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GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
Madde 1- Bu Yönergen�n amacı, Muğla Ün�vers�tes�nde görevl� personel�n çocuklarının bakım ve eğ�t�m� �ç�n açılan "Gündüz
Bakımev�"n�n yönet�m, �şley�ş ve denet�m� �le �lg�l� esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Muğla Ün�vers�tes�nde görevl� personel�n temel �ht�yaçlarını kend�ler� karşılayab�len 25-60 aylarındak� kend�
çocuklarıyla velayet� veya vesayet� altında bulundurdukları çocuklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı olarak 12.10.1987 tar�h ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı �le yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevler� Hakkında Yönetmel�k" hükümler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Amaçlar, İlkeler

Amaçlar
Madde 4- Muğla Ün�vers�tes� Gündüz Bakımev�nde ver�len bütün h�zmetlerde:

a. Çocukların bedensel, z�h�nsel, duygusal ve sosyal yönden gel�şmeler�n� ve �y� alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,
b. Çocukların hayal güçler�n�n gel�ş�m�ne destek olmak; çocuklara yaratıcı yollarla duygu ve düşünceler�n� anlatab�lme ve �let�ş�m

kurab�lme becer�ler� kazandırmak,
c. Çocukların Türkçe'y� doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
d. Değ�ş�k çevre ve a�lelerden gelen çocuklar �ç�n ortak b�r yet�şme ortamı yaratmak esastır.

İlkeler
Madde 5- Muğla Ün�vers�tes� Gündüz Bakımev�nde ver�len eğ�t�mde;

a. Çocukların bedensel, duygusal, sosyal, kültürel yönlerden gel�şmeler�n� destekleyecek eğ�t�m ortamı hazırlanır.
b. Eğ�t�m etk�nl�kler� düzenlen�rken; çocukların yaşları, gel�ş�m özell�kler�, öğrenme hızları, �lg�ler�, �ht�yaçları �le bakımev� ve çevren�n

�mkanları d�kkate alınır.
c. Çocukların; beslenme, uyku, temel bakım becer�ler�, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevg�s� �le

çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.
d. Eğ�t�m etk�nl�kler�; çocukların sevg�, saygı, �şb�rl�ğ�, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını gel�şt�r�c� n�tel�kte

olur.
e. Çocukların; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, a�le ve �nsan sevg�s�n� ben�msem�ş, kend�s�ne güvenen, çevres�yle �y� �let�ş�m kurab�len,

dürüst, �lkel�, çağdaş düşüncel�, hak ve sorumluluklarını b�len saygılı ve hoşgörülü b�reyler olarak yet�şmeler�ne temel hazırlamak
amacıyla çaba göster�l�r.

f. Eğ�t�m; sevg� ve şevkat anlayışı �ç�nde yürütülür. Çocuklara eş�t davranılır ve b�reysel özell�kler gözönünde bulundurulur. Çocukların
öz güvenler�n� kazanmaları �ç�n ceza ve baskı uygulanmaz.

g. Eğ�t�m etk�nl�kler�n�n değerlend�r�lmes�nde bel�rlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı değ�ş�k yöntemlerle tesp�t ed�l�r, planlama
yapılırken bu sonuçlar d�kkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Saatler�, Çocukların Gruplandırılması

Çalışma Saatler�
Madde 6- Muğla Ün�vers�tes� Gündüz Bakımev�, kurumun çalışma saat�n�n başlamasından yarım saat önce açılır ve çalışma
saat�n�n b�t�m�nden yarım saat sonrasına kadar h�zmet ver�r.

Çocukların Gruplandırılması
Madde 7- Bakımev�ne kabul ed�len çocuklar ayları �t�bar�yle �k� gruba ayrılırlar:

a. B�r�nc� Grup: 25-42 aylık olmak üzere en çok y�rm� çocukla b�r grup oluşturulur ve her grup �ç�n çocuk gel�ş�mc�s� veya eğ�t�mc�s�
n�tel�kler�n� taşıyan b�r personel ve b�r çocuk bakıcısı görevlend�r�l�r.

b. İk�nc� Grup: 43-60 aylık olmak üzere en çok y�rm� çocukla b�r grup oluşturulur ve her grup �ç�n çocuk gel�ş�mc�s� veya eğ�t�mc�s�
n�tel�kler�n� taşıyan b�r personel ve b�r çocuk bakıcısı görevlend�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kabul-Kayıt, Devam-Devamsızlık, İl�ş�k Kesme

Kabul ve Öncel�k
Madde 8- Muğla Ün�vers�tes� Gündüz Bakımev�ne, Ün�vers�tede çalışan akadem�k ve �dar� personel�n çocukları �le kontenjan olması
hal�nde Ün�vers�tede çalışmak üzere görevlend�r�len Mal�ye Bakanlığı personel� �le Yurt-Kur görevl�ler�n�n çocukları da kabul ed�l�r.

Başvuruların kapas�ten�n üstünde olması hal�nde bakımev�ne aşağıdak� öncel�ğe göre çocuk kabul ed�l�r.
a. Anne ve babadan b�r�n�n Ün�vers�te personel� olması, d�ğer�n�n �se çocuğun bakımını sağlayamayacak derecede hasta olması (heyet

raporu �le bel�rlen�r), boşanma veya ölüm hal�,
b. Anne ve babanın Ün�vers�te personel� olması,
c. Anne veya babadan sadece b�r�n�n ün�vers�te personel� olması (Ün�vers�tedek� h�zmet yıllarına göre sıralanır),

Ün�vers�te personel� �ç�n eş�tl�k durumlarında çocuk kabulü kura çek�lerek bel�rlen�r.
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Kayıt
Madde 9- Bakımev�ne kayıtlar Eylül ayının �lk haftasında başlar. Kayıt şartları kayıt tar�h�nden 15 gün önce �lan ed�l�r. Çocukların
bakımev�ne kaydı sırasında aşağıdak� belgeler �sten�r:

a. Başvuru Formu,
b. Çocuğun Nüfus Cüzdanı fotokop�s�,
c. Çocuğun sağlık raporu(Çocuk Kl�n�ğ�nden alınmalıdır),
d. Çocuğun aşı kartı,
e. Altı adet fotoğraf

Vel�
Madde 10- Bakımev�ne kabul ed�len her çocuğun b�r vel�s� olur. Vel�, çocukla �lg�l� yükümlülükler� yer�ne get�rmek zorundadır.
Yaş gruplarına uygun eğ�t�m faal�yetler� �ç�n gerekl� araç-gereçler çocuğun vel�s� tarafından tem�n ed�l�r.
 

Devam-Devamsızlık
Madde 11- Vel�ler, bakımev� �dares�ne b�lg� vermek şartı �le kanunen �z�nl� bulundukları süre �ç�nde veya çocuğun sağlık durumu
neden�yle çocuklarını geç�c� olarak bakımev�ne göndermeyeb�l�rler. Bu durumların dışında, bakımev�n�n �şley�ş�n� bozacak sıklıkta ve
sürekl�l�ktek� devamsızlıklarda aylık ücret�n % 50's� yer muhafaza bedel� olarak tahs�l ed�l�r.

Hastalık Sonrası Bakımev�ne Devam
Madde 12- Bulaşıcı b�r hastalık neden� �le bakımev�ne devam edemeyen çocuklar, hastalık sonrası sakınca olmadığına �l�şk�n doktor
raporu �le bakımev�ne tekrar devam edeb�l�rler.

İl�ş�k Kesme
Madde 13- Çocuğun bakımev� �le �l�ş�ğ� aşağıdak� durumlarda kes�l�r:

a. Kabule esas b�lg� ve belgeler�n doğru olmadığının anlaşılması,
b. Vel�n�n bakımev�n�n �şley�ş ve düzen�ne aykırı davranışlarda ısrar etmes� ve çocuğun d�ğer çocuklarla uyumunda sorun

olması(uzmanlarca bel�rlenecekt�r),
c. Ücret ödemeler�n�n gec�kt�r�lmes� veya yapılmaması,
d. Çocuğun bakımev�ne aralıksız ve mazerets�z 15 gün süre �le devam etmemes�,

Kaydı s�l�nen çocuk �ç�n ödenm�ş olan ücret �ade ed�lmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Personel�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Görevlend�r�lecek Personel
Madde 14- Bakımev�nde Ün�vers�ten�n kadro �mkanları da d�kkate alınarak aşağıda bel�rt�len personel görevlend�r�l�r:

a. Bakımev� Müdürü
b. Çocuk Gel�ş�mc�s� veya Eğ�t�mc�s�
c. Çocuk Bakıcısı
d. H�zmetl�

Çocuk Bakımev�nde, Ün�vers�ten�n Med�ko-Sosyal Merkez� doktorları �le PDR uzmanı ve Sosyal H�zmet uzmanından yararlanılır.

Bakımev� Müdürünün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları
Madde 15- Bakımev� Müdürü bakımev�n�n, amacına uygun �şley�ş� ve çocukların sağlık kurallarına uygun b�r ortam �ç�nde sevg� ve
şefkate dayanan yaşama, yet�şme ve gel�şmeler�n�n sağlanmasından b�r�nc� derecede sorumludur.

Bakımev� Müdürü, Sosyal H�zmetler, Çocuk Gel�ş�m� ve Eğ�t�m�, Ps�koloj�, Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k ve Çocuk Sağlığı
alanlarında yükseköğren�m yapmış veya Eğ�t�m Fakültes� ve benzer� öğren�m kurumundan mezun olup "okul önces� öğretmen�"
ünvanını almış olanlar arasından atanır.

Bakımev� Müdürü:
a. Yürürlüktek� mevzuata uygun olarak bakımev�n�n bütün �şler�n� düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetk�l�d�r. Müdür, toplam

kal�te yönet�m� anlayışına uygun olarak bakımev�n�n yönet�lmes�, değerlend�r�lmes� ve gel�şmes�nden sorumludur.
b. Bakımev�ndek� bütün çalışmaları �lg�l�lerle �şb�rl�ğ� yaparak eğ�t�m yılı başlamadan önce planlar ve düzenler.
c. Ver�ml�l�ğ� artırmak ve eğ�t�m kal�tes�n� yükseltmek �ç�n eğ�t�m �le �lg�l� gel�şmeler� �zler, sonuçlarını değerlend�r�r.
d. Yıllık ve günlük planların eğ�t�m programlarına göre hazırlanmasında ve d�ğer çalışmalarda çocuk gel�ş�mc�ler� veya eğ�t�mc�ler�ne

rehberl�k eder, çalışmaları denetler.
e. Bakımev�n�n tem�zl�k ve düzen� �le bakımev�nde görevl� d�ğer personel�n sağlık, tem�zl�k ve beslenme �şler� �le �lg�l� çalışmalarını �zler.
f. Çocuklara ver�len günlük bes�n örnekler�n�n uygun ortamda 24 saat süre �le saklanmasını sağlar.
g. Eğ�t�m malzemeler�n�n sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı ve tem�zl�ğ� �ç�n gerekl� önlemler� alır.
h. Çocukların per�yod�k olarak sağlık kontroller�n�n yapılmasını sağlar.
�. Bakımev� �le �lg�l� mevzuatı �zler, genelge ve em�rler� personel�ne duyurur.
j. Göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda bakımev�n�n dem�rbaş eşyasını ayn�yat tal�matnames� hükümler�ne göre dev�r-

tesl�m eder.
k. Bakımev� b�nasının f�z�ksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara sebep olab�lecek her türlü unsura karşı gereken

önlemler� alır.
l. Çocuk gel�ş�mc�ler� veya eğ�t�mc�ler� tarafından tutulan gel�ş�m kayıtlarını �zler.

Çocuk Gel�ş�mc�s� veya Eğ�t�mc�s� ve Çocuk Bakıcısının Görev ve Sorumlulukları
Madde 16- Çocuk gel�ş�mc�ler� veya eğ�t�mc�ler� çocukların f�z�ksel, ruhsal ve sosyal gel�şmeler�n� sağlamak üzere gerekl�
faal�yetlerde bulunmak, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca hazırlanan eğ�t�m programlarını çocukların yaş gruplarına göre uygulamak,
çocukların beslenme ve tem�zl�kler�n�n sağlıklı b�r b�ç�mde yer�ne get�r�lmes�n� sağlamakla görevl�d�rler.

Çocuk gel�ş�mc�ler� �le çocuk eğ�t�mc�ler�, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m öğret�m kurumlarına atanab�lmek �ç�n gerekl� n�tel�k ve
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şartları taşıyanlar arasından atanır. Sözü ed�len n�tel�kte personel�n bulunmaması hal�nde Kız Meslek L�seler�n�n Çocuk Gel�ş�m� ve
Eğ�t�m� Bölümü mezunlarına da görev ver�leb�l�r.

Çocuk Gel�ş�mc�s� veya Eğ�t�mc�s�:
a. Eğ�t�m programına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular.
b. Etk�nl�kler �ç�n gereken eğ�t�m materyaller�n� hazırlar.
c. Çocukların k�ş�sel b�lg� formlarını doldurur. Gel�ş�m ve sağlık kayıtlarını tutar ve yıl sonu gel�ş�m raporlarını hazırlar.
d. Anne ve baba eğ�t�m� �le �lg�l� çalışmaların planlanmasına katılır ve uygular.
e. Okulun genel eğ�t�m etk�nl�kler�ne katılır.
f. Nöbet ç�zelges�ne uygun olarak nöbet görev�n� yer�ne get�r�r
g. Yönet�m�n vereceğ� eğ�t�mle �lg�l� d�ğer görevler� yapar.

Çocuk Bakıcısı:
Çocuk bakıcısı yukarıdak� görevler�n yer�ne get�r�lmes�nde çocuk gel�ş�mc� ve eğ�t�mc�s�ne yardımcı olur.

Nöbet
Madde 17- Nöbet, bakımev�nde görevl� çocuk gel�ş�mc�s� veya eğ�t�mc� sayısı gözönünde bulundurularak eğ�t�m� aksatmayacak
şek�lde, bakımev� müdürü tarafından hazırlanan ç�zelgeye göre tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
İdar� ve Mal� Hükümler

Sorumluluk
Madde 18- Muğla Ün�vers�tes� Gündüz Bakımev� Sağlık, Kültür ve Spor Da�res� Başkanlığına bağlıdır.

Ücret
Madde 19- Gündüz bakımev� h�zmetler� ücretl�d�r.
Ücret�n bel�rlenmes�nde çocuklara ver�len beslenme ve eğ�t�m g�derler� gözönünde bulundurulur. Ün�vers�te Yönet�m Kurulu ver�len
h�zmet�n n�tel�ğ�n�, mal�yet�n� ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen asgar� ücret� d�kkate alarak ücret konusunda karar ver�r. Gündüz
Bakımev� ücretler� personel�n maaşlarından kes�l�r.
Çocuğu bakımev�ne get�r�p götürme sorumluluğu ve bu konudak� g�derler çocuğun vel�s�ne a�tt�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar

Madde 20- Bakımev�nde aşağıda bel�rt�len defter, dosya ve formlar kullanılır.
a. Çocuk Kayıt Defter�
b. Her çocuk �ç�n b�r dosya(madde 9'da bel�rt�len belgeler�n konulduğu dosya)
c. Evrak kayıt defter�
d. Başvuru Formu
e. Bakımev�nde çalışan tüm görevl�ler�n per�yod�k sağlık muayeneler�n�n sonuçlarını gösteren dosya.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denet�m

Denet�m
Madde 21- Muğla Ün�vers�tes� Gündüz Bakımev�n�n denet�m� Rektör veya Rektörün görevlend�receğ� Rektör Yardımcısı, Genel
Sekreter, Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanı, Eğ�t�m Fakültes� Okul Önces� Eğ�t�m� Anab�l�m Dalından Rektör tarafından bel�rlenen
3 öğret�m elemanından oluşan kurul tarafından yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yürürlük Hükümler�

Yürürlük
Madde 22- Bu yönerge, Ün�vers�te Senatosunda kabul ed�ld�ğ� tar�hte yürürlüğe g�rer.

Yürütme
Madde 23- Bu yönerge hükümler�n� Muğla Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


