
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

İÇEM KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ  

ÖN KAYIT DUYURUSU 

 

 Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(İÇEM) Kreş ve Gündüz Bakımevine 2019-2020 eğitim dönemi için;  

 

  01.10.2014 - 30.09.2015 tarihleri arasında doğmuş olan (48-59 ay arası) 30 öğrenci 

alınacaktır. ( Bu kapsamda olanlar 4 yaş grubu olup 2 yıl Kreş ve Gündüz Bakımevine devam 

edeceklerdir.)  

 

 İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevinden öncelikli olarak Anadolu Üniversitesi 

çalışanlarının çocukları, artan kontenjan olması halinde Eskişehir Teknik Üniversitesi 

çalışanlarının çocukları yararlanabilir. 

  

 Öğrenci kayıtları İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi esaslarına uygun olarak 

yapılacaktır. Başvurular; İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi kontenjanından fazla ise 

değerlendirmeler aşağıda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.  

 

 Değerlendirme Kriterleri:  

  Anneleri ve babaları Anadolu Üniversitesinde çalışanlar,  

  Anneleri Anadolu Üniversitesinde çalışanlar,  

  Babaları Anadolu Üniversitesinde ve annelerinin çalıştığı kurumda okul öncesi eğitim 

olanağı bulunmadığını belgeleyen veya kontenjan sınırlaması nedeniyle yararlanamadığını 

belgeleyenler,  

  Babaları Anadolu Üniversitesinde çalışıp, anneleri ev hanımı olanlar.  

 Değerlendirme kriterlerine göre eşit koşulda olan velilerin çocuklarında yapılacak 

sıralamada, çocukların yaşı (ay ve gün olarak) büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

(Yaşı büyük olan öncelikli sayılır.)  

  

 Ön Kayıt: 10-11 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

 Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler:  

  Dilekçe (Okul tarafından verilecektir),  

  Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi,  

  Anne ve babaya ait personel kimlik kartı fotokopisi. 

 Anne başka kurumda çalışıyor ise çalıştığına ve kurumun kreşi olmadığına dair belge. 

 

 Kesin listeler 12 Haziran 2019 günü İÇEM giriş kapısında ilan edilecektir.  

  

 Kesin Kayıtlar; 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi 

Yönergesi esaslarına uygun olarak yapılacaktır.  

 Yeni döneme kayıt yaptıran çocuklar 16 Eylül 2019 tarihinde okula başlayacaklardır.  

  

 İletişim: İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü Telefon: 1611  

  

 NOT: Okula geliş-gidiş ailenin sorumluluğundadır. Servis yoktur. Kreş giriş saati 09.00-

Çıkış saati 17.50’dir. 



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 

ÖN KAYIT DUYURUSU 

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevine 2019-2020 eğitim dönemi için; 

 

 01 Ekim 2014 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında doğmuş olan, (48-59 ay arası) 

20 öğrenci alınacaktır. ( Bu kapsamda olanlar 4 yaş grubu olup 2 yıl Kreş ve Gündüz 

Bakımevine devam edeceklerdir.) 

 

 01 Ekim 2015– 30 Eylül 2016 tarihleri arasında doğmuş olan,  (36-47 ay arası) 

10 öğrenci alınacaktır. ( Bu kapsamda olanlar 3 yaş grubu olup 3 yıl Kreş ve Gündüz 
Bakımevine devam edeceklerdir.) 

 

 Kreş ve Gündüz Bakımevinden öncelikli olarak Anadolu Üniversitesi çalışanlarının 

çocukları, artan kontenjan olması halinde Eskişehir Teknik Üniversitesi çalışanlarının çocukları 

yararlanabilir. 

Öğrenci kayıtları Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi esaslarına uygun olarak 

yapılacaktır. Başvurular; Kreş ve Gündüz Bakımevi kontenjanından fazla ise, değerlendirmeler 

aşağıda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. 

Değerlendirme Kriterleri: 

  Anneleri ve babaları Anadolu Üniversitesinde çalışanlar,  

  Anneleri Anadolu Üniversitesinde çalışanlar,  

 Babaları Anadolu Üniversitesinde ve annelerinin çalıştığı kurumda okul öncesi eğitim 

olanağı bulunmadığını belgeleyen veya kontenjan sınırlaması nedeniyle 

yararlanamadığını belgeleyenler,  

 Babaları Anadolu Üniversitesinde çalışıp, anneleri ev hanımı olanlar. 

 

 Değerlendirme kriterlerine göre eşit koşulda olan velilerin çocuklarında yapılacak 

sıralamada, çocukların yaşı (ay ve gün olarak) büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

(Yaşı büyük olan öncelikli sayılır.)  

 

 Ön Kayıt:  12 – 13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler: 
 Dilekçe (Kreş tarafından verilecektir), 
 Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 Anne ve babaya ait personel kimlik kartı fotokopisi. 
 Anne başka kurumda çalışıyor ise çalıştığına ve kurumun kreşi olmadığına dair belge. 

 

Kesin listeler 14 Haziran 2019 Cuma günü ilan edilecektir. 

 

 Kesin Kayıtlar; 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönergesi 

esaslarına uygun olarak yapılacaktır. 

İletişim: Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü Telefon: 1621  

 


