EGE Ü N İ V E R S İ T E S İ K REŞ VE A N A O K U L U ' N A K A Y I T VE K A B U L Y Ö N E R G E S İ :

KAPSAM :
Madde 1- Bu yönerge Ege Üniversitesinde çalışanların okul öncesi çağdaki ço
cuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere
Üniversitede faaliyet gösteren Kreş ve A n a o k u l u ?ııa alınacak öğrencilerin kayıt ve
kabul işlemlerini düzenlemek, amacıyla hazırlanmıştır.

DAYANAK :
Madde 2- Bu yönerge 3.2.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Yükseköğretim K u r u m l a n M e d i k o - S o s y a l , Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi uygulama y ö 
netmeliğinin 15/e maddesil uyarınca hazırlanmıştır.

KREŞ'E KAYIT VE KABUL İLKELERİ :
Madde 3- Kreş'e kayıt ve kabulde aşağıdaki esaslara göre hareket edilir;

I

a) Kreş'e 6 ay ile 2 yaşını doldurmuş ( 3 yaşından gün almamış) ruhsal ve b e 
densel özürleri olmayan çocuklar alınır,
b) Kayıt ve kabuller kontenjana uygun olarak aşağıdaki sıralamaya göre yapılır.
1- Anne ve babası Ege Üniversitesinde çalışanlar ile, anneleri ölmüş veya, v e 
layeti. anne, veya babaya verilmiş olanlar, (A gurubu)
2- Annesi Ege Üniversitesinde çalışanlar (B gurubu)
3~ B a b a l a n Ege Üniversitesinde çslışıp, anneleri kreş bulunmayan bir yerde
çalıştığını belgeleyenler,

(C gurubu)

Madde 4- Bu guruplar içinde eşitlik halinde ailede fert başına d üşen gelir d ü 
zeyi düşük olanlara öncelik tanınır. Bu sıralamada da eşitlik bozulmaz ise, başvuran

kişilerin daha önce kreş'ten yararlanıp, yararlanmadıkları vs bilahare hizmet süreleri
gözonünde tutulur.
i.-ad.de 5- Kreş'e kayıtlar her yılın 1-31 Ağustos tarihleri arasında bir dilekçe
ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılır. Başvuru sırasında istenecek
belgeler daha önce ilan edilir.
ANAOIOJLU'KA KAYIT VS KABUL İLKELERİ :
Madde 6- Anaokulu'na kayıt ve kabulde aşağıdaki esaslara göre hareket edilir;
a) Anaokulu*na 3 y a ş m a girmiş ve ilkokula başlamamış 6 yaş arasındaki ruhsal
ve bedensel özürleri olmayan çocuklar alınır.
b) Kayıt ve kabuller kontenjana uygun olarak aşağıdaki sıralamaya göre yapılır.
1-

Anne ve babası Ege Üniversitesinde çalışanlar ile, anneleri ölmüş veya ve

layeti anne veya babaya verilmiş olanlar, (A gurubu)

2- Annesi Ego Üniversitesinde çalışanlar, (3 gurubu)
3- Babaları Ego Üniversitesinde çalışıp, anneleri anaokulu bulunmayan bir yerde ça
lıştığını belgeleyenler, (C gurubu)
Madde 7-'Bu' guruplar içinde eşitlik halinde ailede fert başına düşen gelir düzeyi dü
şük olanlara öncelik tanınır. Eu sıralamada da eşitlik bozulmaz ise, başvuran kişilerin
daha önce kreş*ten ve Anaokulundan yararlanıp, yararlanmadıkları ve bilahare hizmet sü
releri gözönünde tutulur.
Kladde 8- Anaokulu'na kayıtlar her yılın 1-31 Ağustos tarihleri arasında bir dilekçe
Lle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılır. Başvuru sırasında istenecek bel
celer daha önce ilan edilir.
ÇEŞİTLİ HÜICüKUSR :

-

fvîadde 9- Kreş ve Anaokulu'na kayıt yaptıranların müracaatı kontenjandan fazla olduğu
•-akdirde yedek liste hazırlanır. 0 dönem içerisinde herhangi bir sebeple kayıtlı öğren
cilerden ayrılanlarm olması halinde yedek listeye göre öğrenci alınır.'
Ancak, daha önce müracaat etmiş ve Kreş ve Anaokulurna girememiş adayların yeni açılan
ıer dönemde tekrar ilk müracaat edenler gibi kayıt için müracaat etmeleri şarttır. Her
:ayıt döneminde yeni sıralamalar yapılır.
îviadde 10- Müracaatlar Rektörlükte Üniversite Genel Sekreterinin başkanlığında, öğrenci
şlerl Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Kreş ve Anaokulu yönetici.inden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.
Hazırlanan listeler Rektörlükte ilan edilir. îlan tarihinden itibaren 7 gün içinde sı■alamaya Rektörlük Makamı nezdinde itiraz etme hakkı vardır, itiraz edilmeyen

listeler

le, itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Madde 11- özel durumlarda kullanılmak üzere kreş için 5, anaokulu için 5 olmak üzere
■oplam 10 öğrenci kontenjanı Ege Üniversitesi Rektör'iinün takdirine bırakılmıştır. Bu konenjan genel kontenjandan ayrı olup, bu. kontenjandan faydalanma Rektör'ün onayı, ile ger;ekleşir.
Madde 12- Ege Üniversitesinden ayrılan yada ilişkileri kesilen kimselerin çocuklarının
a gelecek ilk aybaşından itibaren Ege Üniversitesi Kreş ve Anaokulu ile ilişkileri kesiir.\ .
Madde 13- Müracaat sırasında yanlış belge veya aykırı beyanda bulunanların çocuklarının
naokulu ve Kreş'le ilişkileri derhal ve sürekli olarak kesilir.

Madde 14- Aile, nitelik ve nicelikleri okul yöneticiliğince saptanacak bebek ve'a çocuğun okuldaki günlük yaşamında gerekli eşya ve elbiseleri sağlamakla yükümlüdür.
Madde 15- Kreş ve Anaokulu gündüzlü olup, okulun gündüz çalışma saatleri Ege Üni-ersitesine bağlı kurumlarm çalışma saatleri dikkate alınarak düzenlenir.
Anaokulu ve Kreş'in sorumluluğu çalışma saatleri içerisindedir.
Madde 16- Anaokulu ve Kreş 'e her yıl alınacak öğrenci kontenjanı ile öğrenciler
in alınacak ücret 10. maddede belirtilen komisyon teklifi ve Rektör'ün onayı ile tesbit
1 unur .
Madde 17- Geçerli mazeretleri dışında okula onbeş gün gönderilmeyen ve geç getiilip erken veya geç alınması alışkanlık haline getirildiği belirlenen çocukların 4'ncü
kazdan sonra kurumla ilişkisi kesilir.
Geçici Madde 1- Bu yönergenin kabulünden sonra 1984-1985 dönemi için Anaokulu
•e Kreş*e yapılacak yeni müracaat dönem başlangıcı olan 1 Ağustos 1985 tarihine kadar
eydana gelebilecek boşalmaları tamamlamak için daha önce hazırlanan yedek listeler ipa! edilir ve daha önce müracaat edenler ile yeni müracaat edeceklerin 1 ay içinde müraaat etmeleri istenir.
Bu suretle yapılacak müracaatlar, yönergenin 3 ve 6. maddeleri uyarınca 10. made de belirlenen komisyonca yapılır ve yeni yedek liste yapılır.
1

Ağustos 1985 tarihine kadar meydana gelebilecek kontenjan açıkları bu listeden

amamlanır.
Madde 10- Du Yönerge Ege üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
ürürlüğe girer.
Madde 19- Bu yönergenin kabulünden sonra Ege üniversitesi Senatosunca alınmış kaarlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 20- Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektör*ü yürütür.
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EGE ÜNİVERSİTESİ KREŞ VE ANAOKULU’
KA
BAŞVURU VE BEYAH FORMU \
' 1) BAŞVURULAN ÇOCUĞUK
Adı-Soyadı V.
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.Doğum Tarihi tGün* ay, yıl):
Cinsiyeti
••• :'
(Çocuğun onaylı nüfus sureti cklenecek)
‘

'.7

, . .

;■■■' 2) VARSA DİĞER KAFDHŞLHRÎKİM.

Adı-Sovadı

_____ :

Yası : .

Cinsiyeti ;

;

‘

Daha önce veya halen Üniver
sitemiz Kreş veya Anaokulun
dan yararlanıp, yararlanmadıciı ;
______ '
_______ _
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3) AİLESİ
ANNE
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• Adı-Soyadı'
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Çalıştığı Kurum
■
.'.Unvanı .
Aylık Geliri

BABA

;
î
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.
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(Kurumdan alınan onaylı belge eklenecek)^
.4) DİĞER BİLGİLER'

Bu bilgilerin doğruluğunu.« :v .
kabul ve beyan ederim *■
Başvuranın..
Adı- Soyadı-İmza '

ÖNEMLİ MOT :
.. ' .
■ v. .
Yönergeye göre anneleri ölmüş veya boşanma halinde velayeti anne veya
babaya verilmiş olanlar ile anneleri kreş bulunmayan bir-yerde çalışanlar sırala
malarda dikkate alınacaktır. Bu nedenle, bu durumda bulunanlar diğer bilgiler sütu
nuna bunları yazmalı ve belgelerini eklemelidirler.
Ayrıca ailede çalışan başka kişiler varsa bu kişilerinde aldıkları üc
retlerle birlikte bu sütuna ilave edilmesi gerekmektedir.

