
        

 

                 

                       

 

                              

SGK KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ GENEL KURALLARI 

 

 

 

1)-Servis araçlarının hareket saati SGK Mithatpaşa hizmet binasından 8:40 SGK Balgat hizmet 

binasından 08:50’dir,  

 

2)-Kreş ve Gündüz Bakımevinin çalışma saatleri 08:15-17:30’dur. 

 

3)-Kreş ve Gündüz Bakımevine en son kabul saati küçük gruplar için 12:00, 5 ve 6 yaş için 12:30 ‘dur. 

 

4)-Kreş ve Gündüz Bakımevine çocuk teslim edilirken ve teslim alınırken müracaat görevlisine Adı-

Soyadı ve grubu söylenmelidir. 

 

5)-Servis araçlarında görevliye teslim edilen çocuklara yiyecek, içecek maddeleri ve sakız 

verilmemelidir, 

  

       6)-Çocukların eksik olan veya yıkanması için gönderilen eşyaları; temiz, ütülü ve adı-soyadı yazılı  

      şekilde zamanında geri gönderilmelidir, 

 

7)-Çocuklar için tehlike oluşturabilecek küpe, nazarlık, kolye, bilezik, yüzük, pantolon askısı, maskot, 

kemer, para, kalem, sivri uçlu, kesici vb. gibi eşyalar takılmamalı ve gönderilmemelidir, 

 

8)-Kreşe teslim edilen çocukların temizliğine dikkat edilmelidir. Tırnakların zamanında kesilmesine, 

özellikle kız çocukların saçlarının taranmasına özen gösterilmelidir, 

 

9)-Çocukların kreşe gelmemeleri halinde çocuk gelişimcisine bilgi verilmelidir, 

 

10)-Çocuklar bilgi formlarında bildirilen üçüncü şahıs dışında başka şahıslara teslim edilmez. Bu konuda 

ki talepler önceden mutlaka çocuk gelişimcisine bildirilmelidir. 

 

      11)-Grup öğretmenlerinin görevlerini aksatmadan yerine getirebilmeleri için gruplarla telefon bağlantısı  

       yapılmamaktadır. 

 

12)-Çocukların sağlıkla ilgili tüm sorunlarında kreş hemşireleri ile görüşülmelidir, 

 

13)-Kreş ve Gündüz Bakımevine gönderilen ilaçlar üzerine çocuğun adı soyadı, grubun adı ilacın veriliş 

saatleri yazılarak reçetesi ile birlikte görevli personele teslim edilmelidir, 

 

14)-Veli çocuğunun hastalığı durumunda tarafına haber verildiğinde; kısa sürede gelip çocuğunu almalı 

ve konulan teşhisi hemşirelere bildirmelidir, 

 

15)-Bulaşıcı hastalık sebebi ile Kreş ve Gündüz Bakımevine devam edemeyen çocukların hastalık 

bitiminde doktor raporu getirmeleri gerekmektedir,  

 

 

 

 

 



 

 

 

16)-Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından düzenlenen tiyatro, ek dersler, sanat eğitimi vb. gibi 

etkinliklerle ilgili gönderilmiş bulunan imzalanması veya bilgi verilmesi istenilen yazılar zamanında 

gönderilmelidir, 

 

17)- Kreş ücreti kayıtla başlar ve peşin olarak tahsil edilir. Velinin izinli olduğu durumlarda da aylık 

ücretin tamamı alınır. 

  

18)- Çocuğun, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilişiğinin kesilmesi istendiğinde dilekçe ile Kreş ve Gündüz 

Bakımevi Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. İlişiğin kesilmesi halinde günlük para iadesi 

yapılmamaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için ilişik kesme tarihlerinin her ayın 14’üne göre 

ayarlanması gerekmektedir. 

 

19)-Kayıt silme işlemi gerçekleştirilen çocuğun tekrar kayıt talebinde bulunması durumunda 6 aydan 

önce kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

 

20)-Kreş ve Gündüz Bakımevi ücretlerinin ayın en geç 20’sine kadar verilen hesap numarasına 

yatırılması gerekmektedir. Ücretlerin zamanında yatırılmaması durumunda veliye yazılı ihtar verilerek 

çocuğun kaydı silinir ve paranın tahsili için hukuki işlem başlatılır. 

  

21)-Valilik tarafından hayati tehlike oluşturacak olağanüstü hallerde ilan edilen tatil günlerinde (kar, 

sıcak, sel, deprem, salgın hastalık vb gibi) Kreş ve Gündüz Bakımevi de hizmet vermeyecektir. 

        Ocak 2022 
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