeler� tesl�m etmes�nden sonra, tüm belgeler�n uygun olup olmadığı �l

müdürlüğünde görevl� sosyal çalışma görevl�ler� tarafından on �ş günü �çer�s�nde değerlend�r�l�r. Belgeler�n uygun
olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, kurucudan en geç b�r ay �çer�s�nde kuruluşun 17 nc� maddeye uygun olarak
tefr�ş�n�n yapılarak, ek-1’dek� Güvenl�k B�lg�lend�rme Formunda bel�rlenen esaslar çerçeves�nde güvenl�k
önlemler�n�n alınması resm� yazı �le �sten�r.

(6) Tefr�ş yapıldıktan sonra �l müdürlüğü tarafından yer�nde �nceleme yapılır ve �nceleme sonucunda b�nanın
f�z�k� şartları �le bulunması gereken araç ve gereçler�n kuruluşa uygunluğunu göster�r ek-2’dek� Açılış İnceleme
Raporu Formu �le kuruluşun oda ve bölümler�n�n b�na �ç�ndek� yerler� ve kapas�te hesaplamasının bel�rt�ld�ğ� b�na
durum değerlend�rme raporu düzenlen�r.

Açılış �zn� �ç�n gerekl� �şlemler
MADDE 7 – (1) B�r kuruluşun açılıp faal�yete geçeb�lmes�, aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde olur:
a) Başvuru tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde, kurucu tarafından 6 ncı maddede bel�rt�len evraklar, �k�şer adet

dosya hal�nde hazırlanarak, �ncelenmek üzere �l müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Bu süre �ç�nde kuruluşa çocuk kabulü
yapılmaz. Bel�rt�len süre �ç�nde açılış �zn� �ç�n gerekl� belgeler� tamamlamayan kurucuların dosyaları �ade ed�l�r.

b) Kurucu tarafından tesl�m ed�len tüm belgeler�n bel�rlenen esaslara uygun olması ve �l müdürlüğünce
düzenlenen b�na durum değerlend�rme raporu �le �nceleme raporunda olumlu kanaat b�ld�r�lmes� hal�nde; �l
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müdürlüğünün tekl�f� ve val�l�ğ�n onayı �le kuruluş h�zmete açılır. Tüm belgeler� tasd�k ed�len dosyalardan b�r� �l
müdürlüğünde kalır; d�ğer� �se ek-3’de bulunan Açılış İz�n Belges� düzenled�kten ve �mzaladıktan sonra kurucuya
�mza karşılığında tesl�m ed�l�r.

c) Açılış İz�n Belges� düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır.
ç) Açılış İz�n Belges� ver�len ya da dev�r veya nak�l ed�len her kuruluşun �şveren ve �şyer�n�n �sm� ve yaptığı

�ş�n çeş�d�, b�r ay �ç�nde �l müdürlüğü tarafından, o yer�n bağlı bulunduğu �l�n Sosyal Güvenl�k Kurumu İl Müdürlüğü
�le defterdarlığa veya verg� da�res�ne b�ld�r�l�r.

d) Aynı kurucu tarafından yen� b�r şuben�n açılması hal�nde, yen� kuruluş açılışındak� g�b� �şlem yapılır. Her
yen� şube �ç�n ayrı kuruluş müdürü ve personel �st�hdamı zorunludur.

Dev�r ve kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ�
MADDE 8 – (1) Kuruluşun başka b�r gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�l�ğe devr� �ç�n aşağıda bel�rt�len

belgeler �l müdürlüğüne sunulur:
a) Kuruluşu dev�r etmek ve dev�r almak �steyen k�ş�lere a�t d�lekçe �le dev�r almak �steyen k�ş�ye a�t kurucu

belgeler�,
b) Kuruluşun d�ğer b�r gerçek k�ş� veya özel hukuk tüzel k�ş�s�ne devr�nde yen� kurucular adına düzenlenecek

ek-4’tek� Dev�r Yetk� Belges�,
c) Dev�r Yetk� Belges� ver�ld�kten sonra, on beş gün �ç�nde, kuruluşun borç ve alacaklarının, vades� gelmem�ş

olanlar da dâh�l olmak üzere, kuruluşu devralan gerçek veya tüzel k�ş� tarafından üstlen�ld�ğ�n� gösteren ve noterl�kçe
düzenlenen dev�r sened�,

ç) Kuruluş b�nası kurucuya a�t �se tapu sened�n�n �l müdürlüğünce onaylı örneğ�; kuruluş b�nası k�ralık �se en
az b�r yıllık k�ra sözleşmes�n�n aslı veya �l müdürlüğünce onaylı örneğ�,

d) Kuruluşta yen� görev alacak personele �l�şk�n belgeler ve �ş sözleşmes�.
(2) Belgeler�n uygunluğunun bel�rlenmes� hal�nde, kurucu değ�ş�kl�ğ�ne da�r val�l�k onayı alınır ve ek-5’tek�

Değ�ş�kl�k İz�n Belges� düzenlen�r.
(3) Kurucunun başvuruda bulunduğu tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde dev�r �ç�n gerekl� belgeler� tamamlamaması

durumunda dev�r taleb� redded�l�r.
(4) Dev�r Yetk� Belges� ver�lmes� kuruluşun yen� kurucuya devred�ld�ğ� anlamını taşımaz. Kuruluşun yen�

kurucuya devr�, val�l�k onayı alınıp, Değ�ş�kl�k İz�n Belges� düzenlend�kten sonra gerçekleşm�ş olur. İl müdürlüğüne
başvurmadan kuruluşu dev�r eden veya dev�r alan k�ş�lere yen�den özel kuruluş açma taleb�nde bulunmaları hal�nde
�z�ns�z dev�r �şlem�n�n tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl süres�nce açılış �zn� ver�lmez.

(5) Özel hukuk tüzel k�ş�ler�nde kurucu tems�lc�s� değ�ş�kl�ğ� aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yürütülür;
a) Tems�lc� değ�ş�kl�ğ�ne a�t yönet�m kurulu kararı alınır.
b) Kurucu olarak görev alacak k�ş�lerden Yönetmel�kte bel�rt�len koşullar aranır ve belgeler �sten�r.
c) İl müdürlüğü tarafından belgeler�n uygun olduğunun bel�rlenmes� hal�nde, yen� kurucu adına Değ�ş�kl�k İz�n

Belges� düzenlen�r.
Kuruculuk hakkının kaybed�lmes�
MADDE 9 – (1) Kurucunun 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len kuruculuk şartlarını kaybett�ğ�n�n

tesp�t ed�lmes� hâl�nde, en geç b�r ay �ç�nde kuruluş başka b�r gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�s�ne devred�l�r. Dev�r
bel�rt�len süre �çer�s�nde gerçekleşmez �se kuruluşun Açılış İz�n Belges� �ptal ed�l�r.

(2) Kurucunun ölümü hâl�nde, veraset �lamında bel�rt�len kanun� m�rasçıları aralarından seçecekler� uygun
şartları taşıyan b�r k�ş�y� noter onaylı vekâletname �le kurucunun ölüm tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �ç�nde kurucu
olarak bel�rler. Kurucu tekl�f�n�n yapılmaması durumunda kuruluşun Açılış İz�n Belges� �ptal ed�l�r.

(3) Özel hukuk tüzel k�ş� tems�lc�s� olan kurucunun, kuruculuk şartlarını kaybetmes� veya ölümü hâl�nde, en
geç b�r aylık süre �ç�nde uygun şartları taşıyan başka b�r tems�lc�n�n b�ld�r�lmes� gerek�r. Başka b�r tems�lc�n�n
b�ld�r�lmemes� durumunda, kuruluşun Açılış İz�n Belges� �ptal ed�l�r.

Kuruluş nakl�
MADDE 10 – (1) Kuruluşun nak�l �şlemler� aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yürütülür:
a) Kurucu veya tems�lc� nak�l olacak b�nanın adres�n� bel�rten d�lekçe ve yapı kullanım �z�n belges� �le b�rl�kte

�l müdürlüğüne başvurur.
b) Kuruluşun yen� b�r b�naya nak�l ed�lmes� �ç�n, �l müdürlüğünce en geç on beş �ş günü �ç�nde bel�rt�len

adrese g�d�lerek yer�nde �nceleme yapılır. B�nanın uygun koşulları taşıdığının bel�rlenmes� hal�nde, kurucudan 6 ncı
madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len b�na �le �lg�l� belgeler �sten�r ve aynı madden�n dördüncü ve beş�nc� fıkrasına
göre �şlemler yürütülür.

c) İl müdürlüğünce �lg�l� belgeler�n tasd�k ed�lmes�nden sonra, nak�l �ç�n val�l�k onayı alınır ve Değ�ş�kl�k İz�n
Belges� düzenlen�r. Val�l�k onayı ve Değ�ş�kl�k İz�n Belges� alınmadan yen� b�nada h�zmete başlanamaz ve çocuk
kabul ed�lemez.

ç) Başvuruda bulunduğu tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde nak�l �ç�n gerekl� belgeler� tamamlamayan kurucunun
nak�l taleb� uygun görülmez.

(2) İl müdürlüğüne başvurmadan kuruluşu nak�l eden k�ş� veya özel hukuk tüzel k�ş�s�ne, yen�den özel kuruluş
açma taleb�nde bulunması hal�nde �z�ns�z nak�l �şlem�n�n tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl süres�nce açılış �zn�
ver�lmez.

B�na yerleş�m, kapas�te ve yaş grubu değ�ş�kl�ğ�
MADDE 11 – (1) Kuruluşun yerleş�m�, blok veya kat �laves�, kapas�te �le yaş grubu değ�ş�kl�ğ� �şlemler�,

aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yürütülür:
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a) Kurucu, değ�ş�kl�k taleb�n� �çeren d�lekçe ve yapmak �sted�kler� değ�ş�kl�kler�n yer aldığı yerleş�m planıyla
�l müdürlüğüne başvuruda bulunur.

b) Değ�ş�kl�k taleb�, �l müdürlüğü sosyal çalışma görevl�ler� tarafından en geç on beş �ş günü �ç�nde, bu
Yönetmel�ğe uygunluk açısından yer�nde �ncelen�r ve �nceleme raporu hazırlanır.

c) 6 ncı madden�n üçüncü fıkrası uyarınca, b�na �le �lg�l� �stenen belgelerden değ�ş�kl�ğe �l�şk�n gerekl�
görülenler yen�den �sten�r.

ç) B�na �le �lg�l� şartların sağlanması ve b�nanın uygunluğunun bel�rlenmes� hal�nde val�l�k onayı alınır ve
Değ�ş�kl�k İz�n Belges� düzenlen�r.

Kuruluşa ad verme �şlemler�
MADDE 12 – (1) Kuruluşlara ad verme �şlemler� aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yürütülür:
a) Kuruluşlar aynı �lde Devlet�n veya d�ğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar �le toplum değerler�ne

aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı d�ldek� kel�me ve dey�mler� kullanamazlar.
b) Kurumların ad ve unvanlarının, başka kurumlar tarafından kullanılmasında, �lg�l� mevzuat hükümler�ne

uyulur.
c) Kuruluşun �sm�n�n değ�şt�r�lmek �stenmes� hal�nde, kurucudan ad değ�ş�kl�ğ� gerekçes�ne da�r d�lekçe

alınarak, kuruluşa ver�lecek yen� adın uygunluğu �ncelen�r.
ç) Kuruluş adının uygun görülmes� hal�nde, val�l�k onayı alınarak, kuruluşun yen� adının yer aldığı Değ�ş�kl�k

İz�n Belges� düzenlen�r.
Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması
MADDE 13 – (1) Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması aşağıdak� esaslar çerçeves�nde yürütülür:
a) Kurucu, en az b�r ay önceden �l müdürlüğüne, personele ve vel�lere yazılı olarak kuruluşu kapatacağını

b�ld�r�r. Kapanan kuruluşlar, �l müdürlüğü tarafından mevcut kuruluşun bağlı bulunduğu �l�n Sosyal Güvenl�k Kurumu
İl Müdürlüğü �le defterdarlığa veya verg� da�res�ne b�r ay �çer�s�nde b�ld�r�l�r.

b) Kapanan kuruluş açılış �z�n onayı, Açılış İz�n Belges� aslı, kütük ve denet�m defterler�n� en geç on beş gün
�ç�nde �l müdürlüğüne tesl�m eder.

c) İl müdürlüğüne b�ld�r�mde bulunmadan kuruluşunu kapatan k�ş� veya tüzel k�ş�l�ğe, yen�den özel kuruluş
açma taleb�nde bulunmaları hal�nde kapatma �şlem�n�n tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl süres�nce açılış �zn�
ver�lmez.

Kuruluşla �lg�l� yapılan değ�ş�kl�k �şlemler�n�n b�ld�r�lmes�
MADDE 14 – (1) Kuruluşların açılış, kapanış, dev�r, nak�l, ad değ�ş�kl�ğ�, tüzel k�ş�l�k tems�lc� değ�ş�kl�ğ�,

kapas�te ve yaş grubu değ�ş�kl�kler�ne da�r b�lg�ler, �l müdürlükler�nce ek-6’dak� form düzenlenerek Genel Müdürlüğe
gönder�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş B�nasının Özell�kler�

Kuruluş b�nası ve yer�
MADDE 15 – (1) Kuruluş olarak kullanılacak b�nanın ve yer�n�n seç�m�nde aşağıdak� hususlara uyulur:
a) Kuruluşun kapas�tes�ne uygun yeterl� büyüklükte bahçes� bulunur. Bahçen�n alanı her çocuk �ç�n en az 1,5

m  alan düşecek şek�lde olur. B�naların teras katları bahçe olarak kullanılamaz.
b) Kuruluş müstak�l veya çok katlı b�r b�nanın zem�n katında veya zem�nle bağlantılı üst katlarda açılab�l�r.

Çocuklar �ç�n kullanılacak tüm odalar aydınlık, ferah, gün ışığı alacak şek�lde pencerel� olur ve doğal aydınlanması
sağlanır. Odalar çocukların sağlığının olumsuz etk�lenmemes� �ç�n nems�z olur. Bodrum kat, yol sev�yes�n�n altında
bulunan kat veya çatı katı kapas�teye dâh�l ed�lmez.

c) Kuruluş b�nası veya b�t�ş�ğ�nde çocuklar �ç�n tehl�ke yaratab�lecek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde
satan veya depolayan b�r �şletme bulunamaz. Kuruluş çevres�nde fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya
depolayan b�r �şletmen�n bulunması hal�nde, �lg�l� mevzuat hükümler�ne ve Türk Standardları Enst�tüsünün bel�rled�ğ�
standartlara uygun mesafeler�n korunup korunmadığına da�r rapor bu konuda yetk�l� kurumlardan alınır.

ç) Kuruluş b�nası veya b�t�ş�ğ�nde baz �stasyonu bulunamaz. Kuruluş çevres�nde baz �stasyonunun olması
hal�nde, sağlık ve güvenl�k yönünden uygun mesafeler�n alınıp alınmadığına da�r rapor bu konuda yetk�l� kurumdan
alınır.

d) Kuruluş �le meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektron�k oyun merkezler� ve benzer� umuma açık yerler,
alkollü �çk� satılan yerler �le genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa b�na
kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. B�naların b�rden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas
alınır.

e) Özel kreş ve gündüz bakımev� �le özel çocuk kulüpler�n�n, aynı b�nada veya aynı bahçe �çer�s�nde b�r arada
bulunması hal�nde, her kuruluş bağımsız bölüm ve da�relerden oluşur, g�r�ş ve çıkış kapıları ayrı olur; ancak b�nanın
g�r�ş kapısı ortak kullanılab�l�r.

f) Kuruluşun çok katlı b�r b�nada h�zmete açılmak �stenmes� durumunda, b�na ana g�r�ş kapısından ayrı
kuruluşa a�t b�r g�r�ş ve çıkış kapısı bulunur.

g) Kuruluşlarda herhang� b�r tehl�ke anında çocukların b�nadan kolaylıkla ayrılab�lmeler�ne yönel�k çıkış
kapısı, tahl�ye s�stem� veya yangın merd�ven� bulunur.

h) Elektr�k tes�satı yangın veya patlama tehl�kes� oluşturmayacak şek�lde projelend�r�l�p tes�s ed�l�r. Elektr�k
tes�satının projelend�r�lmes�, kurulması, malzemes�n�n ve koruyucu c�hazların seç�m�, kullanılacak ger�l�me ve ortam
şartlarına uygun olarak yapılır; yetk�l� k�ş�lerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve �şlet�lmes� sağlanır.

Kapas�te tesp�t�
MADDE 16 – (1) Kuruluşların kapas�te tesp�t� aşağıdak� şek�lde yapılır:

2
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a) Kreş ve Gündüz Bakımevler�nde;
1) 0-36 aylık çocuklar �ç�n sab�t karyola kullanılır. Kapas�te çocuklar �ç�n ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne

göre hesaplanır. Uyku odalarında her b�r çocuğa en az 2 m  alan ve 6 m  hava düşecek şek�lde hesaplama yapılarak,
kuruluşun toplam kapas�tes� bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun ve emekleme
odaları bulunur. Oyun ve emekleme odaları kapas�teye dah�l ed�lemez.

2) 37-66 aylık çocuklar �ç�n portat�f karyola kullanılır. Kapas�te, uyku, oyun, etk�nl�k ve uyku odası �ç�n
göster�len odanın büyüklüğüne göre hesaplanır. Oyun, etk�nl�k ve uyku odalarında, her b�r çocuğa en az 2 m  alan ve
6 m  hava düşecek şek�lde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapas�tes� bulunur. Oyun, etk�nl�k ve uyku odası 15
m  den az olamaz.

b) Çocuk Kulüpler�nde;
1) Kapas�te, çocuklar �ç�n ayrılan çalışma odalarının büyüklüğüne göre tesp�t ed�l�r. Çalışma odalarında, her

b�r çocuğa 2 m  alan 6 m  hava düşecek şek�lde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapas�tes� bulunur. Çalışma
odası 15 m  den az olamaz. Ayrıca çocukların d�nleneb�leceğ� ve oyun oynayab�leceğ� çalışma odasına denk
büyüklükte b�r oyun ve d�nlenme odası bulunur. Oyun ve d�nlenme odaları kapas�teye dâh�l ed�lemez.

2) Kuruluşta, çocukların tam gün bulanab�leceğ� ara tat�l ve yaz tat�l�ne rastlayan dönemlerde, yukarıda
bel�rt�len şek�lde tesp�t ed�len kapas�ten�n üzer�nde çocuk kabulü yapılamaz.

Kuruluş b�nasında aranacak özell�kler
MADDE 17 – (1) Kuruluş b�nasında olması gereken özell�kler şunlardır:
a) Kuruluşta, b�r �dare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
b) Oyun, etk�nl�k, uyku, çalışma ve d�nlenme odaları bol ışık almalıdır.
c) Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları �çerden dışarıya açılır şek�lde olmalıdır.
ç) Çocukların oyun oynadığı ve etk�nl�k yaptığı odaların zem�n� mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış

olmalıdır.
d) Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla s�l�n�p

tem�zleneb�len b�r madde �le döşenmel� ve zem�n ant� bakter�yel malzemeyle kaplanmalıdır. Çocukların oturarak
oynamaları ve etk�nl�kler �ç�n, bazı bölümlere m�nder veya ant�alerj�k halı konulab�l�r.

e) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla s�l�n�p tem�zleneb�len b�r madde �le boyanmalı
veya kaplanmalıdır.

f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve ps�koloj�k ve sosyal gel�ş�mler�ne yardımcı n�tel�ktek�,
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı eğ�t�m programlarında bel�rt�len eşyalar ve eğ�t�m araç ve gereçler� �le donatılmalıdır.

g) Gruplarda okul önces� eğ�t�m programına uygun olarak blok, dramat�k oyun, k�tap, müz�k, sanat, fen
öğrenme merkezler�, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır.

ğ) Malzemeler�n ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşab�leceğ� b�r sev�yede
olmalıdır.

h) Çocukların günlük etk�nl�kler�n� yaptıkları masalar ve sandalyeler, plast�k veya ahşap malzemeden
yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır.

ı) Günlük faal�yetler�n serg�leneb�leceğ� b�r faal�yet panosu bulunmalıdır.
�) Kuruluşta ısıtma çocuklar �ç�n tehl�ke oluşturmayacak şek�lde, kalor�ferle, merkez� s�stem �le veya �kl�m

koşullarına göre kl�ma �le yapılab�l�r. Isıtma elektr�kl� c�haz, odun ve kömürlü soba �le yapılamaz. Odalarda ısıölçer
bulunur ve 20-28 derece ortalama b�r sıcaklık sağlanır.

j) Çocuk karyolaları en az b�r k�ş�n�n rahatlıkla geçeb�leceğ� aralıkla düzenlen�r ve emn�yet altına alınır.
Zem�n�n ahşap olması ve yalıtımın �y� yapılması hal�nde, 25-30 cm yüksekl�ğ�nde kampet kullanılab�l�r. Ranza
kullanılmaz. Yatak takımları değ�şt�r�lerek h�jyen sağlanır.

k) Kuruluşta, her 20 çocuğa b�r tuvalet �le lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanab�lecekler�
büyüklük ve yüksekl�kte olur. 36 aya kadar olan çocuklar �ç�n klozet adaptörü kullanılır ancak portat�f tuvalet
kullanılmaz. Çocuk kulüpler�nde, kız ve erkek çocuklar �ç�n ayrı tuvaletler kullanılır. Tuvalet zem�n� kaymaz
seram�kten döşen�r veya kaymayan paspas ser�l�r. Kuruluşlarda personel�n tuvalet� çocuklardan ayrı olmak zorundadır.

l) Kuruluşun yeterl� büyüklükte b�r mutfağı ve ayrı b�r yemek odası olmalı, çocukların y�yecekler�n�n
saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemeler�n tem�zlenmes� �ç�n uygun yerler �le gerekl� araç ve gereçler
bulunmalıdır. Mutfak zem�n� kaymaz seram�kten döşen�r veya kaymayan paspas ser�l�r. Mutfakta kullanılacak olan
tencere, tabak, bardak g�b� gereçler�n çel�k, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.

m) B�nanın tümünün havalandırılması �ç�n gerekl� önlemler alınır ve mutfakta asp�ratör bulundurulur.
n) 0-36 aylık çocuklar �ç�n ayrı b�r alt değ�şt�rme bölümü bulunur. Bu bölümde alt değ�şt�rme masası �le k�rl�,

tem�z bez ve çamaşırlar �ç�n ayrı dolaplar bulundurulur. Her bebeğ�n özel eşyası ayrılır, başka bebekler �ç�n
kullanılmaz. Bebekler�n düzenl� olarak altları değ�şt�r�l�r, gerekl� h�jyen ve tem�zl�k kurallarına d�kkat ed�l�r.

o) 0-36 aylık çocukların mamalarının ve yemekler�n�n hazırlanması �ç�n gerekl� her türlü araç ve gereç
bulundurulur. Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seç�l�r. Bu araç ve gereçler, düzenl�
b�r b�ç�mde ster�l�ze ed�l�r. Bu yaş grubu �ç�n yeter�nce mama sandalyes� bulundurulur.

ö) Çocukların kullandıkları merd�venler�n yüksekl�ğ� ve tutma yerler� çocuk boylarına göre yapılmalıdır.
Merd�venler�n eğ�m� çocukların kullanımına uygun olmalıdır.

p) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşab�leceğ� sev�yede olmalıdır.
r) Kuruluşta, kapas�teye göre ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Ayakkabılık ve portmanto çocukların

rahatça ulaşab�leceğ� sev�yede olmalıdır.
s) Kuruluşta, gerekl� �laç ve �lk yardım malzemeler�n� �çeren b�r ecza dolabı bulundurulur.
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ş) Kuruluşun bahçes�nde çocukların d�nlenme ve oyunları �ç�n gerekl� araç ve gereçler bulunur. Bahçen�n
zem�n�n�n yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterl� toprak ve ç�m alanın bulundurulmasına özen göster�l�r.
Bahçede çocukların mevs�mler�n ve b�tk�ler�n değ�ş�mler�n� �zlemeler�, sebze yet�şt�rmeler�n� sağlayacak uygulama
bahçes� veya alanı oluşturulab�l�r. Bahçede, çocukların kuruluş dışına kontrolsüz çıkmalarını önleyecek tedb�rler
alınmalıdır.

t) Kuruluşun her türlü tes�satı, tem�z ve düzenl� olmalıdır. Kuruluşta çocukların bulaşıcı hastalıklardan
korunmasına yönel�k yapılacak çalışmalara �l�şk�n b�r tal�mat veya yönerge bulunmalıdır.

u) Kuruluşta haf�f bedensel engell� olan çocukların olması hal�nde, b�na g�r�şler�nden en az b�r�, düz veya
eğ�m� 1/12 den fazla olmayan rampa �le bağlanır ve özel tuvalet bulunur.

ü) Kuruluşun kurumsal k�ml�k kılavuzunda bel�rt�len standartlara uygun b�r tabelası bulunur.
S�v�l savunma planı
MADDE 18 – (1) Açılış �z�n belges�n�n düzenlenmes�nden sonra en geç b�r ay �ç�nde, yangın, sabotaj ve

depremde uygulanmak üzere hazırlanan ve İl Afet ve Ac�l Durum Müdürlüğü tarafından onaylanan s�v�l savunma
planı, kuruluşun kolay görüleb�len b�r �ç mekânına asılır. Personel ve çocuklara yönel�k yıllık tatb�kat yapılır ve
yapılan tatb�kat çalışmaları s�v�l savunma dosyasında bulundurulur. Kuruluşun hazırlayacağı dosyada, ek-7’dek�
belgeler bulunur.

Kuruluş b�nalarının kullanımı
MADDE 19 – (1) Kuruluş b�nası h�çb�r şek�lde asl� amacı dışında kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş Personel�n�n N�tel�k ve Sorumlulukları

Personel belgeler�
MADDE 20 – (1) Kuruluşta görevlend�r�lecek personele �l�şk�n aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) T.C. k�ml�k numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı,
b) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len suçlardan mahkûm olmadığına da�r adl� s�c�l

belges�,
c) Öğren�m durumunu göster�r belgen�n aslı veya aslının �l müdürlüğünce görülmes� kaydıyla fotokop�s�;

yurtdışında öğren�m görüldüğü takd�rde yetk�l� kurumlardan alınacak denkl�k belges�,
ç) Sağlık raporu,
d) S�gortalı İşe G�r�ş B�ld�rges�,
e) İş sözleşmes�.
(2) Kuruluşta görevlend�r�lecek yabancı uyruklu personele �l�şk�n aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) Pasaport örneğ�,
b) Çalışma �z�n belges�,
c) Emn�yet müdürlükler�nden alınacak �kamet tezkeres�,
ç) Alanında daha önce görev yapan k�ş�ler�n, �dar� ve adl� ceza almadığını göster�r belgen�n, �lk defa görev

alacakların �se adl� ceza almadığını göster�r belgen�n ve Türkçe tercümes�n�n noter onaylı örneğ�,
d) Sağlık raporu,
e) Yurtdışında öğren�m görüldüğü takd�rde yetk�l� kurumlardan alınacak denkl�k belges� örneğ�,
f) Kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun yabancı uyruklu olması hal�nde görev alacağı kuruluşun benzer�

kuruluşlarda, en az �k� yıl kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna da�r belge ve Türkçe
tercümes�n�n noter onaylı örneğ� �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı kurumların, yabancılar �ç�n Türkçe programlarına
katılarak alınan belgen�n b�r örneğ�; bu belgen�n olmaması hal�nde �l veya �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler�nce
oluşturulacak kom�syon tarafından, çocuklarla �let�ş�m kurab�lecek düzeyde Türkçe b�ld�ğ�n�n tesp�t�ne �l�şk�n olarak
ver�len belgen�n b�r örneğ�.

Personel çalışma �zn�
MADDE 21 – (1) Personel çalışma �zn� aşağıdak� esaslar çerçeves�nde ver�l�r:
a) Kuruluş müdürü, Açılış İz�n Belges�n� aldığı tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde, kuruluşta �st�hdam

ed�lecek personel �ç�n 20 nc� maddede bel�rt�len belgeler� �k� nüsha olarak �l müdürlüğüne tesl�m eder.
b) Personel�n kuruluşta çalışab�lmes�, �l müdürlüğünün onayı �le gerçekleş�r. N�tel�k ve şartları uygun

bulunanların çalışma onayları, müracaattan �t�baren on �ş günü �ç�nde düzenlen�r. Personel�n belgeler� ve çalışma
onayının b�r nüshası �l müdürlüğünde d�ğer� �se kuruluşta muhafaza ed�l�r. İl müdürlüğünce görevlend�r�lmes�
onaylanmayan personel, kuruluşta çalışamaz. Ayrıca kuruluş müdürüne �l�şk�n, ek-8’dek� belge düzenlen�r.

c) Kuruluş çalışma onayı ver�len personel�n fotoğraflı k�ml�k kartı, ek-9’a uygun olarak, kuruluş tarafından
düzenlen�r. K�ml�k kartında personel�n adı, görev�, göreve başlayış tar�h� ve nüfus b�lg�ler� yer alır. K�ml�k kartı �l
müdürlüğünce �mzalanır ve mühürlen�r. Kuruluşta görevl� tüm personel, k�ml�k kartını, görev� süres�nce yakasında
taşır. Görev�nden ayrılan personel�n k�ml�k kartı kuruluş tarafından �l müdürlüğüne �ade ed�l�r.

ç) Kuruluş müdürünün çeş�tl� nedenlerle görev� başında bulunmaması hal�nde, yazılı olarak yetk� ver�lecek
müdür yardımcısı ya da kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olma n�tel�kler�n� taşıyan b�r personel yer�ne vekâlet
eder. Kuruluş müdürü �zne ayrılmadan önce kullanılacak �z�n süres� ve vekâlet edecek personel�n adı en geç beş �ş
günü �ç�nde �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

d) Personel�n görevden ayrılması veya görev�ne son ver�lmes� hal�nde, durum en geç beş �ş günü �ç�nde �l
müdürlüğüne b�ld�r�l�r ve personel�n k�ml�k kartı �ade ed�l�r. İl müdürlüğünce görev�nden ayrılan veya görev�ne son
ver�len personel�n çalışma onayı �ptal ed�l�r. İl müdürlüğünce kuruluşa ver�len en fazla b�r aylık süre �ç�nde yen�
personel�n kuruluşa başlatılması sağlanır. B�r aylık süre �ç�nde personel bulunamaması durumunda, 51 �nc� madden�n
dördüncü ve beş�nc� fıkraları hükümler� çerçeves�nde �şlem yapılır.
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Kurucunun n�tel�k ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Kurucu, kuruluşta bakım ve eğ�t�m ortamının sağlanması, b�nanın kullanılab�l�r duruma

get�r�lmes�, gerekl� araç ve gereçler�n tem�n�, madd� �mkânların hazırlanması, yeterl� personel �st�hdam ed�lmes�,
personel�n aylık ve ücretler�n�n zamanında ödenmes�, s�gorta ve verg� �le �lg�l� �şler�n usulüne uygun yapılmasını
sağlamakla yükümlüdür.

(2) Kuruluş müdürü olma n�tel�kler�n� taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluş müdürü de olab�l�rler.
Kurucular kuruluşta kuruluş müdürü veya grup sorumlusu dışında görev alamazlar.

Kuruluş müdüründe aranacak n�tel�kler
MADDE 23 – (1) Kuruluş müdürü olacaklarda aranacak n�tel�kler şunlardır:
a) Kreş ve gündüz bakımevler�nde; sosyal h�zmet bölümü, rehberl�k ve ps�koloj�k danışmanlık bölümü,

eğ�t�mde ps�koloj�k h�zmetler bölümü, ps�koloj� bölümü, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, okul önces� eğ�t�m�
öğretmenl�ğ�, anaokulu öğretmenl�ğ�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� bölümü, çocuk gel�ş�m� bölümü, sınıf öğretmenl�ğ�
alanlarından b�r�nde dört yıllık yükseköğret�m yapmış olmak ya da sosyal h�zmet, çocuk gel�ş�m�, anaokulu
öğretmenl�ğ� önl�sans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az �k� yıl resm� veya özel okul önces� eğ�t�m
kuruluşlarında görev yapmış olmak,

b) Çocuk kulüpler�nde; sosyal h�zmet bölümü, rehberl�k ve ps�koloj�k danışmanlık bölümü, eğ�t�mde
ps�koloj�k h�zmetler bölümü, ps�koloj� bölümü, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, okul önces� eğ�t�m�
öğretmenl�ğ�, anaokulu öğretmenl�ğ�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� bölümü, çocuk gel�ş�m� bölümü, sınıf öğretmenl�ğ�
alanlarında dört yıllık yükseköğren�m yapmış olmak, eğ�t�m fakültes� mezunu ya da sosyal h�zmet, çocuk gel�ş�m�
önl�sans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az �k� yıl resm� veya özel okul önces� eğ�t�m kuruluşlarında görev
yapmış olmak,

c) Kreş ve gündüz bakımevler� �le çocuk kulüpler�n�n b�r arada açılması hal�nde; sosyal h�zmet bölümü,
rehberl�k ve ps�koloj�k danışmanlık bölümü, eğ�t�mde ps�koloj�k h�zmetler bölümü, ps�koloj� bölümü, çocuk gel�ş�m�
ve eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, okul önces� eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, anaokulu öğretmenl�ğ�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� bölümü,
çocuk gel�ş�m� bölümü, sınıf öğretmenl�ğ� alanlarından b�r�nde dört yıllık yükseköğren�m yapmış olmak ya da sosyal
h�zmet, çocuk gel�ş�m�, anaokulu öğretmenl�ğ� önl�sans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az �k� yıl resm� veya
özel okul önces� eğ�t�m kuruluşlarında görev yapmış olmak.

Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kuruluşun �dar�, mal� ve tekn�k tüm �şler�n� mevzuata uygun olarak yürütür.
b) Çocukların kuruluşa kabul �şlemler�n� yapar.
c) Çocukların bakımı, eğ�t�m� ve korunması �le her türlü �ht�yaçlarının karşılanmasına yönel�k önlemler� alır.
ç) Uyum problem� yaşayan veya özel gereks�n�m� olan çocukların sorunlarının çözümüne yönel�k çalışmaları

yürütür ve koord�ne eder.
d) Çocukların özlük dosyalarının tutulmasını ve çocuklarla �lg�l� her türlü �şlem ve yazışmaların �lg�l� mevzuat

çerçeves�nde yürütülmes�n� sağlar.
e) Eğ�t�m programlarında yer alan �lg�l� formların grup sorumlularınca her çocuk �ç�n düzenlenmes�n� sağlar ve

bunları onaylar.
f) A�lelere çocukların durumları hakkında b�lg� ver�r; kuruluşun �şley�ş� �le �lg�l� konularda a�lelerle �let�ş�m

sağlar.
g) Çocukların vel�lere güvenl� b�r şek�lde tesl�m ed�lmes�ne �l�şk�n tedb�rler� alır ve bu tedb�rler�n

uygulanmasını sağlar.
ğ) Kuruluşta düzenlenecek vel� toplantılarını organ�ze eder; toplantılarda alınan kararların uygulanmasını

sağlar.
h) Personel�n denet�m�n� ve görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
ı) Personel�n özlük dosyalarının tutulmasını, her türlü �şlem ve yazışmaların �lg�l� mevzuat çerçeves�nde

yürütülmes�n� sağlar. Personel�n çalışma �zn�n�n alınmasına ve bu �zn�n �ptal�ne �l�şk�n onay tekl�fler�n� zamanında �l
müdürlüğüne b�ld�r�r.

�) Eğ�t�m programlarının hazırlanmasında ve d�ğer çalışmalarda grup sorumlularına rehberl�k eder; hazırlanan
programları tasd�k eder ve çalışmaları denetler.

j) Kuruluşta çalışan personele yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�m� planlar ve uygulanmasını sağlar.
k) Yemek l�stes�n�n çocukların gel�ş�m özell�kler�, �ht�yaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasını ve

yemek numuneler�n�n saklanmasını sağlar.
l) Eğ�t�m materyaller�n�n sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, tem�zl�ğ� ve düzen� �ç�n gerekl�

önlemler� alır.
m) Kuruluş b�na ve tes�sler�n�n kullanımı, bakımı, tem�zl�ğ�, doğal afetlere karşı korunması, b�nanın f�z�ksel

durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olab�lecek merd�ven, radyatör, korn�ş, kapı, pencere, kaygan
zem�n, oyun materyal� ve benzer� unsurlara karşı �ç ve dış güvenl�ğ�n�n sağlanması yönünde gereken önlemler� alır.

n) Kuruluşla �lg�l� olağanüstü durumları �l müdürlüğüne b�ld�r�r.
o) Mevzuat ve tal�matların personele duyurulmasını, uygulanmasını ve standart formların doldurulmasını

sağlar.
ö) İl müdürlüğü �le kuruluş arasındak� �let�ş�m�n yürütülmes�n� sağlar.
(2) B�r k�ş�, b�rden fazla kuruluşun kuruluş müdürü olamaz ve çalışma saatler� �ç�nde başka b�r �şte çalışamaz;

grup sorumlusu olarak görev alamaz. Kuruluş müdürü gruplarda günde en az b�r saat gözlem yapar.
Kuruluş müdür yardımcısı
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MADDE 25 – (1) Kuruluş müdür yardımcısı olarak görevlend�r�leceklerde, 23 üncü maddede bel�rt�len
okullardan mezun olma şartı aranır.

(2) Kapas�tes� yüz ve üzer� olan kuruluşlarda, kuruluş müdür yardımcısı �st�hdam ed�l�r. Kuruluş müdür
yardımcısı, 24 üncü maddede sayılan görevler�n yer�ne get�r�lmes�nde kuruluş müdürüne yardımcı olur ve müdürün
verd�ğ� görevler� yer�ne get�r�r.

Grup sorumlularında aranacak n�tel�kler
MADDE 26 – (1) Grup sorumlusu olacaklarda aranacak n�tel�kler şunlardır:
a) Kreş ve gündüz bakımevler�nde görevlend�r�lecekler�n yükseköğret�m kurumlarının çocuk gel�ş�m� ve

eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, okul önces� eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, anaokulu öğretmenl�ğ�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� bölümü,
çocuk gel�ş�m� bölümü l�sans veya önl�sans mezunları öncel�kl� olmak üzere kız meslek l�seler�n�n çocuk gel�ş�m� ve
eğ�t�m� bölümü mezunu olmaları gerek�r.

b) Çocuk kulüpler�nde görevlend�r�lecekler�n yükseköğret�m kurumlarının sosyal h�zmet bölümü, rehberl�k ve
ps�koloj�k danışmanlık bölümü, eğ�t�mde ps�koloj�k h�zmetler bölümü, ps�koloj� bölümü, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m�
öğretmenl�ğ�, okul önces� eğ�t�m� öğretmenl�ğ�, anaokulu öğretmenl�ğ�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m� bölümü, çocuk
gel�ş�m� bölümü l�sans veya önl�sans mezunu olmak veya sınıf öğretmen� unvanına sah�p olmak ya da yükseköğren�m
kurumlarının f�z�k, k�mya, fen b�lg�s�, b�yoloj�, matemat�k, Türk d�l� ve edeb�yatı, tar�h, coğrafya, sosyal b�lg�ler
öğretmenl�ğ� bölümler�nden mezun olmaları gerek�r.

Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Grubundak� çocukların f�z�ksel, z�h�nsel, duygusal, sosyal gel�ş�mler�ne yönel�k olarak hazırlanan

faal�yetler� b�r program dâh�l�nde uygular.
b) Çocuklara yönel�k eğ�t�m ve bakım programlarını hazırlar ve uygular.
c) Eğ�t�m ve bakım programlarında yer alan �lg�l� formları her çocuk �ç�n düzenler ve çocuk dosyalarında

saklar.
ç) Özel günler� planlar ve uygulanmasını sağlar.
d) Çocukların bakım ve eğ�t�m� �le �lg�l� her türlü �ht�yaçlarını sağlayıcı önlemler� alır.
e) Etk�nl�kler �ç�n gereken eğ�t�m materyaller�n� hazırlar, araç-gereç ve eğ�t�m materyaller�n�n korunması �le

bakım ve onarımını sağlar.
f) Uyum sorunu yaşayan veya özel gereks�n�m� olan çocukların bakımı ve eğ�t�m� �ç�n gerekl� önlemler� alır ve

sorunlarının çözümüne yönel�k çalışmalarda bulunur.
(2) B�r k�ş� b�rden fazla grubun sorumlusu olamaz. K�ş�ye grup sorumluluğu dışında başka b�r görev ver�lmez.

Grup sorumlusu yaptığı �ş ve �şlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.
Çocuk bakıcısının n�tel�kler�
MADDE 28 – (1) Çocuk bakıcılarında; l�se mezunları öncel�kl� olmak üzere; en az kend� dönem�n�n zorunlu

eğ�t�m�nden mezun olup, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca çocuk bakımı alanında düzenlenm�ş b�r sert�f�ka sah�b� olma şartı
aranır. Kız meslek l�ses� mezunlarında sert�f�ka şartı aranmaz.

Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sorumlu bulunduğu gruptak� çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olur.
b) Çocuklarla b�rl�kte olduğu süre �ç�nde, karşılaştığı öneml� olayları ve hasta çocukları grup sorumlusuna

b�ld�r�r.
c) Kuruluş bünyes�nde, çocuklara yönel�k hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda kend�s�ne ver�len d�ğer

görev ve h�zmetler� yer�ne get�r�r.
ç) Sorumlu bulunduğu gruptak� grup sorumlusunun verd�ğ� görevler� yapar.
(2) Çocuk bakıcısı kuruluşun tem�zl�k ve d�ğer �şler�nde çalıştırılamaz, yaptığı �ş ve �şlemlerden kuruluş

müdürüne karşı sorumludur.
Yardımcı personel�n n�tel�kler�
MADDE 30 – (1) Kuruluşlarda yemek ve tem�zl�k elemanı bulundurulması zorunludur. İş hacm�ne göre büro,

şoför ve d�ğer h�zmetler �ç�n yeterl� sayıda personel �st�hdam ed�l�r. Bu personel �ç�n, en az kend� dönem�n�n zorunlu
eğ�t�m�nden mezun olma veya okuryazarlık belges� almış olma şartı aranır. Personeller yaptıkları �ş ve �şlemlerden
kuruluş müdürüne karşı sorumludur.

(2) Yemek elemanı, yemekler�n sağlık koşullarına uygun p�ş�r�lmes�nden ve serv�s�nden sorumludur. Mutfak
ve yemek serv�s bölümünün tem�zl�k koşullarına uygunluğunu sağlar ve yemeklerden numune ayırarak uygun b�r
ortamda saklar.

(3) Kuruluş müdürü tarafından, kuruluşun tem�zl�k elemanının yapacağı �şler� bel�rleyen b�r �ş planı hazırlanır.
Bu plan denet�mde göster�lmek üzere saklanır. Tem�zl�k elemanı bu �ş planı doğrultusunda mutfak, lavabo ve
tuvaletler� bell� aralıklarla tem�zler. Grup odalarının tem�zl�ğ�n� yapar ve havalandırır. Çocukların odalarında ve d�ğer
odalarda gerekl� tem�zl�k koşullarını sağlar. Oyun ve materyaller�n düzenl� olarak tem�zl�ğ�n� yapar.

(4) Kuruluşta çalışan en az b�r personel�n, �lk yardım sert�f�kasına sah�p olması zorunludur.
Branş elemanlarının n�tel�kler�
MADDE 31 – (1) Kuruluşlar çalışma saat ve düzenler� açısından gerekl� gördükler� takd�rde, yönet�m ve grup

sorumluluğu dışında; kend� branşında �st�hdam ed�lmek üzere sosyal h�zmetler, ps�koloj�, çocuk gel�ş�m� ve eğ�t�m�,
özel eğ�t�m öğretmen�, doktor, d�yet�syen, hemş�re, müz�k, res�m, b�lg�sayar, yabancı d�l ve benzer� bölüm mezunu
elemanları da görevlend�reb�l�rler.



09.10.2017 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2015/04/20150430-4.htm 9/13

(2) Kuruluşlar, söz konusu branş elemanlarının branşlarını ve görevlend�r�lme şek�ller�n� �l müdürlükler�ne
b�ld�r�r. Kuruluşta görev alacaklardan 20 nc� maddedek� belgeler �sten�r ve uygunluğu bel�rlen�r.

Personel yaş durumu
MADDE 32 – (1) Kuruluşlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tar�hte, tüm personelde

altmış beş yaşından gün almamış olma şartı aranır.
Personel eğ�t�m�
MADDE 33 – (1) Kuruluş, �st�hdam ett�ğ� personele göreve başladığı tar�hten �t�baren �lk üç ay �ç�nde b�r kez

ve sonrasında da yılda en az b�r kez olmak üzere, �lg�l� kurumların alanındak� uzman k�ş�ler�nden destek alarak her
defasında en az on saatl�k h�zmet �ç� eğ�t�m ver�r. Bu doğrultuda yapılan eğ�t�mler ek-10’dak� belge �le kayıt altına
alınır, denet�mde göster�lmek üzere saklanır.

Personel�n sağlık �şlemler�
MADDE 34 – (1) Kuruluş personel�ne, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu ve

5/7/2013 tar�hl� ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan H�jyen Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre h�jyen
eğ�t�m� ver�lmes� sağlanır, bu doğrultuda yapılan eğ�t�mler personele a�t dosyalarda bulundurulur. Kuruluşlarda �şyer�
hek�m� çalıştırılmasına �l�şk�n olarak �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Kuruluş personel�n�n özlük hakları
MADDE 35 – (1) Kuruluşlarda görev yapacak personel, 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu

hükümler�ne tâb� olup, sosyal güvenl�k yönünden 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık
S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kuruluşun İşley�ş�ne İl�şk�n Esaslar

Çocuklara yönel�k eğ�t�m programı
MADDE 36 – (1) Kuruluşlar, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının 0-36 aylık çocuklara yönel�k Eğ�t�m Programı �le 37-

66 aylık çocuklar �ç�n Okul Önces� Eğ�t�m Programını; çocuk kulüpler�nde �se M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından
onaylanan kurs programlarına uygun olarak, kuruluşta yapılan etk�nl�kler� uygular. Uygulanan programlar �le �lg�l�
formlar, her çocuk �ç�n düzenlenerek kayıt altına alınır ve denet�mde göster�lmek üzere saklanır.

Çocukların beslenmes�
MADDE 37 – (1) Kuruluşlar, çocukların yaş ve gel�ş�m özell�kler�ne göre gıda rasyonlarına uygun olarak,

çocuklara öğlen yemeğ� �le sabah ve �k�nd� kahvaltısı, çocuk kulüpler�ndek� çocuklardan sabah gelenlere sabah
kahvaltısı, öğlen yemeğ�; öğleden sonra gelen çocuklara öğlen yemeğ� ve �k�nd� kahvaltısı ver�r. Kuruluşun 0-36 aylık
çocuklara yönel�k b�r beslenme programı bulunmalıdır. Kuruluşta ver�len yemek numuneler� uygun saklama ortamında
yetm�ş �k� saat süre �le saklanır.

Çocuk kulüpler�
MADDE 38 – (1) Çocuk kulüpler�nde, çocukların dersler�n� çalışmalarına, ödevler�n� yapmalarına yardımcı

olunur; �lg� ve yetenekler� doğrultusunda sosyal, kültürel ve sport�f etk�nl�kler düzenlen�r. Bu doğrultuda grup
sorumlularınca öğret�m programına göre düzenlenen etk�nl�kler ek-11’dek� belge �le kayıt altına alınır ve denet�mde
göster�lmek üzere saklanır.

Mesa� saatler� dışındak� çalışmalar
MADDE 39 – (1) Hafta �ç� mesa� saatler�ne �lave olarak, gece saatler� ve hafta sonu tat�ller�nde faal�yetler�n�

sürdürmek �steyen kuruluşlar, gerekçeler�n� ve çalışma saatler�n� bel�rten b�r d�lekçe �le �l müdürlükler�ne başvururlar.
Kuruluşların söz konusu gün ve saatlerde h�zmetler�ne devam edeb�lmeler�, �l müdürlüğünün kabul ve tekl�f� �le
val�l�ğ�n onayına bağlıdır.

(2) Kuruluşlarda, yarım günlük ve saatl�k bakım h�zmet� de ver�leb�l�r. Yarım günlük ve saatl�k bakım h�zmet�
ver�leb�lmes� �l müdürlüğünün kabul ve tekl�f� �le val�l�ğ�n onayına bağlıdır.

(3) Gece ve tat�l günler�nde çalışacak kuruluşlarda, �dar� b�r nöbetç� personel �le çocuk sayısına göre grup
sorumlusu ve çocuk bakıcısı görevlend�r�l�r. Nöbetç� personel alanında ve �dar� konularda deney�ml� ve kuruluş
müdürü olma n�tel�kler�n� taşıyan b�r k�ş� olmalıdır. Nöbetç� personel kuruluş müdürü görev ve yetk�ler�ne sah�pt�r.
İht�yaç duyulması hal�nde belgel� özel güvenl�k görevl�s� bulundurulur.

(4) Gece ve tat�l günler�nde h�zmet verecek kuruluşlar, Açılış İz�n Belges�nde bel�rlenen kapas�te ve yaş grubu
�le çalışmak durumundadırlar.

(5) Gece ve tat�l günler�nde h�zmet verecek kuruluşlarda çocukların güvenl�ğ�n�n, bakım ve eğ�t�m�n�n
yönetmel�ğe uygun sağlanıp sağlanmadığı, personel�n uygunluğu, kuruluşun amacı doğrultusunda faal�yet göster�p
göstermed�ğ�ne yönel�k hususlar, �l müdürlüğü tarafından denetlen�r ve denet�m sonucuna �l�şk�n rapor düzenlen�r.

Kuruluşun tat�l ed�lmes�
MADDE 40 – (1) Kuruluş, olağanüstü sebepler ve ertelenemez tad�lat �ht�yacı neden�yle kurucunun veya

kuruluş müdürünün taleb�, �l müdürlüğünün kabulü ve tekl�f� �le val�l�k onayıyla en çok �k� aya kadar tat�l ed�leb�l�r.
Bu süre �ç�n vel�lerden ücret alınmaz. Kuruluşun tat�l ed�leceğ�, olağanüstü durumlar dışında, b�r ay önceden vel�lere
ve �l müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(2) Kuruluşlar, sağlık ve d�ğer zorunlu hâller neden�yle val�l�kçe alınan tat�l ed�lme kararlarına uymakla
yükümlüdür.

(3) Kuruluşun tat�l olduğu süre �ç�nde ve yılda en az �k� defa dezenfektanlarla kuruluşun genel tem�zl�ğ�
yapılır.

Kuruluşa çocuk kabulü
MADDE 41 – (1) Kuruluşa çocuk kabulünde, vel�n�n d�lekçes�, çocuğun T.C. k�ml�k numarasının bulunduğu

nüfus cüzdanı, sağlık raporu, çocuğun herhang� b�r alerj�s�, devam eden b�r hastalığı bulunuyorsa bu durumu gösteren
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belge ve yeter� kadar fotoğraf �sten�r. Çocuğun kuruluştan ayrılışına �l�şk�n vel�den d�lekçe alınır.
(2) Çocuk kulüpler�ne kayıt olacak çocukların eğ�t�me devam etmeler� zorunludur.
(3) İlg�l� kuruluşlardan alınmış raporda bel�rt�lmek kaydıyla, ancak haf�f derecede z�h�nsel, görme, �ş�tme,

konuşma ve bedensel engel� olan çocuklar kuruluşa kabul ed�l�r. Çocuklara ayrımcılık yapılmaması �ç�n gerekl�
önlemler alınır.

(4) Çocuklarda davranış ve uyum problem� �le karşılaşılması durumunda, gerekl� çalışmalar ek-12’dek� belge
�le kayıt altına alınır ve denet�mde göster�lmek üzere dosyada bulundurulur.

(5) Haf�f z�h�nsel, görme, �ş�tme, konuşma ve bedensel engell� olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel
eğ�t�m öğretmen� veya rehber öğretmen bulundurulur. Söz konusu öğretmen�n �st�hdam ed�lememes� hal�nde, kuruluş
müdürü ve grup sorumlusunun rehberl�k ve araştırma merkezler�nden alacakları plan ve rapora göre çalışmalar
yürütülür. Kaynaştırma eğ�t�m�ne da�r ek-13 �le ek-14’tek� formlar düzenlenerek denet�mde göster�lmek üzere dosyada
bulundurulur. Çocukların �ht�yacına göre gerekl� araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğ�t�m� alacak çocuk
sayısı b�rden fazla olamaz.

(6) Kuruluş tarafından kayıtları yapılan çocukların b�lg�ler� M�l� Eğ�t�m Bakanlığı e-okul s�stem�ne �şlen�r.
Gruplardak� çocuk ve personel sayısı
MADDE 42 – (1) Gruplardak� çocuk ve personel sayısı aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r:
a) 0-36 aylık çocuk grubunda en çok on çocukla b�r grup oluşturulur. Her grup �ç�n b�r grup sorumlusu ve en

az b�r çocuk bakıcısı görevlend�r�l�r.
b) 37-66 aylık çocuk grubunda en çok y�rm� çocukla b�r grup oluşturulur. Her grup �ç�n en az b�r grup

sorumlusu ve b�r çocuk bakıcısı görevlend�r�l�r.
c) 6-12 yaş grubunda en çok y�rm� çocukla b�r grup oluşturulur. Çocuk kulüpler�nde �ht�yaç duyulması hal�nde

çocuk bakıcısı görevlend�r�leb�l�r. Çocuk kulüpler�nde, sabahçı ve öğlenc� çocuklara yönel�k �k� bölüm şekl�nde h�zmet
ver�leb�l�r.

(2) 66 aylık ve üzer� çocuklardan 26/7/2014 tar�hl� ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı Okul Önces� Eğ�t�m ve İlköğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len şartları taşıdığı �ç�n, okul önces�
eğ�t�me yönlend�r�len çocuklar, 37-66 aylık gruba kabul ed�l�r.

İl müdürlüğüne gönder�lecek belgeler
MADDE 43 – (1) Personel ve çocuk l�stes�, öncek� aya a�t s�gortalı h�zmet l�stes� ve yemek l�stes�n�n b�r

örneğ� her ayın �lk haftasında �l müdürlüğüne gönder�l�r.
(2) Uyarılara rağmen �sten�len belgeler� göndermeyen kuruluşlar hakkında, 51 �nc� maddeye göre �şlem yapılır.
Kuruluşlarda bulunacak defter ve dosyalar
MADDE 44 – (1) Kuruluşlar aşağıdak� defter ve dosyaları bulundurmak zorundadır;
a) Gelen yazı kayıt defter�,
b) G�den yazı kayıt defter�,
c) Muhasebe kayıtları,
ç) Çocuklara a�t kütük defter� (ek-15),
d) Denetleme defter�,
e) Çocukların gel�ş�mler�ne a�t kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,
f) Aylık eğ�t�m programı, günlük akış, etk�nl�k programı,
g) Personel özlük ve sağlık dosyaları,
ğ) Çocuklar �ç�n �laç defter� (ek-16),
h) S�v�l savunma planlarının bulunduğu dosya,
ı) Personel eğ�t�m planı.
Stajyer öğrenc� uygulaması
MADDE 45 – (1) Stajyer öğrenc�ler�n grup sorumlusu �le b�rl�kte gözlem ve uygulama yapmalarına �z�n

ver�l�r. Stajyer kuruluştak� personel yer�ne çalıştırılamaz. Stajyer öğrenc�ler, kuruluş müdürünün sorumluluğu ve
gözet�m�nde stajını tamamlar. Staj süres�, okulun yazısı, öğren�m belges�, stajda yapılacak uygulamalar ve stajyerler�n
l�stes� �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Ücretlere İl�şk�n Hükümler

Kuruluşun gel�r�
MADDE 46 – (1) Kuruluşun gel�r�, kurucu katkısı ve çocukların bakımı, beslenmes� ve eğ�t�m� �ç�n vel�lerden

alınacak ücretlerden �barett�r.
Ücret tesp�t�
MADDE 47 – (1) Ücretlere �l�şk�n uygulama aşağıda bel�rt�len esaslara uygun olarak yer�ne get�r�l�r;
a) Kuruluşlar, vel�lerden alınacak aylık ücret m�ktarlarını çocukların bakım, eğ�t�m ve gel�ş�mler�ne �mkân

verecek h�zmetler �le çevren�n sosyo-ekonom�k şartlarını d�kkate alarak; kuruluşun personel �aşe, k�ra, ısıtma ve d�ğer
car� g�derler �le amort�smanlarını hesaplayarak tesp�t ederler.

b) Kuruluşlar ücret tesp�tler�n� �sten�ld�ğ�nde yetk�l� makamlara belgelend�r�rler.
c) Kuruluşlarca her yıl tesp�t ed�len ücretler ocak ayından �t�baren mayıs ayının sonuna kadar �lan ed�l�r. Bu

�lanlarda tat�l, gece, yarım gün ve saatl�k bakım ücretler� �le peş�n veya sürel� ödemeler ve d�ğer �nd�r�mler bel�rt�l�r.
ç) Vel�lerden bu Yönetmel�kte bel�rt�lenler�n dışında, bağış ve yardım da dâh�l olmak üzere, h�çb�r ad altında

ücret alınamaz.
d) Kuruluşlar, ücretler�n� �lan etmeden önce vel�lerden ücret tahs�l edemez.
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e) Kuruluşlar ücret �lanlarını �l müdürlüğüne b�ld�r�r ve kuruluşta vel�ler�n göreb�lecekler� b�r yere asar. Mayıs
ayından sonra açılan kuruluşlar �se bu �şlem� kuruluş açma �zn� aldıkları tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde yaparlar.

f) Kuruluşlar �lan ett�kler� ücretler�n altında b�r ücretle de kayıt yapab�l�rler. Ancak, �lan ed�len ücret�n
üzer�nde ücret talep edemezler.

g) Süres� �ç�nde ücret �lanı yapmayan kuruluşlar b�r öncek� yılın ücret�n� alır.
Ücret tahs�l�
MADDE 48 – (1) Tesp�t ed�len ücret, kuruluşlar tarafından her ayın başında peş�n olarak alınır. Kuruluşlar, b�r

aylık ücretten fazla peş�n ödeme �ç�n vel�ler� zorlayamaz; bono, senet ve benzer� uzun sürel� bağlantı �steğ�nde
bulunamaz.

Ücret �ades�
MADDE 49 – (1) Kuruluşlar, aşağıda bel�rt�len durumlarda ücret �ades� yaparlar:
a) Hastalık neden�yle on beş �ş günü ve daha uzun sürel� rapora dayalı devamsızlıklarda, çocuğun raporlu

olduğu sürec� kapsayan ücretler�,
b) Çocuğun herhang� b�r nedenle kuruluştan ayrılması, �l�ş�ğ�n�n kes�lmes� veya kuruluşun kapanması

durumunda, ayrılış ve kapanma tar�h�nden sonrak� günlere ve saatlere �sabet eden ödenm�ş ücretler�.
Ücrets�z bakım
MADDE 50 – (1) Kuruluşların kapas�teler�n�n yüzde üçü, �l müdürlüğünce tesp�t ed�lecek çocukların ücrets�z

yararlanması �ç�n ayrılır.
(2) İl müdürlüğü, ücrets�z kontenjanları sosyal çalışma görevl�s� tarafından düzenlenecek sosyal �nceleme

raporuna göre değerlend�r�r. Ücrets�z kontenjan kapsamında değerlend�r�leb�lecek çocuklar şunlardır:
a) Ekonom�k durumlarına bakılmaksızın şeh�t ve gaz� çocukları; Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında

bulunan çocuklar; cezaevler�nde hükümlü ve tutuklu olan anneler� �le b�rl�kte kalan çocuklar,
b) Ekonom�k gücü yeterl� olmayan a�leler�n çocukları �le ekonom�k güçlük �ç�ndek� anne veya babası vefat

etm�ş çocuklar, tek ebeveyn� �le yaşayan çocuklar, engell� ebeveyn� olan çocuklar, kadın konukev�nde bulunan veya
ayrılan kadınların çocukları.

(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrasına göre �l müdürlüğü tarafından uygun görülen çocuklar, ücrets�z olarak
kuruluşlara yerleşt�r�l�r. Ücrets�z olarak yerleşt�r�len çocukları kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 51 �nc� madde
hükümler� uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denet�m İşlemler�

Denet�m
MADDE 51 – (1) Kuruluşlar val� onayı �le �l müdürlükler� tarafından oluşturulacak kom�syon mar�fet�yle

denetlen�r; gerekl� görüldüğünde Bakanlık denetç�ler� tarafından da denet�m yapılab�l�r. Eğ�t�m programlarının
uygulanması �se M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından denetlen�r ve tesp�t ed�len eks�kl�kler �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.
Kuruluş yetk�l�ler� denet�m esnasında �sten�len her türlü belgey� sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.

(2) Kom�syon, kuruluşların denetlenmeler�, değerlend�r�lmeler�, �dar� para cezası uygulaması ve kapatılmaları
�le �lg�l� kararları almak üzere val�l�k onayı �le kurulur. Kom�syon, val�n�n görevlend�receğ� �l müdürü veya �l müdür
yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında, en az üç sosyal çalışma görevl�s�nden oluşur. Kom�syonda kararlar oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde, kom�syon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Kuruluş, kom�syonca en az altı ayda b�r denetlen�r ve ek-17’dek� Denet�m Formu doldurulur; denet�m
sonuçlarını gösteren b�r denet�m raporu hazırlanır. Denet�m raporu üyelerce �mzalanır. Raporun tamamına veya bel�rl�
b�r kısmına muhal�f olanlar, şerh koymak suret�yle kararı �mzalar. Muhal�f görüş gerekçes�n�n raporda, karar altında
veya ek�nde bel�rt�lmes� zorunludur.

(4) Denet�m sonucu tesp�t ed�len hususlar �l müdürlüğü tarafından yazılı olarak kuruluşa b�ld�r�l�r. Kuruluş, en
fazla b�r ay �ç�nde bel�rt�len eks�kl�kler� g�dermek zorundadır.

(5) Denet�m sonucu tesp�t ed�len eks�kl�kler�n ver�len süre �ç�nde g�der�l�p g�der�lmed�ğ� kom�syon tarafından
tekrar denetlen�r. Bu kapsamda;

a) Açılış �z�n belges�nde yer almayan yaş grubunda çocuk kabulü yapılması,
b) Kuruluşun bel�rlenm�ş kapas�tes� üzer�nde çocuk kabulü ve bakımı yapılması,
c) B�nanın odaları, grupları, bölümler�, katlarında �l müdürlüğünden onay alınmaksızın değ�ş�kl�k yapılması,
ç) Çalışma �zn� olmayan personel çalıştırılması,
d) Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısından eks�k personel çalıştırılması,
e) Çocuklara yönel�k bu Yönetmel�kte bel�rt�len eğ�t�m programlarının uygulanmıyor olması,
f) Kuruluş müdürünün görevden ayrılışının zamanında b�ld�r�lmemes�; yen� kuruluş müdürünün

görevlend�r�lmes�n�n zamanında tekl�f ed�lmemes� veya göreve başlatılmaması,
g) B�nada, kazalara neden olab�lecek merd�ven, radyatör, kapı, pencere, kaygan zem�n, oyun materyal� ve

benzer� unsurlara karşı Güvenl�k Önlemler� B�lg�lend�rme Formunda bel�rt�len şek�lde kuruluşun �ç ve dış güvenl�ğ�
�ç�n gerekl� önlemler�n alınmamış olması,

ğ) B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uyulmaması,
h) S�v�l savunma planının hazırlanmaması veya kuruluşun �ç mekânında kolay görüleb�len b�r yere asılmamış

olması,
ı) Kuruluşta bulunan gıda, yangın tüpü, �laç ve tıbb� malzemen�n son kullanma tar�h�n�n geçm�ş olması,
�) Çocuklara gıda rasyonuna uygun olmayan yemek ver�lmes�,
j) Kuruluşun ortam sıcaklığının  bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olmaması,
k) Ücrets�z bakılması uygun görülen çocuğun kuruluşa kabul ed�lmemes�,
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l) Kuruluşlarca bel�rlenm�ş ücret dışında ücret alınması,
m) Denet�m esnasında yetk�l� merc� tarafından �stenen b�lg� ve belgeler�n zamanında tesl�m ed�lmemes�,
n) Kuruluşun açılışına, çalışma şartlarına, yönet�m�ne, h�zmet�n etk�n sunumuna �l�şk�n olarak bu

Yönetmel�kle bel�rlenen d�ğer koşullarda eks�kl�k veya aykırılıkların tesp�t ed�lerek kuruluşa b�ld�r�lmes�ne rağmen
g�der�lmemes�,

hususları denetlen�r.
(6) Kuruluşta yapılan denet�m sonucunda, beş�nc� fıkrada bel�rt�len eks�kl�k veya aykırılıkların tesp�t ed�lmes�

hal�nde, 2828 sayılı Kanunun 35/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uygulanır. Söz konusu eks�kl�k veya aykırılıkların
g�der�lmes� ve �dar� para cezasının yatırılması �ç�n otuz günü geçmemek üzere uygun b�r süre ver�lerek kuruluşa yazılı
olarak �htar ed�l�r.

(7) Bel�rlenen süre �ç�nde kuruluş tarafından söz konusu eks�kl�k veya aykırılığın g�der�lmemes� hal�nde,
altıncı fıkra uyarınca ver�len �dar� para cezasının �k� katı tutarında tekrar �dar� para cezası uygulanır ve eks�kl�k veya
aykırılığın g�der�lmes� �ç�n otuz günü geçmemek üzere ek süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde de söz konusu eks�kl�k veya
aykırılıkların g�der�lmemes� hal�nde kuruluş kapatılır.

(8) Eks�kl�k veya aykırılıkların g�der�lmes� �ç�n ver�len süreler �ç�nde kuruluşa yen� b�r çocuk kabulü yapılmaz.
(9) Bu Yönetmel�k kapsamında ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r. Bu süre

�ç�nde ödenmeyen �dar� para cezaları kes�nleşmes�n� müteak�ben verg� da�reler� tarafından 21/7/1953 tar�hl� ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanuna göre tak�p ve tahs�l ed�l�r.

(10) B�r yıl �ç�nde beş defa �dar� para cezası uygulanan kuruluş, �l müdürlüğü tarafından kapatılır.
(11) Kuruluşta bakılan çocuklara yönel�k tehd�t veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmes�n� de �çeren,

f�z�ksel, c�nsel, tıbb�, ps�koloj�k veya ekonom�k açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmes� ve bu
tutum ve davranışların engellenmes�ne yönel�k gerekl� tedb�rler� almayan kurucu veya sorumlu müdüre �l�şk�n 2828
sayılı Kanunun 35/B maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uygulanır.

(12) Kuruluşun doğrudan kapatılması aşağıda bel�rt�len hususlardan b�r�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde yapılır:
a) Kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta h�zmet ver�len k�ş�lere yönel�k tehd�t veya baskı ya da

özgürlüğün keyfî engellenmes�n� de �çeren f�z�ksel, c�nsel, tıbb�, ps�koloj�k veya ekonom�k açıdan zarar veren
eylemler�n�n tesp�t ed�lmes�,

b) Kurucu veya kuruluş müdürünün onb�r�nc� fıkra hükümler� uyarınca cezalandırılmasına karar ver�lm�ş
olması,

c) Kuruluşun açılış �z�n onayı olmadan h�zmete başlaması,
ç) İz�ns�z dev�r ve nak�l �şlem� yapılması,
d) Açılış �şlemler� esnasındak� �braz ed�len belge ve beyanların gerçeğ� yansıtmadığının sonradan ortaya

çıkması.
(13) Kuruluşun kapatılması aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r:
a) Kuruluşların kapatılması �l müdürlüğünün tekl�f� ve val�l�k onayı �le gerçekleşt�r�l�r.
b) Kapatılan kuruluşlar, �l müdürlüğü tarafından, o kuruluşun bağlı bulunduğu �l�n Sosyal Güvenl�k Kurumu İl

Müdürlüğü �le defterdarlığa veya verg� da�res�ne b�ld�r�l�r.
c) Kuruluşun kapatılması kararı, on �ş günü �ç�nde kuruluşa b�ld�r�lerek vel�lere b�lg� ver�lmes� sağlanır.
ç) Kuruluşun kapatılması hal�nde, açılış �z�n onayı, Açılış İz�n Belges� aslı, kütük ve denet�m defterler� on beş

gün �ç�nde kurucu tarafından �l müdürlüğüne tesl�m ed�l�r.
d) Zor kullanılmasını gerekt�ren durumların varlığı hal�nde, 30/3/2013 tar�hl� ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İşyerler�nde İş�n Durdurulmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre kolluktan yardım talep ed�l�r.
(14) Kuruluşta bakılan çocuklara yönel�k �hmâl veya �st�smar da bulunduğu, suç �şled�ğ� ya da �şlenen suçu

g�zled�ğ� tesp�t ed�len veya şüphelen�len k�ş�ler hakkında Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve
durum �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k
MADDE 53 – (1) 8/10/1996 tar�hl� ve 22781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz

Bakımevler� �le Özel Çocuk Kulüpler� Kuruluş ve İşley�ş Esasları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde, kuruluş müdürü ve grup sorumlusu olarak görev

yapanların kazanılmış hakları görevler�ne devam ett�kler� sürece korunur.
Mevcut kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce açılmış veya açılma �şlemler� başlatılmış

olan kuruluşlar, b�nalarının f�z�k� koşullarını b�r yıl �ç�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun hale get�r�r.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce açılmış veya açılma �şlemler� başlatılmış olan kuruluşlar, 6 ncı

madden�n üçüncü fıkrasında �stenen belgelerden eks�k olanları b�r yıl �ç�nde tem�n eder.
Çocuk bakıcıları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çocuk bakıcısı olarak kuruluşta halen çalışan personel, bu Yönetmel�ğ�n yayımı

tar�h�nden �t�baren �k� yıl �çer�s�nde sert�f�ka programını tamamlayarak �lg�l� belgey� kuruluşa tesl�m eder. İlk yardım
sert�f�kası alacak personel �ç�n bu süre b�r yıldır.

Yürürlük
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MADDE 54 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanı yürütür.

 
 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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