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BiRiNci BöLi]M
GeDel Hiikümler
Amıç:
Madde ı- Bu Yönetmeliğin amacl, Kepez Belediyesi taraflndan Atatürkçü. çağdaş \,e laik eğiüint

anlayışına uygun olarak, çocukların bakınrlarını gerçekleştirnıek. bedensel vc ıuhsal sağlıklarını
korumak ve geliştirnıek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak üzere açıIacak "Nıeş vc
Giindiiz Bakınrevleri" deki hizmeıin tüir ve niteliğini. krınll!ış, yönetim. eğitin]. deıeliıı Ve

işleyişine ilişkin esaslar ile personelinin gorev. yetkive sorun]]ulııklarını belirlemektir.

Kapsını
Madde 2- Bu YönetIt]elik. Kepez Beledirçsiııe bağlı açılacak Kreş \,e Giindiiz Baklnlovi ikapsal

Dayanak:
Madde 3- Bu yonetnıelik ]7]9 sayl]ı l\lilli Eğiıim Tenıel Kanüıİu. 222 Satıll llkoğrelinr \e Eğitinı
Kanunu. j797 Savılı Milli Eğitim Bakanlığınln Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanııı. 5580 Savllı
Özel Öğretim Kuıunları Kanunu, 57] Sayılı Özel Eğiıinı Hakkıııda Kanun l-llkmlinde Kararnao]e.
2828 Sayılı Kanunun (SHÇEK) 9 Maddesiırin (c). (g) bendi. l5 3,1 Ve ]5 Maddelerine. 5]9j
Sayılı Belediye Kanuiıuııu l4, Maddesine dayan]larak hazırlannrışttr

Bışhklar:
Madde 4- Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları nıaddeleriı konusu ve
ııaddeler arastndaki sıralama ve bağlanııyI g6stermekıe olup. Yöneümelik metnine dAhil değiIdir,

Tanlmlaİ:
Mıdde 5- Bu Yönetmelikte kullanılan,
a) Belediye: Kepez Belediye Başkanlığını
b) Başkan: Kepez Belediye Başkanını
c) Başkan Yardlmclsl: Kepez Belediye Başkan Yardümclllğlnı
d) Müdürlük: Kepez Belediyesi Kü]ltur Ve Sosyal Işler N{üdiirluğünü
e) Miidiir Kepez Beledi}esl Kutıur \e Sosyal lşleı \4üdurunu
f) Kıeş Müdürii: Üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği. Sosyal Hizmet. Çocuk Celişimi ve

Eğitimi, Psikotoji veya Çocuk Sağıığı aıanlarlndan birinde 4 yıllık yüksek öğreniırı yapnıış olan
k işiyi
g) oğİetmen: Kr9şte görev yapan oğfetmenı
h) Öğİetmenler Kurulu: Kreşte gorevli müdür ve öğ.etmenlerden oluşan kurulu. (stajyer öğrenci
varsa gozlem amaçll loplantılara kaıılabilir )
t) KreŞ sorumlusu: KfeŞ Ve Gondüz Bakınıevinin kullanıml, işleyişinden sorumlu kişiyi
i) Büro işlerİ Görovlisi: Büro hizmetleri arşiV ve dosyalama işlerini yapan kişiyl. (Öğrenci salısı
l50'ye kadar Kreş sorumlusu aynı zamanda bu görevi de yapnıakla yükümlüdür.)
j) Eğitim Sınlflarl : 3-6 yaş grubu çocukların eğitimi amacıyla aç|lan eğitim ve oyutı odasını.
j) Tım Gün Bık|nı Kreşte 0800-1700 saatleri arasında veıilecek hizmet ile ilgili duzenleneır
programlamayü,
k) Yanm Gii Bıklm: Kfeşte sabah (0800-J2.00). öğle (l]00-1700) grubu olarak ,"erilecek

hizmet ile ilgili düzenlenen programlaııayı.
l) velil Çocuğun ana Veya babasıtıt. Vasisini ya da yasal §orunlluluğunu üstlenen kişiyi,
nr) Beslenme UzmaDı: Çocuk]arın beslenııeleri ile ilgili liste vc düzenlemeleri. hijyen kuralJarııra
uyulmasını sağlayan kişiyi. (Yen]ek. yeııek fabrikasıırdan getintirilirse veya yarınr gı:iıı eğitinl
programı uygulanırsa besleıme uznıanı kadrosuna ihtiyaç yoktur )
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n) Aşçı: Kreşle yemek işini yapaD kişivi, (Yemek. yeııck fabrikasından gelinıirilirse veva yarın]
gün bakIn] progranı uygulanürsa aşçı kadrosuna ihliyaç yoktur )

o) Aşçı Yırdlİıcl§ı: Aşçıya yaıdını eden kişiyi. (Yeınek, yenıek t'abrikaslndao getiııtirilirse veya
yarım gün bakım progranıı uygulanırsa aşçı yardımctsı kadrosuna ihtiyaç yoktur )

ö) Diğer Personel: Doktor, sosyal hizmet uzmanı, pedagog. sosyal-sanatsal !e eğilsel etkinlikleı,
için branş öğretmenleri. temizlik görevlisi. güvenlik görevlisi gibi personeli.

iKiNCi BöLüM
Kurıtluş

KRİŞiN riziKsEL ÖZELLiKLERi VE BiNANlN BöLi]MLERi

MADDE 6: Biı!ııtııı Bıılunduğu Cevrenin Özelliklcri
a) Kreşler, çocuklar için ıehlike arz etnıeyecek (benzin istasyonu. kahvehane, vb yerlerden Lızak)

sakin ve ulaşlma elverişli yerlerde kıırulııalıdlr
b) Binanın bulunduğu yer çocuklarün gcliş ve gidişleri sırasında ıratik y6nünden uygun ve emniyelli
olmalıdır
c) Bina olabildiğince şehrin hava kirliliği bulunnıayan yer)erinde tesis edilııelidir
d) Kreşin bahçe içinde bir binada açılnrası esastır Münlkün olmadığt takdirdeblr apanııanıı zeıııin
katı ve bahçe ile bağlanıılı olan birkaç katında açılabilir
e) Binalar yangından korunma bakınrından uygun nitelikleri taşımalüdır Yeterli sayıda yangın

söndürme cihazt bu]unmalü ve gerekli periyodik kontrolleri yapılııalıdır,

MADDE 7: Binanııı Genel Özellikleri;
a) Bir idare odası veya bölümü bulunmalüdır
b) Eğitim slnüflan ve yatak odalar! bol ışık almalıdır
c) Eğitinı sınıflan ve yatak odaları çocukların sağlığına za.ar vermeyecek, kolaylıkla siJinip

temizlenebilen bir madde ile döşennıelidir
d) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarlaıı kolaylıkla siliıip tenıizlenebilen bir madde ile

boyanmalı veya kaplanmalıdır
e) Sınıflar; çocukların yaş gruplarına uygıın eşyalar ve psiko-sosyal gelişimleriDe yardımcl eğitim
araç ve gereçleri ile donatllma]ıdlr.
0 Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzenre dolapları bulunmalıdır.
g) Bina çok katll ise, merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet

korkuluk!arı bulunmaIıdır
h) Kalorifer ve diğer ısün,na araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şeki]de korunmalıdır
ı) Tam gün eğitim için gerekli olan yaıak odalarında çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla
geçebileceği arahkla düzenlenmeli ve emniyet altına aIınmalldlr Ranza kullanılmamalıdır.
i) Tuvalet ve Iavabolar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyiıklük ve yükseklikte olmalıdır
Ku.uluşun yeterli bir büyüklüküe mutfağü olmalı, yiyeceklerin hazırlanması. dağıtımı, saklanmasl.

malzemelerin ıemizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunınalıdür Mutf'akta

kullanılaçak olan tencere, tabak. bardak gibi gereçlerin çelik, porselen Veya canı türü

malzemelerden oluşması şantır.
m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalıdır
n) He. çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır
o) Yeterli sayıda ayakkabülük ve ponmanto olmalldtr
p) Bir sağlık bolüınü olmalı. gerekli ilaç ve ilk yardını malzemelerini içeren bir ecza dolabı
bulunmalıdır.
r) Bahçede çocukların dinlenme Ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulrınmalıdır
s) Genel hijyen kurallarını bozmayacak onlemler alünmalıdlr.

ş) Binada, elektrik kesintilerine karşl gerekli önlemler alınmalldır. bir jeneratoı bulunmalldlr
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Çocuklarln oyun ihtiyacI için oyuna ıahsis edilebilecek ayfl bölünller bulunmalıdır Binanın
girişinde çocukların ayakkabı değişinıi yapabilecekleri geniş bir anıre bulunmalıdır Antrede

çocukların sokak ayakkabılarıntn konacağt ve bina içi ayakkabılarıntn bu]undurulacağ, ayrı dolap
bulunmalıdır Antrede wva personelinin ayakkabılarını değişıircbileceği daizenlemeler ve \elilcre
ayakkabı tenıizligini sağlayabileceği (galoş giyme) koşulları oluşturulmalıdır Kreşin bahçesiıdc ve

oyun odalaründa çocukların dinlennre ve oyun]arı için gerekli araç ve gercçlcr bulunduıulnıalıdıı Su
kesilmesi halinde mutfak ve tuvaletlerin dızenli temizliğini sağlayabilecek büyuklükle srı deposu
bulunmalıdır Gerekli malzemeyi bir süre banndırabilmek için depo bulunınalıdır

t'](]i'lN(]iJ BÖLÜ}ı
Kıpısite Tespiıi le Cruplatıdll. nlı

MADDE 8: Kapasiae Tespiıi
Sınıflarda her öğretmene en üzla 20 çocuğun sorumluııığu Verilir En çok 20 çocuk bir grup
oluşlurur ve her grup için bir öğretnıen ve varsa bir stajyer görevlendirilir llrtiyaç halinde uzmaD

öğretiçi/usta öğretici görevlendifilir Tam gün eğitimde yatak odalar|nda her çocuğa 2 melre kale
alan düşmesi dikkate alınır.

MADDf 9ı Grıplandııma
Çocuğun haırgi gruba kayıt edileceği konusunda doğum tarihini esas alOıakla birlikte geneI gclişinıi
de dikkate alınlr Zihinsel ve psiko-sosval gelişimi kronolo1ik yaşından l'ark]ı olan çocuk]ar (kleş

müdüru. öğfetmen ve ihtivaç duyulursa psikolog onak kararı ile) psiko-sosyal gelişinıi rıygLın

oldugu gruba alınır.

D()IrDi'\C[ BöL[' \ı
l'cısont,liı Göıel ve \'etki. \iıalik 1e soİıllllluluklaİl

MADDE l0: Peİsonel Stıudardl
a) Kreş Müdürü
b) Kreş sorumlLtsu
ç) Bi]ro işleri görevlisi ( I50 ogrenciye kadar Kreş Sorumlusu laraflndan bu gOIeV

yürütülecektir )
dI Her slntf için bir oğreımen
e) Her sınıf tçin stajye. öğreınten( Kuçük yaŞ grubu için iki stajyer oğretnıen olabilir) (lhıiyaç

halinde üniversite okrıl Oncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğiıimi Bolümü ve Kız
Meslek Lisesi Çocuk Ge!işinıi Bölümleri ile işbirliği ile )

f) Hizmetli (Belediye Tenrizlik lşleri Biriminde çalışan pe!,sonel)
g) Doktor ve Hemşire (Belediyede Sağllk işleri Ser,,isi bıılunmanıası durumunda belde ASM

ve hastaneleri, Tabip Odası iIe işbirliği yapılarak hizmeı üretileçektir )

h) Sosyal Hizmet Uzmanı veya Psikolog (Aile ve Sosyal Politikalar ll Müdürlüğü, Universite
PDR Bölümü Veya RAM iŞbirliği ile hizmgt üretil9cektir )

l) Aşçt Ve aşçt yardımc!sı (Tam gün eğitim uygulandığ!nda yemek l'abrikaları ile
anlaşılarak yemek getirilmezse, kurumda pişirilirse istihdaıı edilecektir. )

i) Güvenlik Gore!lisi (Belediye guvenlik gorevlileri ile hizmet üretilecekti.,)
j) Teknik Eleman (Beledil,e personeli teknik elemanları ile ihliyaç duyu]an alanda hiznıeı

üretilecektif.)
k) Üniversite Eğilim Faktillesi ile sosyal-sanatsal ve eğiısel eıkinliklerde işbirliği ıapılaıak

branş öğretmenleri ile hiznreı ureıilecekıir
I) Aile ve Sosyal Politikalar il Müdurluğu. Unirersite PDR Bolünrü. sosyoloji Bölümı.r. RAM

işbirliği ile çocuklara ve velilere yönelik hizmetler üretileceküir
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ATANMA ŞfKLl
KreŞte çalıŞacak personel (atanabilme şartlar|nı taşıyan) Belediye görevlilerinden veya Belediyeye
bağlı şirketlerin personelinden seçilerek BaŞkanIn onayı ile görevlendirilir Ve ücretleri kurumlardan
karşılanır Belediye bünyesinde ilgili personel bulunmamısı durumunda llalk Eğitiıı Mcrkezi vc
ASo Miidürlüğü. Ai]e Ve SosyaI Politikalar ll Mudurluğıı. Ünırersiıe. RAM. -\SM işbirliği 1,apılır

IıADDE l ı: KİeŞ Peİsolıeli' nill -\i(eliklcl,i. Görcı ır, llol '|'ınıııları

Kİeş Müdiiİü:
a) Eğitim Fakültesi okuI Öncesi Ögı,etıııenliği, sosya] llizmet, Çocuk Gelişiıni Ve Eğitimi.
Psikoloji veya Çocuk sağlığl alanlarından birinde 4 yılllk yüksek öğrenim yapmış olmak,
b) Yük§ek Öğ.enim L-urumlarının 4 yıllık Okul Öncesi Lisans Programı veya Çocuk Celişimi On
Lisans Programlarından birinden mezun olnlak
c) Sınıf Öğretnıeni unvanına sahip olmak şanlarını taşıyanlar araslndan atanır

Kreş Müdüİiinün Bırşl|cı sorumIuluk ve Yetkileri
a) Kreş ve Gündüz Bakınıevi'nin an]acına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her turlu
işlemlerden: çocuklarln eğititı]. bakım l,e beslenmelerinin §ağlık kural]arına uygun. sevgi ve ilgiye
dayalı bir ortatnda sağlannıasündan. çocukların fiziksel, zihiırsel. duygusal, sosyal ve dil
gelişimlerine yardımcı oIunmasından. onlara ıemel değer alışkanlıkları kazandırılmasından birinci
derecede soruııludur
b) Eğitim ile ilgili tüm işlemlerini yöneüİıelik. Başkanlık ve bağlı olduğ!ı Başkan Yardınıcısının
emirlerine gore Yürülür
c) Çocuklara en iyi hizmetin verilebilınesi için gerekli önlemle.i alır
dü oğrelmenlerin günlük. haRa]lk Ve a} llk programlnln ıakibıl)l \apar
e) Öğretmenlerle birlikıe gunluk }emek listesini oluştunır lhtiyaç halinde beslenme uzn]aııı
görüşü alır
t) Velitoplantıları ve eğitici programların düzenlenmesini organize eder
g) Aidatların düzenli yatırılmaslnı sağlar ve denetle.,
h) Yılltk bütçesini hazırlar. ödeneklerin zamanInda ve uygun kullanı]masıüta iIişkin işlemlerini izler.
bütçenin ilgili makamlara zamanında gonderilmesini sağlar
ı) Her yıI sonunda karşılaşılan problenılerin çözümünü de kapsayan, istatistiki bilgi veren yı] sonu

faaliyet raporunu üst makanıa sunar
i) Veli-çocuk ve kreş arasında uyuınun sağlannrası için gerektiği zamanlarda ailelerle çalışoıa vapar.

ilgili uzmanların yardınıı ile öıreriler pakeıi oluştrırur
j) Hjzmet içi eğitim prograünları düzenler ve uygular
k) Binanın eksiklerinin tespitini yapar ve eksiklikleri eıı kısa sürede Belediye Yazı tşleri
Müdürlüğüı'ne bildirir

Kİeş sofumlu§u
En az lise mezunu olarak belediye personeli arasündan atanı[ Binanın geİel işleyişinden. zamanında
açılmaslndan, binaya girip çıkan ziyaretçilerden, kreş bünyesinde bakım/onarım, teknik arızaların
tespiti ve ilgili teknik personele bildiritmesinden sorumlırdur, (l50 oğ.e!ıciye kadar1 Buro işleri
Görevlisinin hizmetini de yürütur Büro Işleri Görevlisi iş \,e sorumluluklarından da sorumludur
Kreşte verilen hizmeıin aksaınaması için Kre§ Müdürune yardımcı olur,

Büro İş|eri Görevlisi
En az lise mezunu olarak belediye personeli a.asından atanır Kreşte çocuk sayısı l50 öğrenci
üstünde atanmast zorunludul
Aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak ve gerekli iştenıleri zamanında yapmakla yükümlüdür
a) Gelen ve giden evrak defteri
b) Çocuk kayıt dosyası
c) TaŞınıı ır)al isteleri Ve laşınlr nral esas delieri
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d) oğrenci devam defteri
e) Ge.ekli muhasebe kayltlar!
0 Belediye yasa ve tüzüklerinin gerektirdiği diğer kaylılar
g) İşçi personelinin puantajını hesaplar
h) Kreşte ücretsiz veya indirimli devam eden oğrencilerle ilgili evıak dosyası,
Çocukların kreş kayı formlarıntn doldurulması, veli başvuru diIekçelerinin al!nması, öğrenci
kayltlarl iIe ilgili dosyalama ve arşivleme yapılmast, üst nrakamlara göndefilecek yazıların
hazırlanması, kre§ sorumlusu ve kreŞ müdürune yardlmcı olmak hizn]etlerini yürütür

oğreımen
Eğitim Fakiilteleri'nin Okul Oıcesi Öğreıınenliği bolüı]rtinden mezun Öğretmen, Üniı,ersite Çocuk
Gelişimi ve Eğitim BöIırmü on Lisans Bölünlü Mezunları ve formasyon alanlar araslndan atantr
Aüamada oncelikli sıraIan]İ oe,reımendir
"okul Öncesi ve oyun odası Etkinlikleri" Eğititl]i sıııltları açılnrası durumunda Halk Eğitinr
Merkezi ile işbirliği yapılır Öğretmen ataııası Halk Eğitiıır Merkezi Ve ASo Müdürltiğü tarafindaıı
yapılır

Öğretnıeı Yetki ve Solumluluklarl
a) Grubundaki çocuklalın öz bakım becerisi. tjziksel. zihinsel. duygusal, sosyal. ahlaki. cinsel ve dil
gelişiınleıini sağlamak. onlara temel değer ve alışkanllkları kazandırııak üzere faalivqıleri bir
program dahilinde ı,ıygulamakla yüküm]udur Egiıint. baklm \e teıl]izlikleriniır sağlık kural]arını
uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir onamda yerine getirilıııesini §ağlar

b) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim prog.amına sadık kallnarak kreş ,nüdürü Ve diğer sınıl'
oğreımenleri ile yıllık planını yapar. ilgili kuruma onaylaıır. uygular
c) Progranılarln uygulanabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını Ve korunn]asını
§ağlar
d) Çocuğun gelişiııi ve uyunru hakkında veliyi bilgilendiriı,
e) Kreşin eğitim anlayışt ve esasları ile ailenin eğiıinı sjstenri arasünda farklar olup olmadığı
yönünde göz|elnleİ yapar Farklılıkların düzeltilmesi konusuılda özel aile görüşmeleri yapar.

f) Hizmet içi eğitim programlarının düzen]enmesi Ve uygulanııaSında görev alır,
g) Stajye. öğrenci|erin grup sorumlusu ile birlikte gözlenı ve uygulama yapmalarına izin veriı
(stajyer öğrenciler. kuruluştaki personel yerine ça]ıştırılamaz)

Stajyer Öğreıci:
Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişinıi ve Universitelerin Okul Oncesi Oğretmenliği, Çocuk
Gelişimi Ve Eğilimi Ön Lisans böliimünde eğitimini surdaıren oğrencilerden seçilir

Stıjyer Öğreıciıin Görevleri
a) Eğitinı programı uygulamasında Ve gerekli onaİ]ın hazlrlaıİlaslnda öğretmene yardlnrcı oIüır

b) Hizmeı içi eğitinl prog.amlarına katılIr
c) K.eşin işleyiş saatle.ine ve kurallarına uyar(sıa.' süresince)

sosyıl Hizmeı Uzmanl veya Psikolog/Pedagog
Belediye Personeli arasında bu unvanı taşıyanlar araslndan ataİır Yoksa, Aile ve Sosyal Poliıikalaı
il Müdürlüğü. Üniversite PDR Bölümü. RAM işbiıJiği ile hiznıet tıreıilecektir

Çocuğun yetiştirilnresi ve sağlüklü bir kişilik kazanırıasıııda:
a) Çocuklara yonelik sınıfiçi çalışmalar.
b) Velilere yonelik "Aile Eğitimi" progranıIarı planlanır ve yurütaiıur

c) Uzun süreli surekli hastalık. kaza. varalannıa. parçalann]ış ailenin çocuklarının, ozel egilinr
gerektiren çocukların eğitimine destek için kreş mııdürıı. oğrelmen ve diğer personeli aydınlaııı
Doğru teşhis konulmas!nı ve tedavisinin yapılmasında yoI goslerici olur

.{şçl re Aşçl ırdılıltIsı

ü\



Tam gün eğilim uygı]landığlnda yemek fabrikaları i]e anlaşılarak yemek getirilmezse, yemek
kurumda pişirilirse istihdam edilecekti.. )
a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslinr edilen besin maddelerini Kreş yoıreıicisinin
gözeıim ve denetiminde. sağllk ve temizlik kurallarlna uygun o]arak hazırlar ve pişirir
b) Yiyeceklerin kalitesi ve goruntüsu bozulmadan dağıttmlnI yapar
c) Teslim aldlğı besin nraddelerinin bozulııayacak Şekilde sak]anıı]asIDı. eksiksiz olarak
hazırlanmasını, yerinde kullanılmaslnı ve israf edilnıemesiıri sağlar
d) Mutfakta kullantIan kapların teıniz bulundurulınasına özen gösterir. mutIağın genel temizlik Vc

çallşma düzenini sağlar.
e) Günlük yemek numunelerini 24 saat buzdolabında korur,

0 okul yönetimince hazıllanan yemekhane talimaınamesinde belinilen diğer görevleri yapar

Diğer Per§oneli
Doktor
Belediye Sağlık lşleri Müdürlüğü biriminde görevli doktorlardan yarar]anll|[ i]gili Mudurlusun
belediye blnyesinde bulunııaması durumunda belde ASM ve hastaneleri. Tabip Odası ile işbidiği
yapılarak hizmet tıretilir
a) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında. yayılmayı engelleyici onleııleri alır ve ilgili
kuruluşlaıın bilgilendirilmesini sağlar,
b) Yöneıiçi Ve öğretmenlerle işbirliği yaparak aile eğiıimine katülür ve sağlık konusunda VelileIi
aydünlaılr.
c) Binan!n hijyenik durunluyla ilgili gerektiğinde yoneıicilere önerilerde bulunrır
d) Kurum içinde ve dışında olabi]ecek kaza ve yaıalaılmalar konusunda çocukları ve kurunt
perşonelini aydınlatır. ilk yardıırrtn teınel kura]la[ının beninısenııesi ve doğru ürygulanması

konusunda bilgilendirnre yapar

Hemşire ve/veyı SığlIk ]vıenıuİıı
Belde AsM veya hastaneleriyle işbirliği ile hizmel uretilir
Muayene, tedavi ve diğer sağ!ık hizmeılerinde dokto.a yardım eder
Çocukların dönemsel sağlık kontrollerini ve muayenelerini hazırlar, kilolarını ve boylarünü sağllk
kartla.ına işler

Beslenme Uzmanl (Diyetisyelt)
a) Yenıek Fabrikasından yemek getirtilecekse atama. gö.evlendirme yapılmaz
b) Yemek kreşte pişi.iIecekse be!ediyede gorevli gıda mühendisi, beslenme uzmanı (diyetisyen) ve

bu gibi personelden gö.evlendirilir. Belediye bünyesinde ilgili personel yoksa ASM. hastane]er ve
Tabip odasl işbirliği ile hizmet üretilir. Günlük yiyecek listesinin hazırlannıaslnda 8erekirse kreş
müdürü ve öğretmenlere yardımct olur. Yiyeceklerin saklanması ve korunnıas!nda u}ulması
gereken kurallar ile ilgili bi!gilendirme yapar

Braıış Öğretmeııi
Sosyal-Sanatsal Ve Eğiısel etkinlikler için UniVersite
böıünleri ile "Topluma Hizmet Uygulamasi' progran]l
üretilir

Eğitim !'aküllesi Branş Öğretmenliği
çerçevesiırde iş[ıiıliği yapılarak hizııeı

Temizlik Görevlisi
Belediye Temizlik işIeri Biriİıinde görevli per§onel ile hizmet ürelilir
a) Kurunı binası ve okuldaki eşyalarün günlük tenlizliğini yapar
b) Kuruııa gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taştr Ve yerleşlirir
c) Kreşin tatil olduğu süre içinde ve yılda en az 2 det'a dezenfektanlarla genel teııizliğini yapar

'I'ı:knik Elenrın
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Kaeşin; elektrik. elektronik. makine onarlııları, su, kalorif'er tesisatları. ntarangozluk ve benzcri
işlerinde belediye bunyesinde çalışan ilgili teknik personel iIe hiznlet üretilir

GiivenIik Görevlisi
Binanln, çocuklann, personelin güvenliği için belediye gıvenlik per§oneli arasündan görevlcİdirİ]e
ile hizmet üretilir

Persoıelir Çalışnıa Güır ve Snılleıi
Mıdde t2- Personelin çalışnıa ü]üin ve saatleri ilc hiznıctin özelliği dikkate alınarak ilgili
müdürlükçe hazırlanır ve uygıılanıı

Btasl \(,l Bol,t,\l
lliznıeı ıe İşleıişe İlişkin Esıslıı

MADDE l3: Kreşlerin Kuruluş Amacı
(36 72) ay çocukların öz baklm becerilerinin, fiziksel, zihinsel, sosyal. ahlaki, duygusal. cinsel ve
dil gelişimleri, beceri ve kabiliyetlerini en üSt seviyeye çükarııak içiır gereken koşulları sağlayarak
Belediye çalışanlaııra ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yardınıcı olmaktır Okul oncesi egitinıde
Atatü.kçü, Çağdaş Ve Laik anlayışa uygun eğitim progran] modelIeriniı] uygulanmasını sağlayarak
örnek olmakttr.
Çocuklarü ilköğre|ime hazırlaınak, Türkçelerini geliştirmek, sor!ın çöznre, düşünme ve karar verme
alanlarında beceri kazandı.ııakttr

MADDE l4: Kaylt ve Kıbul osa§lır|
Kreşte yazılı nüracaatl bulunan Kepez Belediyesi personelinin çocuklarl öncelikli olarak ve diğer
kurumlarda çalışanlarün anne-babalarının çocukları kabuI edilir
Muracaat sayıstnın yuva kapasitesinin üzerinde olmasl haliı]de ölrcelik BeIediye persoİcI

çocuklarının, kadın sığınma evinde kalan annele.in çocuklartı]!n. daha sonra da diğer kurıınrlarcla

çalışan anne-babanın çocuklarınındır

Kreşe Kabııl Edilmeyecek Çocuklırın Özellikleriı
Bulaşıcı ve ağır hastalığı olan. bedensel, ruhsal ve zihinsel engelIi çocuklar kuruluşa alınnıaz
Kuruluşun bakım olanaklarından yararlanabilecek ve diğer çocı,ıklarla uyunı sağlayabilecek özelliğe
sahip çocuklar kuruluşa kabul edilebilir

Başvuru Prosedürü ve Gcrekli Belgeler:
Müracaat edecek tüm veliler. çoctığun doğunı tarihinin gün. ay ve yıl olarak açıkça b9linildiği biı,

dilekçe ile Kepez Belediyesi Yazı lşleri Mndarıığu'ıe başvuruılar Ayrıca ekte doldurulııası
gereken formları doldurur.

Kabul ve Kıylt Pİosediirü:
Kepez Belediyesi çalışanlarının çocukları. yaş ve sağlık engeli yoksa kabulde mutlak oıceliklidir
Kreş Mudüni tarafından onaylanan dilekçeler işleme geçirilir Kreş Müdürü velilerle gerekli
diyaloğa geçer Dilekçesi onaylanan velilere kayıt - kabul şanlar! ve uygulama esasları ile ilgili
bilgilendirici bir dokürnan verilir

veliler, aşağıdaki €vraklaİl tanramladlkıan sonİa kaylt kabulfi gcrçeklcşir.
a) Veli müracaat dilekçesi
b) Çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi
c) Veli ikametgah senedi
d) Çoçuğun 6 adet vesikaIık resmi
e) Çocui(n

1
aşı karı 1btokopisi
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f) sağlık raporu ( sağlık oçağından veya bir çocuk doktoru taratlndan verilecek )
g) Anne-baba çallşma belgesi
h) Velinin uygulama esaslarını aynen ve eksiksiz kabul eniğini belinen onaylı belge
ı) Listeye gore haztrlanmış çocuk eşyalari

kabul Edilme
Kayıt işIemlerinin tamamlanması ve çocuk için gerekli Kreş malzemelerinin Kreş yoneıinline
teslimini takiben çocuk kreşe kabul edilir.

MADDE t6l Kayıt Yenileme
Her eğiıim-öğretim yılı başIangıcında tüm çocuklarln kayıtlart yenilenir Gerekli işlernleri
tamamlatılarak yeni dosyaları açılır.

MADDE l7: Kayıt Dondurnıa
Zo.unlu hallerde (Hasıalık nedeıri ile çocuğun uzun süreli isıirahat alnrası, annenin doğum izni
alması, ailenin geçici görevle şehir dışına çıkması vb ) nıazeret dilekçesi ile kreş idaresiıre
başvurulur, Kreş müdurunün oluru ile çocuğuır kaydı dondurulıır

MADDE 18: İzin
l) Zon|nlu ha]]er dışında ( ailenin isıeğine bağlı olaıak ) Kreş yönetimine bilgi verilııesi ve

aidatların ödenmesi koşulu ile aralıksız en t'azla l ay çocuk kreşe gonderilmeyebilir, Bu sııre
boyuırca çocuk iziııli sayılır ve kreşe devamı için yeniden oııay alınn]asına geı,ek yoktur,

MADDD ı9: Kreşin Tatil Edilmesi
l) Kreş, yöresel iklim koşulları ve tadilat nedeni ile en çok 30 iş günü tatil edilebilir.
2) Kreşin tatil edileçeği tarih en az l ay onceden velilere bildirilir Velilerin mağdur edilmemesi için
gerek|i ko§ullar sağlanır,
3) Aşır| soğuk olması nedeni ile MiIli Eğitiın'e bağlt llköğretinı Okullarının tati1 edilınesi nedeni ile
Kreş de ıatiledilir

MADDE 20| Ucretler
a) KreŞ hizınetle.i ticretlidir Bu ücrete beslennre ve stısyal tialiyeılcı (ırrüzik, folklor. dıanıa Vb)

dahildir, gezi giderleri ve şahsi kullanacağı nalzen]eler dahil değildir. ayrıca talep edilir İzlenecek
kaynak kitaplaı, ve kıılasiye listesi kayıı sırasında velilere bildirilir Yılsonu etkinliklcri içiü)

oluşabilecek ek giderler (kostüm, yeınekli davetiye ücretlefi vb,) velilerden talep edilir Krcştcı
ücretsiz olarak yataılanan çocukJar bu nradde kapsanrı dışındadır,
b) Kreş iicretleıi her ırrali yılbaşında Belediye Meclisince belirlenir ve Belediye Başkanı'nın onayı
ile uygulanır, Belediye bünyesinde çalışan tüm per§onelin (sozleşmeli nıemur. işçi ve Belediyeye ait
lüm taşeron f'irmalarda çalışan personel) çocukları için belirlenen bı,ı ucrelin oZ 50'si alıİlr Kardeş
çocuklar var ise alınacak bu ücret. birinci çocıık için taırı. ikinci çocuk için ise % 50 olarak tahsil
edilir

8

MADDE l5l ilişiğilı Kesilmesi
Aşağıdaki haller dahilinde çocuğun kreş ile ilişiği kesilir
a) Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olfuadtğııın an]aşılması
b) Çocuğun kfeşe uyLınr sağ]ayamamasü
c) Çocuğun ve ailesinin Kreşin işleyişi ve düzeninc aykııı hareketlerinin sabit olması
d) Çocuğun bildirimsiz olarak l0 güır veya daha fhz]a devanısızlığının oln]ası.
e) Kreş ücretinin yatlnlmaması (Veliler her aytn en geç ]8'ine kadar ücreti öder Sözlü ve yazllı
uyarılara rağmen bir §onraki ay halen acret odenmemiş ise çocuklarün ilişiği kesilir )
f) Kreşte problem çıkaran veliler ikaz edilir Tekrarı halinde çocuğun kreşle ilişiği kesilir
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c) Kreş ücretleri tespit edilirken ilin ırütısu. sosyal Vt ekonomik yapısl. Kıeşin bina. yakıl. şehıc
uzaklık. kira. personel ve kapasite ozelliklerine dikkat edilerek aylık l:icret belirlcnir. BclediYe
Meclisi yıl içinde aylık bakını ücretini günün şanlarüna göre her zaman dıizenlen]eye yetkilidir
d) Belirlenen ücrel her ayln en geç 18' ine kadar belirlenen ve veliye bildirilen banka hesabına

çocuk adına yaıırılır Alınan banka dekontrınun bir sureti her ay kreş idaresine teslinl edilir

MADDE 2l: Ücretsiz veya indirimli Bıkılacak Çocuklar
Ücretsiz veya indirimli bakllacak çocukIarın tespitinde, ekteki değerlendirn]e tbrnluna gdre
başwrular alınır. K.eş Müdüru taraİndan değerlendirilir ve yararlanabilecek çocuklar belirlenerek
liste yapılır Belirlenen bu ıisıe Kreş Müdüru'nün teklifi ile Belediye Sosyal Yardım Yiiftiı|De
Kurulu'na ilgili müdürlük taraİndan gönderilir sosyal Yardlm Yurütme Kurıılu değcrlendirnıesi
sonrasında ve Belediye Başkanı'nün onavt ile uygulan,r, Belediye Başkanı'nıı] tıygun görınediği
kararlar uygulannıaz Kurunlda bakılan çocuk sayıstnın 

';l0'unu 
(zorunl!ı değildir) geçııenıck

üzere indirimli veya ücretsiz çocıık bakııırı yapılabilir 7o10' luk bu oran değişiklik arz edeıı orandır
indirim Belediye Meclisi'nin aldığl fiyatlar üzerinden yaplllr

Ücıetsiz ya da illdiri ıli Çoc k Kab liii
Aşağıda kriıerleri beliİtilen çocuklar Miidürlüğün teklifi. Sosyal Yardıın Yrra]ıme Kurulu oluırı.
Belediye Başkanlık Makaııı'nın onayı ile kuruluşlara ücretsiz ya da indirimli olarak yerleştirilir
a) Ekonomik gücü yeterli olnrayan ailelerin çocukları.
b) Anne ve babası ölü olup, bir yakını taralından bakılan çocuklar.
c) Anne veya babası ölü olup. diğer ebeveyni çalışan çocuklar,
d) Çalışınak zoruıda olan ve boşannrış kişilerin çocukları
e) Kadın sığınma evinde bıılunan kadınların çocukları,
f) Cezaevlerinde bulunan kadın mahkuınların çocukları,
g) Belediye Başkanltğı ve MEB Halk Eğitiın Müdürlüklerince açılan kurslara katılan ailelerjn
çocukları,
h) Evde ebeveyni dışında bakıcısı olmaması nedeniyle zorun]u olarak (hastalık ccnaze vb ) kısa
süreli kreş bakınrına ihıiyacl olaı1 ailelerin çocukları

MADDE 22| Ücreı iıdcsi
a) Çocuğun velisiıarafindan yuvadan alınması halinde ödenmiş olan ücrel iade edilmez
Çocuğunu kuruluştaüı almak isteyen Velinin ayln 25'ine kadar yazülı başwruda bulunmasl ve o aya
ait ücreti yatırmanıış olnıası halinde çocuğun ayrılacağı tarihe kadar olan süre için gün hesabı
yapılarak ücret ıahsil edilir
b) K.eş tarafından çocuğun çıkanılmasü haIinde ödeme yapılan ay tamamIandıkıan sonra çıkarma
işlemi uygulanır ( Ücret geri ödeme söz konusu olmaz )

MADDE 23: Be§lenlıle
Kreş Ve Gtindüz Bakınrevlerinde Tatll gün bakümda. çocukla.a 09 00/09l]0 arası kahvalıı
l2:00/]2 30 arast öğle yemeği, ] 5 00/]5 j0 ara§ü ikindi kahvaltısı verilir
Yarlm Gün Baklmda: sabahgrubu0930-J0O0arasıkahvaltı,öğlegrubul50o-15]0arasıikindi
kahvalıısı verilir

MADDE 24: Çalışma Gii!t ve Saıtlcri
Kreşin açılnıa ve kapann]a zamanları belediyenin tünr personelinin çalışma saaıleıi ile aynıdıı,
a) Kreş ve Gündüz Bakımevleri halia içi günlerde hizmet verirler
b) Kreş çalışma saatleri 08 00/ l7 00 a.asıdür.
c) Çocukların teslim alınınası ve ailelerine teslim edilmesi işlemi sınıföğretıneıli vc kreş sorıııılıısu
tarafından yapılır

MADDE 25: Bütçe ve Haİcanralar
a) Kreş üğretleri Belediye BaşkanlığünIn ongördüğu bankaya yatırü]ır
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b) Kreş giderleri Kreş Müdürunün ve Kreş Sorunılusıınun sorumluluğu altındadır
c)Belgesiz hiçbir harcama yaptlamaz.

MADDD 26: Bulundurulma§l v. Tuııllmasl Gerekli D€fter, Dosya ve Knyıtlar
Kreş aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak ve gerekli işIemleri zamanında yapmakla
yükümlüdür
a) Gelen ve giden evrak dosyası
b) Çocuk kayıt dosyası
c) ihale dosyalarü
d) Taşınır mal listeleri ve taşını. mal esas delleri
e) Öğrenci deVanı defteri
f) Gerekli muhasebe kayıtlan
g) İşçi personeli puantajı kayıt defteri/dosyası
h) Kreş' e ücretsiz veya indirimli devam eden öğrencilerle ilgili eVrak dosyası
ı) Belediye yasa ve tüzüklerinin gerektirdiği diğer kaytt. yazı iş Ve işlemleri ile ilgili evrakın
dosyalanması ile yükümlüdür

Taşı!ılİ Mıl saylnı Komisyonu
LIADDE 27: -[aşınır Mal Yönetmeliğine gore kurumdaki taşınır mallarln listeleri hazırlanarak
ilgilisine ıuıanak ile teslim edilir Taşınır Mal Listeleri her yıl öğreıim yılı sonunda kurulacak bir
komisyon rnarifeıiyle taşınlr mal sayımı yapllarak yeni |isteler hazırlanır ı,e müdür tarafindan
onaylanır Komisyon, Kreş Sorumlusu ve iki öğretınendeı ol!ış!ır Bu konıisyon kreşıe mevcuı her
türlü taşlnır mal, malzeme ve mefruşat ile erzak ve sair nraddelerin sayımını yapar Bu sal,ıııda
mevcutların, eldeki resmi kayıtla.a gore tespiti yapılır Listedei bozulan. çürüyen. kirllan.
kullanılamayacak durumdaki malzenıe]erin nedenIeri yazılarak tutanak alıına alınır, Yeni öğreüiü1]

yllına hazırlanıı,ıak üzefe alınmasl gereken malzenre listesi de eklenerek kreş müd[ininün onayından
sonra ilgili mudürlüğe verilir KuI]anılamayacak hale gelen eşya. malzeme ve erzakın ayniyaı
talimalnamesi esas]arına göre kaylttan düşme ve yok etİte işlemleri kreş müdüru tarafından yapılır
Kreş sorum]usu iş Ve iŞleınIerde kreŞ nladüri]ne yardIn] eder

Mali Hiznıetler
MADDE 28: Mali hiz!İretler. kreş için gerekli tLıketim n]addeleri. ilaç. denıirbaş_ döşenıe ile diğel
gerekli eşya ve cihazIarın salın alma. muayene ve 1esellrı]r. depolanra, sart'işIeri ile her çeşiı tınarını
ve diğer nrali işleriı mevcut mevzual hukumlerine gore yapılmasını kapsar llgili ııa]dijrl(k ve
Beledive N4ali Hiznretler \ludurlüğu işbirliği ilc r-urtituliir

satIn Alma lşleri
MADDE 29: Saıtn alma işleri, Belediye Saın Alma Birinıi tarafindan yürütülür

MADDE 30: Muayene ve Tesellüm Komi§yolııl
Tam gün eğitimde yemek kreşte pişirilecekse oluşturularak şu işleri J,apar
Kreş ]\4adlıru ya da Kreş Sorufulusu başkanllğında kıdcn]li 6ğrelmen. (varsa diyetisyen). aşçıdaı
oluşur
Muayene ve Tesellaiın Komisyonu. nıalın nrı,ıayenesi ile birlikıe taatılarak veya sayıIarak an]bar
veya depoya konnrasından soırıı,ııltıdur Teslinl aıınan nıal ınııayeııe ve tesellüılrde soülra
komisyonca "Muayene ve Tesellün Belgesi" düzenleİelek iııza cdiİir Komisyonrın yazı işleı.i
idarece 8öıev]endirilecek bir memur taIaindan düzeı]lenir Toptan alınacak gıda ııaddeleriniı
dışındaki gunlük olarak alınan et, eknıek, sebze, nleyve, sut. yoğurt gibi maddelerin muayene Ve
tesellüDıü bu konıisyonca düzenlenecek iki nijsha girdi pusulalarının birer nushası idarece
görevlendirilecek bir memur taralindan saklanır Ay sonunda veya saklanan muayyen sure sonunda
girdi pusulalarının toplamına göre muayene ve tesellüm belgesi düzenlenerek konıisyonca
imzalanır
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Aİıtiirk KöŞc§i
NIADDE 3l: Kreşte eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında lıygun buluıan bir yerde.
Atatürk Devriİ] ve ilkclerini içeren anlaıılı bir koııpozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi
duzenleniı r e koşe sureklı guncelleşııriIir

ALTINC| l]ÖLilN|
Diğfr IIiikiinlıcİ

Özet Gün ve Resmi Baymmları Kııtlımı Etkinlikleri
MADDE 32: Kreşte eğitim etkinliklerinin sağllklı ve uygıın bir ortamda gerçekleştiıilebilmesi için
oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amaçlnA uygun olarak düzenlenmesi esastır DüzenIemeleI
eğitimin olmadlğl zamanlarda yapılır t}u düzenleme yapı|ırken. çocukların motor becerilerinin ve
bilişsel gelişiııIerinin desteklenmesi. gezip oynanıalarına imkan sağlaınıası, çerre sevgisinin
kazandırılması, trafik eğitim pisli. kum havuzu. bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırıInıast
için yeterli toprak alantn bulundurulmasına ozen gosıeİilir Resmi Bayram]ar. l,ıllık planda konu
oIarak işlenir TOren]ere. kutlama]ara okul idafesi ve oğrenciler kaıllır

vclilerin Etki likleıe l<atlllmlarl
MADDE 33: Veliler. istekli olmalall durumunda Kreş yönetiminin hazırlayacağl program
doğrultusunda eğitim elkinliklerine katllabi!irler. Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantllarda Aile
ve sosyal Politikalar il Müdürüüğü ve Universite ile işlıirllği yaplllr. kreş yonetimi bu top]antılara
Velilerin kattlımlarını sağla..

Progrım Uygulama
MADDE 34: Her yaş grubundaki çocüıklara. psiko_sosyal gelişim progranlarl ve MEB, oku1
Once§i Eğitim Kurumları program]arı uygulanır

Çocuklarıı Eşyası
MADDE 35: Kreş yönetinıince sapıanaİ çocuğun günlük hayaıında gerekli eşya ve nıalzenıeleri
(elbise ve çamaşırlarını) aile lemin elmek]e |İükelletlir

Çocuğun Kuruluşı Teslimi
MADDE 36: Progranr ve vakiı cetYellcri esaslarl içinde aileler çocııkları kreŞe geıitirler ve
kendilerine verilen günlük programdaki saaııe kendileri alıı]ar

Vak'a Tartışma ve Değerlendirme
MADDE 37: Kreşte ihtiyaç duyulan zaınanlarda "Vak'a Tanışma Ve Değerlendirme" ıoplantııarı
yapt]rr. Müdür, Müdürün bulunmadtğı zamanlarda kıdemli öğretııenin başkanIığında yapılacak bu
toplantı]a.a öğfetmenler. kreş sorumlustı. sta.jyer öğrelmen ve gerekirse diğer hizmet personeli
katılır Toplantılarda davranlş bozuk]uğu gösteron çocukların psiko_sosyal sorunlarının çözümLine
ilişkin tartışmalar yapllır. Top]antl tutanakları ıapor haline getirilir Veii ile işbirliği yapllarak
çözümü sağlanlr

veli Toplantl§l
MADDE 38l Kreşte üç ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda veli topıantılarl düzenlenir Bu
toplantılarda Kreşin ve çocuk]aİln ihtiyaçıarü. soıunları tarıışılıı Çocukların psiko-sosyalgelişinrlcri
hakkında velilere açıklayıcı bilgilcı verıliı,

Hiznıet içi Eğitiııı
MADDE J9l (iocrıklarla ilcıişinı.
Kontrolü, Problem ('ijznıe Becerisi

Davranlş Ve Uyum BozukIukları iIe baş ctnre yönteınİeri. Ölke
. Grup Yönetinri. Çocuk ihnrali ve istismarı vb konularda kreşte
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görev yapan tüm personelin katü]acağı hizmet içi eğiıinı prograıııları uygulanlr Bu turdeki hiznıel
içi eğitim progranlarınln uygu]annrası kleş müdürlüğainün ona!l ile o1uşturu]tır

saandart Formlar
MADDE,ı0: Kurultışlarda yonetnıelik ekindeki standan lbrnılar Kreş l\1udurlüğü taraliıdan
uygulanır Düzenli isıaıistiki bilgiler toplanır Bağll bulunduğu Yazı tşleri Maidarl!ığü'ne belit,ıilen
zamanlarda gonderilir

Person€litı ciyimi
MADDE 4ı: Personelin hizmet süresince Dev]et Memurlarl Kılık ve KıYalet Yönetnıeliği esas
alınarak, okul oncesi eğitim kurunllarında ongörulen şekli ile hiznreıin gereklerine göre giyinnreleri
sağlanır, sözleşmeli Ve diğer personelin giyiminde sadelik, teııizlik ve hizmete uyguılluk csasllİ

ziyaİetçi
MADDE .|2: Veliler ve diğer ziyareıçiIer, acil durumlar düşlnda sınıf öğretmenleri ile ders dışı
zamanla.da gönişü.|er, Özel durumlar için k.eŞ müdüni i|e randevulu görüşülür

Denetinr
MADDn 43: Kreş. "okııl oncesi Eğitiıı Kurunllarl Yönetıİeliği ve K,,eş Ya]netnreliği" esaslanna
tabidir Kreşiır hesapları Kepez Beledil,e Başkanlığı hesaplarıııo ıabii olduğu deneıime denetiııine
tabiidi.

Yüfürlük
MADDE 44ı Bu yönetmelik Kepez Belediye Meclis Kararünü. Kepez Belediye Başkanü onayladığı
tarihte yürürlüğe girer,

Yürütme
MADDE 45: Bu yönetnıelik hükünılerini Kepez Belediye Başkanı yürütür
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