
  

 

 

 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ nün Özel Kreş ve Bakımevleri için 

yönetmelikte yaptığı zorunlu son değişiklik… 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik  

Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011              Resmi Gazete Sayısı: 27986  

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ile birlikte birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (ı), 

(i), (j), (k), (o) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (t), (u), (ü), (v), (y) ve (z) 

bentleri eklenmiştir.  

"Kuruluş binasında aranacak özellikler"  

"Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:"  

ı) Kuruluştaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet 

korkulukları bulunur. Merdiven ve balkon aralarından çocukların düşmelerini engellemek için 

koruyucu düzenlemeler getirilir.  

i) Kuruluşta ısıtma kaloriferle yapılır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma, çocuklarda 

risk oluşturmayacak şekilde klima veya benzeri sistem ile yapılabilir. Isıtmanın elektrikli araçlarla 

yapılması halinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınır. Kalorifer ve 

diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı hale getirilir.  

j) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. 

Kuruluşta ranza kullanılmaz. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm 

yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılır. Sabit bebek karyolalarında 
bebeklerin düşmesini engelleyici kenar koruyucuları bulunur.  

k) Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla 

kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. Lavaboların güvenliği sağlanır ve düşmeyecek şekilde 

iyice sabitlenir. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır ancak, portatif tuvalet kullanılmaz. 

Çocuk kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak tuvaletler bölmelere ayrılır veya kız ve erkek çocuklar 
için ayrı tuvaletler kullanılır."  

"o) 0-2 yaş grubu için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar 

için ayrı dolaplar bulundurulur."  

"s) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. 

Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın 

bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini 

izleyebileceği uygulama bahçeleri de oluşturulabilir. Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek 

korunaklı hale getirilir. Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz."  

t) Kuruluştaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, 

portmanto, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eşyalar çocukların üzerine 
düşmeyecek şekilde duvara iyice sabitlenir ve güvenliği sağlanır.  

u) Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda kenar koruyucuları bulunur.  

ü) Kuruluştaki tüm pencereler ve balkon kapıları çocukların düşmelerini engelleyecek şekilde 

korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur.  

v) Elektrik düğme, prizleri, kabloları çocuklar için tehlike oluşturmaması bakımından gerekli 
önlemler alınarak güvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur.  
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