
EK- IV 

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER 

 

1) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.  

2) Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur. 

3) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında 

yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli sayıda 

yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir. 

4) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 

metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı 

olması gerekir.  

5) Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir 

malzeme ile döşenmesi gerekir. 

6) Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir 

maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir.  

7) Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir.  

8) Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun 

nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur. 

9) Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir.  

10)  Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması 

gerekir. 

11)  Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 

yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği 

lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması 

gerekir. 

12)  Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, 

dağıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler 

bulunması gerekir. 

13)  Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir. 

Bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı ayrı 

konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur.  

14)  Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması 

ve düzenli olarak korunması gerekir. 

15)  Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından 

getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları 

yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır. 

 


