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BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇOCUK SOSYAL TESİSİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

  Amaç 

  MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilecik Belediyesi tarafından; Atatürkçü, 

çağdaş ve laik eğitim anlayışına uygun olarak, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

vasıtasıyla, çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak, geliştirmek, temel beceri ve 

alışkanlıklar kazandırmak üzere açılacak “çocuk sosyal tesislerinin’’ çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemek ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ve verilecek hizmetlerin daha etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülmesini belirlemektir. 

 

  Kapsam 

       MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne bağlı açılan ve açılacak çocuk sosyal tesislerini kapsar. 

 

         Tanımlar 

      MADDE 3– (1) Bu Yönetmelikte kullanılan kısaltmalar; 

a) Belediye: Bilecik Belediyesi Başkanlığını, 

b) Başkan: Bilecik Belediyesi Başkanını, 

c) Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, 

                 ç) Şube/Tesis sorumlusu: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı açılan      

şubelerdeki tesis şube sorumlusunu, 

                d) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü veya 

tesis/şube sorumlusu, öğretmen veya usta öğretici/ çocuk eğiticisi, psikolog, sosyologdan oluşan 

kurulu, 

                e ) Grup eğitim ve oyun odası (uygulama sınıfı) : 3-6 yaş grubu çocuklarının eğitimi 

amacıyla açılan eğitim ve oyun odasını, 

                 f) Tam gün bakım: Tesiste 08.30-17.30 saatleri arasında Sosyal Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünce düzenlenen zaman çizelgesine göre yapılan işlem, 

                g) Öğretmen veya eğitimci: Tesiste görev yapan öğretmeni, eğitimciyi, 

                ğ) Stajyer usta öğretici: Üniversite, yüksekokul veya meslek liselerinin çocuk gelişimi 

bölümünde eğitimini sürdüren öğrencileri,



 

                h) Veli: Çocuğun anne veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen 

kişiyi, 

        ı) Düşük gelirli hane: Aylık toplam geliri 1 asgari ücrete eşit veya altında geçimini 

sağlayan haneyi, 

                i) Orta gelirli hane: 2 asgari ücretle eşit ya da altında olan haneyi,  

        j) Dezavantajlı grup: Geçimini sosyal yardımlarla sağlayanları, kadın sığınma 

evinde kalan veya yeni çıkmış kadınları, cezaevinde tutuklu olan kadınları, kapsar.         

                k) Diğer personel: Çocuk sosyal tesisinde çalıştırılma ihtiyacı olan; gıda 

teknisyeni, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, rehber öğretmen, sosyal- sanatsal ve 

eğitsel etkinliklerde görevlendirilecek branş öğretmenleri, çocuk bakıcısı, sosyal etkinlikler 

gibi ihtiyaç oluşabilecek personeli, 

l)Güvenlik görevlisi: Çocuk sosyal tesisi müdürlüğünün güvenliğinden sorumlu 

kişiyi, 

                m) Yardımcı personel (genel): Çocuk sosyal Tesisi Müdürlüğünün bütün 

birimlerinin temizlik işlerini yapan kişiyi, mutfak görevlisini ifade eder. 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Şartlar 

               

   Binanın Bulunduğu Çevrenin Özellikleri 

            MADDE 4- (1) Binanın bulunduğu yer, çocukların geliş ve gidişleri sırasında trafik 

yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır. 

  (2) Bina olabildiğince şehrin hava kirliliğinin bulunmayan yerlerinde tesis edilmelidir. 

            (3) Tesisin bahçe içinde bir binada açılması esastır. Mümkün olmadığı takdirde bir 

apartmanın zemin katı ve bahçe ile bağlantılı olan birkaç katında açılabilir. 

            (4) Binalar yangından korunma bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır. Yeterli 

sayıda yangın söndürme cihazı bulunmalı ve gerekli periyodik kontrolleri yapılmalıdır. 

 

 

             Binanın Genel Özellikleri  

             MADDE  5- (1) Tesiste, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır. 

(2) Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır. 

(3) Çocukların   bulunduğu   oda   ve   salonlarda,   taban   çocukların   sağlığına   zarar 

vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir. 

            (4) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen 

bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır. 

             (5) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine 

yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır. 

             (6) Günlük faaliyetlerin  sergilenebileceği  bir  faaliyet  panosu  ve  malzeme  dolapları 

bulunmalıdır. 

             (7) Merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet 

korkulukları bulunmalıdır. 

 (8) Isıtma araçları çocuklar  için  tehlike  yaratmayacak  şekilde korunmalıdır. 

 (9) Tesisin yeterli büyüklükte   bir   mutfağı   olmalı,   çocukların   yiyeceklerinin 

saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli 

araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi 



gereçlerin uygun malzemelerden (çelik, porselen, cam, vb) üretilmiş olması şarttır. 

            (10) Binanın  tümünün  havalandırılması  için  gerekli  önlemler  alınmalı  ve  mutfakta 

aspiratör bulunmalıdır. 

(11) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır. 

(12) Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. 

(13) Tesiste, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı 

bulunmalıdır. 

(14) Tesiste bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli ekipman 

bulunmalıdır. 

             (15) Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve 

düzenli olmalıdır. 

 

             Diğer Bölümler  

             MADDE 6- (1) Çocukların oyun ihtiyacı için tahsis edilebilecek ayrı bölümler 

bulunmalıdır. 

             (2) Binanın  girişinde  çocukların  ayakkabı  değişimi  yapabilecekleri  geniş  bir  antre 

bulunmalıdır. Antrede çocukların sokak ayakkabılarının konacağı ve bina içi ayakkabılarının 

bulundurulacağı   ayrı   dolap   bulunmalıdır.   Antrede tesis personelinin   ayakkabılarını 

değiştirebileceği düzenlemeler yapılmalı ve dışarıdan gelen ziyaretçiler için galoş temin 

edilmelidir. 

             (3) Tesis bahçesinde ve oyun odalarında çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli 

araç ve gereçler bulundurulmalıdır 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gruplandırma 

 

             MADDE 7- (1) Çocuğun grubunun belirlenmesinde doğum tarihi esas olmakla birlikte 

genel gelişimi de dikkate alınır. Zihinsel ve psiko-sosyal gelişimi biyolojik yaşından farklı olan 

çocuklar (öğretmen ve psikoloğun ortak kararı ile) psiko-sosyal gelişimi uygun olduğu gruba 

alınır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

             Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak her bir tesis şubesi   

             Kadrosu     

             MADDE 8- (1) Tesis şube sorumlusu 

 (2)  Her sınıf için bir öğretmen ( usta veya uzman öğretici ) 

             (3) Gerekli hallerde görevlendirilmek üzere (yardımcı öğretmen,stajyer güvenlik 

görevlisi, doktor, diyetisyen, sosyal/sanatsal ve eğitsel etkinliklerde görevlendirilecek branş 

öğretmenleri, pedagog ) gerekli görülen diğer personelden oluşur. 

 

               Tesis Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

               MADDE 9- (1) Tesis Sorumlusu: 

                a) Sosyal  hizmet,  psikoloji,  çocuk  gelişimi  ve  eğitimi,  okul  öncesi eğitimi, 

anaokulu öğretmenliği, rehber öğretmen/ psikolojik danışman, eğitim fakültesi alanlarından 

birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak. 

 



 
 

 

              

  

  Tesis/Şube Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

             MADDE 10- (1) Belediye bünyesinde açılan tüm tesislerin amacına uygun olarak 

işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden çocukların; eğitim, bakım ve beslenmelerinin 

kurallara uygun, sevgiye ve hoşgörüye dayalı bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak.  

               (2) Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını her anlamda 

karşılayabilmek. 

               (3) Yönetim ve işleyişle ilgili bütün konulara hakim olmak ve bağlı olduğu müdürlüğün 

verdiği emirleri yerine getirmek. 

              (4) Çocuklara en iyi eğitimin verilebilmesi için gerekli önlemleri almak. 

              (5) Tesiste görevli olan bütün eğitimcilerin iş bölümü yapmasını ve koordineli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak. 

(6) Günlük ve aylık olmak üzere yapılan programların takibini yapmak. 

(7) Gerekli görüldüğü taktirde veli toplantıları düzenlemek. 

 

             Öğretmen, psikolog, sosyolog, ve eğitimcilerin görev, yetki ve sorumlulukları 

             MADDE 11- (1) Grubunda bulunan çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

anlamda her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yardımcı olmak. 

(2) Tesiste kullanılan araç ve gereçlerin uygun kullanılması ve korunmasını sağlamak. 

            (3) Tesis şube sorumlusunun verdiği eğitimleri zamanında yapıp, günlük olarak rapor 

vermek. 

            (4) Aile eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılmak, 

aileler ile görüşmeler yapmak. 

            (5) Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerektirdiğinde 

rehberlik yapmak, katkıda bulunmak. 

(6) Hizmet içi eğitim programlarını düzenleyip yapılan uygulamalarda görev almak 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hizmet ve İşleyişe İlşkin Esaslar 

 

 

             Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu  

             MADDE 12- (1) Kurul başkanı; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, olmadığı 

zamanlarda tesis sorumlusudur. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu’nun kararları bağlı 

olduğu müdürün onayı ile yürürlük kazanır. 

 

             Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK)’nın görev,yetki ve  

sorumlulukları 

             MADDE 13- (1) Tesis içindeki koordinasyonu ve düzeni sağlamak için gerekli 

çalışmaları yapmak ve ilgili raporu başkan yardımcısına sunmak. 

             (2)Her eğitim öğretim yılının başında yapılacak olan toplantıda tesisin yıllık 

çalışmalarının programlarını hazırlayıp başkanlık makamına sunmak. 

             (3)  Haftalık toplantılar yaparak  verilen raporlar üzerinden gerek görülürse 

değişiklikler yapmak. 

             (4) Tesis içinde uyum problem yaşayan çocukları psikolog ve öğretmenlerle birlikte 

değerlendirip, tesise devamının ya da ilişiğinin kesilmesine ilişkin kararı vermek. 



            (5) Belirlenen ay ve tarihlerde ücretin yatırılmaması halinde ilişiğin kesilmesine onay 

vermek. 

 

             

 

 Kayıt dönemi ve kabul esasları 

            MADDE 14- (1) Kayıt dönemleri Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunca 

belirlenen tarihte başlar. 

            (2) Zorunlu ve mucbir sebepler dışında Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından berlilenen tarih aralığında sosyal tesislerde bir ara tatil ve bir yaz tatili olmak üzere 

iki defa tatil uygulanabilir. Düşük gelirli, orta gelirli ve dezavantajlı gruplar öncelikli kayıt 

hakkına sahiptir. Bu gruplar dışında boş kontenjan bulunması halinde Bilecik Belediyesi 

personel çocuğu ve daha sonra diğer vatandaşlar kayıt hakkına sahiptir. 

(3) Bulaşıcı ve ağır hastalığı olan bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuklar 

Koordinasyon Değerlendirme Kurulu kararı ile kaydı alınmaz. 

(4) 36 ayını tamamlamış çocukların katı yiyecek yeme alışkanlığını ve tuvalet 

alışkanlığını kazanmış (bez kullanmayan) olmaları gerekmektedir. 

(5) Uyum programına alınma; tesise başlayacak çocuklar 2 haftalık bir uyum 

programına alınır. Bu süre zarfında uyum problemi yaşayan çocukların Koordinasyon ve 

Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile ilişiği kesilir. 

(6) Kayıt için gerekli belgeler; 

  a) Veli müracaat dilekçesi 

  b) Kayıt sözleşmesi 

  c) Velinin ve çocuğun kimlik fotokopisi 

  ç) Çocuğun sağlık raporu 

  d) Çocuğun aşı kartı 

  e) Çocuğun fotoğrafı (son 2 aylık) 

  f) Ailenin nüfus kayıt örneği 

  g) Hanede çalışan var ise maaş bordrosu 

  ğ) Velinin uygulama esaslarını aynen ve eksiksiz kabul ettiğini belirten onaylı belge 

  h) Belediye meclisinin kararı ile belirlenmiş ücretin yatırıldığına dair dekont 

 

             İnceleme ve değerlendirme 

             MADDE 15- (1) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü taktirde, 

başvuran ailelerin çocukları tesisten indirimli faydalanabilir. İndirim oranı yapılan 

değerlendirme sonucu kurul tarafından belirlenir. 

 

              Ücretler ve çalışma saatleri 

              MADDE 16- (1) Tesis çalışma saatleri hafta içi 08:30-17:30 olarak belirlenmiştir. 

              (2) Çocukların velisinden teslim alınması ve velisine teslim edilmesi yardımcı 

personel/nöbetçi görevli öğretmen tarafından yapılır. Nöbetçi olan öğretmen/personel mesai 

başlangıç saatinden önce gelir, en son çocuk teslim edildikten sonra mesaisi biter. Nöbet 

çizelgesi Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu tarafından ya da tesis sorumlusu tarafından 

aylık olarak hazırlanır. 

              (3) Tesis hizmetleri ücretlidir. Bu ücrete sosyal faaliyetler ve beslenme de dahildir. 

Gezi giderleri vs gibi ekstra giderler dahil değildir. 

              (4) İhtiyaç dahilinde alınması gereken kitap ve kırtasiye malzemeleri veli tarafından 

karşılanır.(Ücretsiz faydalanan çocuklar için bu madde geçersizdir.) 

              (5) Tesis ücretleri Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Meclis tarafından belirlenen 

ücrete kişilerin ekonomik durum, gelir, hanede eğitim gören kişi sayısı gibi hususlar göz önünde 

bulundurularak Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunca, meclis tarafından belirlenen 



ücretin %10 ile %100’ü arasında bir indirim uygulanabilir. İndirim uygulanan bireylerin 

yukarıda belirtilen kriterlerinin değişmesi halinde indirim oranında değişiklik yapılabilir. 

              (6) Tesis ücretleri her ayın 15’ini takip eden ilk 3 iş günü içerisinde belirlenen banka 

hesabına yatırılır ve dekont tesis idaresine teslim edilir. 

 

 

 

 

 

 

             Ücret iadesi/ayrılma 

             MADDE 17- (1) Herhangi bir neden olmaksızın çocuğun kaydının alınması halinde 

ödenmiş olan ücret iade edilmez. 

 (2) Ücret iadesi; çocuk, tesisine hiç gitmemiş ise veya tesise alışma dönemi olan uyum 

sürecinde uyum sağlayamamış ve bu durumda Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu 

tarafından araştırılıp onaylanmış ise ücret iadesi yapılır. 

 (3) Çocuk Sosyal Tesisi tarafından çocuğun ilişiğinin kesilmesi söz konusu ise ödeme 

yapılan ay tamamlandıktan sonra çıkarma işlemi gerçekleşir. Ücretin iadesi söz konusu değildir. 

(4) Veliler tesis sorumlusuna bilgi vermek ve rapor getirmek kaydıyla sağlık 

sebeplerinden dolayı geçiçi olarak çocuk sosyal tesisine çocuklarını göndermeyebilirler. 

(5) Herhangi bir sebep olmaksızın, müdürlüğe bilgi verilmeden tesise devamlılığı 

sağlamayan çocukların kayıtları 15 gün sonrasında silinir. 

(6) Belirlenen tarihlerde ücretini ödemeyen ve 1 kez uyarılmasına rağmen ücretini   

ödemeyen çocuğun kaydı silinir. 

 

            Beslenme 

            MADDE 18- (1) Tesiste çocuklara; 

a) 09:00 kahvaltı 

b) 12:30-13:30 öğle yemeği 

c) 15:30 ikindi kahvaltısı verilecektir. Bu saatler yaz dönemi ve kış döneminde gerek 

görüldüğü taktirde değiştirilebilir. 

 

          Ziyaretçi 

          MADDE 19- (1) Veliler ve diğer ziyaretçiler acil durumlar dışında tesis sorumlusu ya da 

ilgili öğretmenin bilgisi dahilinde çocuğu ile görüşebilirler. Ziyaretçi, idare tarafından 

belirlenen yerde bekler, grup odalarına girmesi söz konusu değildir. 

  

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

         Çeşitli hükümler 

         MADDE 20- (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

         Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

         MADDE 21- (1) Belediye meclisinin 08/07/2021 tarih ve 85 sayılı kararı ile Kabul 

edilerek yürülüğe giren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Sosyal Tesisleri 

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

         Yürürlük 



         MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Bilecik Belediye Meclisi’nin kararı, Valilik 

makamına gönderilmesi ve ilan tarihinde yürürlüğe girer. 

       

         Yürütme 

         MADDE 23- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Bilecik Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

  


