KARAR TARİHİ

: 12.01.2012

KARAR SAYISI

: 2012/2

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
(Kapsam, Amaç, Tanımlar)
KURULUŞ
Madde 1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi 17.01.2010 tarih 27465 sayılı
karar ile kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezine bağlı olarak 2011-2012 yılı bahar yarıyılında eğitim öğretim yılında başlamıştır.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönergenin kapsamı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan
0-3 yaş (0-36 ay) arasındaki çocuklara ve ailelerine okul öncesi eğitimi vermekte olan Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi hizmet ve işleyişine ilişkin esasları belirtmek, bu
suretle veliler ile kreşin iletişimini sağlayarak ve kreşte yürütülen hizmetlere işlerlik kazandırmaktır.
AMAÇ
Madde 3- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne
bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi’nin amacı; 0-36 ay arası çocukların
ırk, din, cinsiyet, uyruk, sosyal köken farkı gözetilmeksizin bir aile ortamı içinde, çocuk eğitim bilimi
gereklerine uygun olarak bakımlarını sağlamak ve onların beden, ruh, zihin ve sosyal gelişimlerine
yardımcı olmak, böylece anne ve babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak çocukların bakım
ve eğitiminin yanında anne -babanın da işgücü verimini arttırmak; ayrıca Üniversitenin okul öncesi
öğretmenliği anabilim dalı başta olmak üzere ilgili eğitim-öğretim bilim dallarındaki uygulama ve
geliştirme ihtiyaçlarını karşılamaktır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede adı geçen;
Rektörlük
Merkez
Kreş
Eğitim Koordinatörü

Üniversite

: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
: Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşini,
: Kreşte çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik eğitim
programlarının hazırlanmasında, kreşin eğitimcileri ve idarecisiyle
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işbirliğini ve kreşin Rektörlük ve ilgili akademik bilim dallarıyla koordinasyonu sağlayan Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesini,
Müdür

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi
müdürünü,

Öğretmen

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi
öğretmenlerini,

Yardımcı Personel

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi
yardımcı personelini,
:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşinden

Veli

hizmet alan çocuktan sorumlu kişiyi,
Çocuk

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşi
okul öncesi eğitim hizmeti alan çocukları ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
(Çocukların Gruplanması)

Madde 5- Kreşe kabul edilen çocuklar aylara dikkate alınarak aşağıda belirtilen koşullara göre gruplara
ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır.
a) Birinci Grup*

: 0-18 ay grubu, 3-18 aylık 8 çocuktan oluşur.

b)

İkinci Grup* : 18-36 ay gurubu, 18-36 aylık 12 çocuktan oluşur.

c)

Üçüncü Grup* : 18-36 ay gurubu, 18-36 aylık 12 çocuktan oluşur.

* Her grup için Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi/ Okul Öncesi Eğitimcisi niteliklerini taşıyan bir
öğretmen ile iki yardımcı personelin görevlendirilmesi önceliklidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Kreş
Hizmetleri)
MADDE
a)

6 - Kreşin hizmetleri;
0-3 yaş çocukların eğitim, öğretim ve bakım sorumluluğunu paylaşarak, çocuklara, çağdaş

b) okul öncesi hizmetlerini sunmak,
Üniversitemiz Okul Öncesi Öğretmenliği ve diğer bilim dallarının öğrencilerine uygulamalı
c) eğitim ve gözlem imkânı sunmak,
0-3 yaş dönem çocuklarının gelişimlerini destekleyecek eğitim programları geliştirme,
d) uygulama ve sonuçlarını değerlendirmek,
0-3 yaş dönem çocuklarının; yaş, ilgi ve gereksinimlerine uygun yöntem araç ve gereçleri
e) kullanarak değerlendirmek ve elde edilen bilgileri aileler ile paylaşmak,
Aileler ile gerekli işbirliğini sağlayarak, çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgilendirme
ve rehberlik hizmeti sunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Kayıt Kabul Koşulları, Kreş Ücretleri, İlişik Kesme, Özel Durumlar-İzinler,
Çalışma Saatleri-Tatiller )
KAYIT KABUL KOŞULLARI
Madde 7 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Kreşine başlama yaşı 3 aydır. Ekim ayı
itibari ile 36 ayını doldurmayan çocukların kayıtları yapılır.
Madde 8 - Kreşte fiilen çalışan personelin çocukları, kesin kayıt koşullarını yerine getirme durumunda
kayıt döneminde kura dışı bırakılarak kreşe alınırlar. Bunun dışında kontenjan açığı olduğu takdirde,
başvurulan kayıt koşullarını taşıyan tüm başvurular kabul edilir.
Madde 9 - Kreşe kayıt işlemleri ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
Madde 10 - Kreşe ön kayıt işlemleri, her yıl Merkez Müdürlüğü’nce uygun görülen tarihlerde Kreş
Müdürlüğü’nde yapılır ve bu tarih, üniversitenin tüm birimlerine duyurulur. Kreş kayıtları Merkez
Müdürlüğü’nün onayladığı tarihlerde yıl içerisinde de tekrarlanabilir.
Madde 11 - Ön kayıt başvurularını takiben, kesin kayıt yapılmak üzere müracaat listesi Merkez
Müdürlüğü’ne onay için sunulur. Kesin kayıt işlemleri Kreş Müdürlüğü tarafından yapılır. Kontenjan
fazlası müracaat olduğu takdirde Merkez Müdürlüğü’nün onayı ile kura çekilir. Kura sonucu asil ve
yedek kayıt listesi oluşturulur.
Madde 12 - Kreşe kesin kayıt hakkı kazanmış çocukların velilerinin belirlenen kesin kayıt haftası
içerisinde istenen “kesin kayıt belgeleri”ni hazırlayarak Kreş Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekir.
Kesin kayıt haftası içerisinde kayıt yaptırmayan veliler kayıt haklarını kaybederler. Bu takdirde yedek
listede yer alan çocuklar, yedek sıralaması göz önünde bulundurularak, kreşe kabul edilirler. Velilerin
yeniden kreşe kayıt yaptırmak istemeleri durumunda yedek listedeki çocukların okula davetlerinden
sonra kontenjan açığının halen devam etmesi halinde, bu istekleri kabul edilir.
KAYIT İÇİN ALINACAK BELGELER
Madde 13a) Kreşe ön kayıt için Kreşten alınacak başvuru formu doldurulur.
b) Kesin kayıt için başvuru formu dışında
aşağıdaki belgeler gereklidir:
- Nüfus cüzdanı örneği
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- Aşı kâğıdı
- Bulaşıcı hastalık taşımadığını gösteren rapor (Hepatit Markerleri ve Parazit raporu)
- Kan grubunu gösteren belge
- 6 adet vesikalık fotoğraf
KREŞ ÜCRETLERİ
Madde 14- Kreşin mali işleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Madde 15 - Kreş ücretleri her yıl kayıt işlemleri başlamadan Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Madde 16 - Kreş ücretleri velilerin Abant İzzet Baysal Üniversitesi personeli olup olmama durumlarına
göre belirlenir.
Madde 17- İki çocuğu da kreşte olan ailelere her çocuk için % 10 kardeş indirimi yapılır.
Madde 18 - Ücretlerin ödenmesinde geriye dönük kreş aylık ücret farkları cezalı olarak tahsil olunur. Bu
durumda kreş ücretine uygulanacak ceza oranı Tefe Tüfe oranları dikkate alınarak hesaplanır. Veli
tarafından, Kreş Müdürlüğünce verilen süre içinde aidat farklarının ödenmemesi halinde çocuğun kaydı
silinir.
Madde 19 - Ücretler her ayın 20’sine kadar peşin ödenir. Ayın yirmisinden sonra ödenen ücretlerden %
10 gecikme ücreti alınır.
Madde 20 - Yeni kayıtlardan ayın 15’inden diğer ayın 15’ine kadar tam, ayın 1’inden 15’ine kadar yarım
ücret alınır.
Madde 21 - Kreş ücretine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhildir.
Madde 22 - Kreşten kendi isteği ile ayrılan öğrencinin ücreti iade edilemez.
Madde 23 - Bulaşıcı hastalıklar, aşırı soğuklar ve kreşte acil tadilat gibi zorunlu nedenlerle kreşin
kapatıldığı takdirde o süre için ücret iade edilmez.
Madde 24- Kreşin kapalı olduğu Ağustos ayında aidat ödenmez.
Madde 25 - Çocukların okula gelmediği günlerde ya da okulun resmi ve özel nedenlerle kapalı olduğu
günler için herhangi bir para iadesi yapılmaz.
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Madde 26 -Kreşin eğitim programı kapsamında yer alan sosyal aktivite (gezi-tiyatro) vb. gibi özel
harcamalar veliden talep edilir
Madde 27 - Kreş Müdürlüğü’nce belirlenen çocuğa ait özel eşyalarla, gerekli kırtasiye ve temizlik
malzemeleri velisi tarafından sağlanır.
Madde 28- Çocukların okula taşınmaları veli tarafından sağlanır.
İLİŞİK KESME
Madde 29- İlişik kesmek isteyen veli, bu talebini en az 15 gün önce Kreş Müdürlüğü’ne yazılı olarak
bildirmek durumundadır. Aksi halde, veli takip eden aya ait okul aidatını ödemek zorundadır.
Madde 30-Çocuğun kreşten ilişiğinin kesilebilmesi için geçmişe dönük olarak tüm aylık ödemelerinin
yapılmış olması gerekmektedir.
Madde 31- Aşağıda belirtilen özel durumlarda, çocukların kreşten kayıtları silinir:
a) Aylık ödemelerin düzensiz ve gecikmeli olarak yapılmasının alışkanlık haline getirilmesi
nedeniyle yapılan yazılı uyarının dikkate alınmaması halinde ve banka yoluyla ödeme yapan velilerin
aylık ödeme gününü bir aydan fazla geciktirmeleri halinde “uyarı yapılmasına gerek kalmadan” ilişiği
kesilir.
b) Çocuğun kreş kabulünde esas olan bilgiler ve belgelerde gerçek dışı beyanın sabit
olduğunun anlaşılması durumunda ilişik kesilir.
ÖZEL DURUMLAR VE İZİNLER
Madde 32- Veliler, çocuklarının gelişimsel özelliklerine ilişkin özel bir durumları olup olmadığına
ilişkin bilgileri kesin kayıt sırasında Kreş Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludurlar. Çünkü kreşe
normal gelişim gösteren çocuklar kabul edilmektedir. Özel gereksinimi olan çocuklar ancak grup
eğitimi almaya uygunlar ise kreş kabul edilebilirler.
Madde 33- Bulaşıcı hastalığı bulunan çocuğun velisi, bu durumu Kreş Müdürlüğüne bildirmekle
yükümlüdür. Bulaşıcı hastalık tespit edilen çocuk, iyileşinceye kadar kreşe kabul edilmez. Bulaşıcı
hastalık sebebiyle devam edemeyen çocuklar, ancak (okula devamında sakınca olmadığına ilişkin)
doktor raporu ile tekrar okula devam ederler.
Madde 34- Kreşin olası kazanımlarından yararlanılması için çocukların okula devamları ve sabah/akşam
geliş gidiş saatlerine dikkat edilmesi önemlidir. Ailelerden, çocukların devamsızlık nedenlerini Kreş
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Müdürlüğüne /Grup Eğitimcilerine bildirme sorumluluğunu yerine getirmesi beklenir.
Madde 35- Kreşte yapılacak her türlü araştırma, gözlem ziyaretleri vb. Kreş Müdürlüğü’nün iznine
tabidir.
Madde 36- Çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar için velilerin izni alınmaktadır. İzinsiz hiçbir
çocuğun ses ve görüntü kaydının alınmasına izin verilmez.
Madde 37- Velinin görevli olarak yurt dışına çıkması, askerlik, doğum, kaza, üniversite tarafından
görevlendirilme ya da çocuğun uzun süreli ameliyat, kaza vb gibi özel nedenlerle sürekli olacak
devamsızlık halinde; veli tarafından mazeretinin belgelenmesi koşuluyla, en fazla iki ay süreyle ücret
ödemeksizin kreşte kaydı saklı tutulur. Bu sürenin uzaması durumunda ailenin tercihine göre; ya kreş
ücreti tam ödenir ve çocuğun kaydı saklı tutulur, ya da çocuğun tamamen kaydı silinir.
Madde 38- Eğitim-öğretim yılının herhangi bir döneminde çocuğunun kaydını almaya karar veren veli,
çocuğunu tekrar kreşe vermek istediğinde, ancak kontenjan sorunu yoksa kreşe kaydı kabul edilir.
Kontenjan dolu ise; yeni kayıt dönemindeki işlemler ve koşullara göre yeniden kayıt başvurusunda
bulunabilir.
ÇALIŞMA SAATLERİ VE TATİLLER
Madde 39- Kreşte sabah 8.00 akşam 17.00 saatleri arasında tam gün hizmet verir.
Madde 40- Yeni eğitim-öğretim dönemi için gereken eğitsel hazırlıkların yapılması, fiziksel çevre
düzenlemesi, bakım, tamir ve onarım işlerinin rahatlıkla tamamlanabilmesi için, kreş Ağustos ayında
sadece çocuklara kapalıdır. Kreşin kapalı olduğu bu ayda veliler hiçbir ücret ödemesi yapmazlar.
Madde 41- Kreş hafta sonu, resmi tatillerde kapalıdır.

-9BEŞÎNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 42- Çocuğunu kreşe kayıt ettiren veli bu Yönergede belirtilen tüm kayıt-kabul koşullarım ve
çalışma usul ve esaslarını aynen ve eksiksiz olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
MADDE 43- Yönergede düzenlenmemiş konularda Kanun ve Mevzuat hükümleri saklıdır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE
MADDE 44- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Makamınca onaylı 08.05.2009 tarihli AİBÜ
Uygulama Anaokulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 45- Bu yönerge 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 46- Bu Yönerge hükümleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

