
KEPEz Bf,LEDiYEsi

KRfŞ }T GÜNDÜz BAKlMEVLERi YÖNETMELiĞi

BiRiNCi BöLüM
Genel Hükümler

Amaç:
MADDE l- (l) Bu Yöneımeliğin amac], Kepez Belediyesi tarafından Atatürkçü.

çağdaş ve laik eğitim anlayışlna uygun olarak; çocukların bakımlarını gerçekleştirmek,
bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve alışkanlıklar
kazandıımak üzere açılacak Kreş ve Gündüz Baklmevlerindeki hizmetin tür ve niteliğini,
kuruluş, yönetim, eğitim, denetim ve işleyişine ilişkin e§aslar ile personelinin görev, yetki ve
sorumIuluklarını belirlemektir,

Kap§am
MADDE 2_ (l) Bu Yönetmelik, Kepez Belediyesine bağll açılacak Kreş Ve Gündüz

Bakımevini kapsar

Yasal Daynnık
MADDE 3_ (l) Bu yonetmelik l739 Sayıll Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayı|ı

llköğretim Ve Eğjtim Kanunu. J797 Sayıll Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun. 5580 Sayıll Öze| oğretim Kurumları Kanunu, 573 sayült ozel Eğiıim
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,2828 Sayılı Kanunun (SHÇEK) 9, Maddesinin (c),
(g) bendi. l5,3.1 ve 35. Maddelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanununu l4 Maddesine
dayanılarak hazırlanmüşlür

Başlıklar
MADDE 4- (l) Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıklan sadece ilgili oldukları

maddelerin konusu ve maddeler araşındaki süralama ve bağlantıyı gö§termekte olup,
Yönetmelik metnine dnhil değildir

Tanımlar
MADDE 5- (l) Bu Yönetmelikte kullanılan;
a) Belediye Kepez Belediye Başkanlığını
b) Başkan: Kepez Be!ediye Başkanını
c) Başkan Yardımcl§ü Kepez Belediye Başkan Yardımcllığlnı
ç) Mudurlük Kepez Belediyesi Insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğunu
d) Müdür. Kgpez Belediyesi insan Kaynaklan ve Eğitim Mudüninü
e) Kreş Müdüni| Üniversite okul Öncesi Öğretmenliği, sosyal Hizmet, Çocuk

Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji veya Çocuk sağIığl alanlarından birinde 4 yllllk yüksek
oğrenim yapmış olan kişiyi

t) oğretmenl Kreşte görev yapan öğretmeni.
g)oğretmenler Kurulu: Kreşte gö.evli müdür ve oğretmenlerden oluşan k-urulu.

(stajyeİ öğrenci Varsa gözlem amaçll toplantılara katülabilir.)
ğ) Büro tşleri Görevlisi: Büro hizmetleri arşiv ve dosyalama işlerini yapan kişiyi,
h) Eğitim sInıflan] 36 - 72 ay grubu çocukla.ın eğitimi amacıyla açılan eğitim ve oyun

içerisinde

,-?
()

odasünü.

ı) Tam Gün Baklm: Kreşte belediyenin uyguladığı
hizmet ile ilgili düzenlenen programlpnıay,
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i) Yarım Cün Bakım: Kreşte sabah (08.00-12 00), öğle (l3.00-17,00) grubu o]arak
verilecek hizmet ile ilgili düzenlenen programlamayı,

j) Veli Çocuğun ana veya babasünl. vasisini ya da yasal sorumluluğunu ü§tlenen
kişiyi,

k) Beslenme Uzmanı Çocukların beslenmeleri ile ilgili liste ve düzenlemeleri, hijyen
kurallarına u}lllmaslnı sağlayan kişiyi. (Yemek, yemek fabrikasından getintirilirse veya yarım
gün eğitim p.og.am] uygulanır§a be§lenme uzmanı kadrosuna ihtiyaç yoktu..)

l) Aşçı: Kreşte yemek işini yapan kişiyi. (Yemek, yemek fabrikasından getirttirilifse
Veya yarım gün bakım programı uygulanırsa aşçı kadrosuna ihtiyaç yoktur.)

m) Aşçı Yardımcısı| Aşçıya yardım eden kişiyi, (Yemek, yemek fabrikasından
getirttirilirse veya ya.ım gün bakım programı uygulanırsa aşçı yardımcısı kadrosuna ihtiyaç
yohur.)

n) Diğer Pe.sonel] Doktor, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, sosyal-§anatsal ve eğitsel
etkinlikl9r için branş öğretmenIeri, temizlik görevlisi, gııvenlik görevlisi gibi personeli,

iKiNci BöLüM
Kuruluş, Görevleri ve sorumlulukları

Kreşin Fİzik§el Özdlikleri ve Binanln Bölümleri
MADDE 6- ( l) Bjnanın Bulunduğu Çevrenin ozellikleri:
a) Kreşler. çocuklar için tehiike arz etmeyecek (benzin istasyonu, kahvehane. vb,

yerlerden uzak) sakin ve ulaşıma elverişli yerlerde kurulmalıdır
b) Binanın bulunduğu yer çocuklarln geliş ve gidişleri sıraslnda trafik yönünden uygun

ve emniyetli olmalıdır,
c) Bina olabildiğince şehrin hava kirliliği bulunmayan yerlerinde tesis edilmelidir
ç) Kreşin bahçe içinde bir binada açılması esastı.. Mümkün olmadığt takdirde bir

apartmanın zemin katı ve bahçe ile bağlantılı olan birkaç katında açılabilir,
d) Binalar yangündan korunma bakımından uygun nitelikleritaşımaltdır Yete.li sayıda

yangtn §öndürme cihazı bulunmalı ve gerekli periyodik kontrolleri yapılmalıdır

MADDE 7- ( l ) Binanın Genel ozelIikleri.
a) Bir idare odası veya bölümü bulunmalıdür
b) Eğitim stnıfları ve yatak odala.ı bol ışık alma|ıdır
c) Eğitim §ınlf'ları ve yatak odaları çocukların sağllğlna zarar vermeyecek, kolaylıkla

silinip temizlenebilen bir madde ile d6şenmelidir
ç) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen

bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır
d) Sınıflar; çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko_sosyal gelişimlerine

yardlmcl eğitim araç ve gereçleri ile donatllmalıdtr
e) Günlük faaliyeıIerin sergilenebiIeceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları

bulunmalıdır,
Q Bina çok katlı ise, merdivenlerde çocukların güvenliğini sağIayabilecek nitelikte

emniyet korkuluklaıı bulunmaltdır,
g) Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için teh|ike yalatmayacak şekilde

korunmalıdır
ğ) Tam gün eğitim için gerek|i olan yaıak odalarında çocuk karyolaları en az bir

kişinin rahatlıkIa geçebiIeceği aralıkla düzenlenme|i ve emniyet alıına alınmalıdır Ranza
kullanılmamalıdır

h) TuValet Ve ]avabolar çocuklarln rahatIıkla kullanabilecekleri büyüklük Ve
yükseklikte olmalıdıı. Ku|uluşu2zfeterli bir büyük]ükıe mutfağı olmalı, yiyeceklerin
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hazırlanması, dağttıml. saklanmast. malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli
araç ve gereçIer bu]unmalıdıı Mulfakta kullant]acak olan tencere, tabak, bardak gibi
gereçlerin çelik, porseİen veya cam türü malzemelerden oluşmasl şantIr

ı) Binanln ıümunun havalandlrllması için gerekli onlemler alınmalıdır.
i) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.
j) Yeterli sayıda ayakkabllık ve portmanto olmalıdır.
k) Bir sağllk bölümü olmalı, gerekli ilaç ve i|k yardım malzemelerini içeren bir ecza

dolabı bulunmalıdır.
l) Bahçede çocukların dinlenme ve o1unları için gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır.
m) Genel hijyen ku.allannı bozmayacak önlemler alınmalıdır,
n) Binada, elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır, bir jeneratör

bulunmalıdır.

Diğer Bölumler
Çocukların o1un ihtiyacı için o1rına tahsis edilebileçek ayrı bölümIer bulunmalldır Binanın
girişinde çocuklarln ayakkabı değişimi yapabilecekleri geniş bir antİe bulunmalıdır Antrede
çocukların sokak ayakkabılartnün konacağı ve bina içi ayakkabılarının bulundurulacağı ayrı
dolap bulunmalıdır Antrede yuva personelinin ayakkabılarını değiştirebiIeceği düzenlemelef
ve velilere ayakkabı temizliğini sağIayabileceği (galoş giyme) koşulları oluştu.ulmalıdır
Kreşin bahçesinde ve o1ıın odalarında çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve
gereçler bulundurulmalıdır Su kesilmesi halinde mutfak ve tuvaletlerin düzenli temizliğini
sağlayabilecek büyüklükte su deposu bulunmalıdır. Gerekli malzemeyi bi. süre
barındırabilmek için depo bulunmalıdır

üÇüNCü BöLüM
Kapa§itc Tespiti ye Gruplandlrma

MADDE 8- ( l)Kapasite Tespiti.
Sınıflarda her öğretmene en fazla 20 çocuğun §orumluluğu verilir En çok 20 çocuk bir grup
oluşıurur ve her grup için bir öğretmen ve varsa bir sıajyer gorevlendiri|i. lhtiyaç halİnde
uzman oğreıici/trsta öğretici gorevlendirilir Tam gun eğitimde yatak odalarında her çocuğa 2
metre kare aıan düşmesidikkate alünt.

MADDE 9- (l ) Gruplandırma;
Çocuğun hangi gruba kayıt edileceği konusunda doğtım tarihini esas almakla birlikte genel
gelişimi de dikkate allnır Zihin§el ve psiko_sosyal gelişimi k.onolojik yaşından farklı olan
çocuklar (kreş müdüni, öğretmen ve ihtiyaç duyulursa psikolog ortak karan ile) psiko_sosyal
gelişimi uygun olduğu gruba alınır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Görev v€ Yetki, Nİtelik ve sorumluluklart

MADDE l0- (l) Personel Standardl:
a)Kreş Müdüru
b)Buro işleri gorerlisi
c)Her §ınıf lçin bir oğretmen
ç) Her sınıf için sıajyer dğ.etmen( Kuçuk yaş grubu için iki

(Ihtiyaç halinde universite okul oncesi Öğretmenliği. Çocuk Ge
ve Kız Meslek Lisesi Çoctk cerşimi Bölümleri ile işbirliği ile.)

|/ 3]t\
stajyer öğretmen olabilir)
lişimi ve Eğitimi Bölümü



d)Hizmetli (Belediye Temizlik İşleri Biriminde çalışan personel)
e)Dokor ve Hemşir€ (Belediyede Sağlık Işleri Servisi bulunmaması durumunda belde

ASM ve hastaneleri. Tabip odası ile işbirliği yapılarak hizmet üretilecektir,)
f)Sosyal Hizmeı Uzmanı veya Psikolog (Aile ve sosyal Politikalar il Mudurluğu.

Ünive.site PDR Bölümı,i veya RAM işbirliği ile hizmet tiretilecektir,)
g)Aşçı ve aşçı yardımcısı (Tam gun eğitim uygulandığında yemek fabıikaları ile

anlaşllarak yemek geti.ilmezse, kurumda pişirilirse i§tihdam edilecektir, )
ğ)Güvenlik Gorevlisi (Belediye güvenlik görevlileri ile hizmeı üretiIecekti. )
h)Teknik Eleman (Belediye personeli teknik elemanları ile ihtiyaç du}u|an alanda

hizmet üretilecektir )
ı)Üniversite Eğitim Fakültesi ile sosyat-sanatsal Ve eğitset etkinliklerde işbirliği

yaptlarak branş öğretmenleri ile hizmet üretilecektir.
i)Aile ve sosyal Politikalar ıI MüdürIüğü. Üniversite PDR Bölümü, sosyoloji

Bolümü, RAM işbirliği ile çocuklara ve velilere yönelik hizmetler üretilecektir,

Atanma Şeklii
Kreşte çalışaçak personel (atanabilme şartlarını taşıyan) Belediye görevlilerinden veya
Belediyeye bağlt şirketle.in personelinden seçile.ek Başkanın onayı ile görevlendirilir ve
ücretleri kurumlardan karşılanır, Belediye bünyesinde ilgili personel bulunmaması durumunda
Halk Eğiıim Merkezi ve Aso Müdürlüğü, Aile ve sosyal Politikalar il Mudurlüğü.
Uni\ersiıe. RAM ASM ışbirliği yapılır

MADDE l l- ( l ) Kreş Personeli' nin Nitelikleri. Görev ve Rol Tanımları,

K.eş Müdüfu
a) Eğitim Fakü|ıesi okul Öncesi ogrelmenliğl, Sosyal Hizmet. Çocuk Gelişimi ve

Eğitimi, Psikoloji veya Çocuk Sağlığı alanlarından birinde 4 yıllık yüksek oğrenim yapmış
olmak.

b) Yüksek Öğrenim kurumlarının 4 yıllık Okul Öncesi Lisans Programı veya Çocuk
Gelişimi Ön Lisans Progıamlarından birinden mezun olmak.

c) sınıfoğretmeniunvantna sahip olmak şanlarınl taş,yanlar arasından atantr

Kreş Müdürünün Başlıca Sorumluluk ve Yetkileri
a) Kreş ve Gindüz Bakımevi'nin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari

konularda heı türIü işlemlerden; çoçuklarün eğitim. bakım ve beslenmelerinin sağlık
kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir onamda sağlanmasından, çocukların fiziksel.
zihinsel, duygusal, sosyal ve diI gelişim|erine yardımcı olunmasından. onlara ıemel değer
alışkanlıkları kazandırıImasından birinci derecede sorumludur,

b) Eğitim ile ilgili ttlm işIemlerini yönetmelik. Başkanlık ve bağlı olduğu Başkan
Yardımcısının emirlerine göre yürutür

c) Çotuklara en iyi hizmetin verilebilmesi için gerekli onlemleri alır
ç) Öğretmenlerin günlık, haftalık ve aylık programının takibini yapar.
d) oğ.etmenlerle birlikte günlük yemek listesini oluşturur. ihtiyaç halinde beslenme

uzmanı gö.üşü alır
e) Veli toplantılarl ve eğitici programların düzenIenmesini organize eder,
fl Aidatların düzenli yatırılmasını sağlar ve denetler.
g) Yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve uygun kullanılmasına ilişkin

işlemlerini izle., bütçenin ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlar,
ğ) Her yıl sonunda karşılaşılan problemlerin çözümünü de kapsayan, istatistiki

veren yıl sonu faaliyet raporunu üst makama sunaa
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h) Veli-çocuk ve kreş arasında u}umun §ağlanması için gerektiği zamanlarda ailelerle

çahşma yapar, ilgili uzmanların yardımı ile öneriler paketi oluşturu..
t) Hizmet içi eğitim programJan düzenler ve uygular
i) Binanın eksiklerinin tespitini yapar ve eksiklikleri en klsa sürede Belediye In§an

Kaynakları ve Eğitim Müdu.luğü'ne bildirir

Bü.o lşle.i Görevlisi
En az lise mezunu olarak belediye personeli arasından atanır. Kreşte çocuk sayısı l50

öğrenci üstünde atanması zorunludur.
Aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak ve gerekli işlemleri zamanında yapmakla
yükumlüdur

a) Gelen ve giden evrak defteri,
b) Çocuk kayıt dosyaşı
c) Taşınır mal listeleri ve taşınır mal esas defteri

ç) öğrenci devam defteri
d) Gerekli muhasebe kayıtlart
e) Belediye kanun ve tüzükle.inin gerekti.diği diğer kayltlar
0 tşçi personelinin puantajınl hesaplar
g) Kreşte üc.etsiz Veya indirimli devam eden öğrencilerle ilgili evrak dosyası.

Çocukların kreş kayıt formlarının doldurulması, veli başwru dilekçelerinin alınması,
öğrenci kayıtla.ı ile ilgili dosyalama ve arşivleme yapılması, üst makamlara gönderilecek
yazıların hazırlanması, kreş müdürüne yardımcı olmak hizmetlerini yurutü.

oğretrnen
Eğİim Fakülleleri'nin okul oncesi oğreımenliği b<tlumunden mezun oğretmen.

Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bolumü on Lisans Bolümü Mezunları ve formasyon
alanlar a.aslndan atanır, Atamada öncelikli slralama öğetmendir.

"okul Öncesi ve oyun odası Etkinlikle.i" Eğitimi §!nıflan açülma§ı durumunda Halk
Eğitim Merkezi ile işbirliği yapıhr. Ögretmen atamasl Halk Eğitim Merkezi Ve ASo
Müdürlüğü taraftndan yapthr,

Öğretmen Yetki Ve sorumluluklarl
a) Gfubundaki çocukların öz bakım becerisi, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal.

ahlaki. cinsel ve dil gelişimlerini sağlamak; on!ara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak
üzere faaliyetleri bir program dahilin de uygulamakla yükümlüdür. Eğitim, bakım ve
temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir onamda yerine
getirilmesini sağlar

b) Milli Eğitim Bakanltğı eğitim programlna sadık kalınarak kreş müdürü ve diğer
sınıföğretmenleri ile yıllık planını yapar, ilgiIi kuruma onaylatır, uygular

c) Programla.ın uygulanabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını ve
korunmasınt §ağlar

ç) Çocuğun gelişimi ve uyumu hakkında veliyi bilgiIendirir
d) K.eşin eğitim anlayışı ve esasları ile ailenin eğitim sistemi arasında farklar olup

olmadığ! yönünde gözlemler yapar, Farklılıkların düzeltilmesi konusunda özel aile
görüşmeleri yapa..

e) Hizmet içi eğitim programlannın düzenlenmesi ve uygulanmasında görev ahr.
f) Stajyer oğrencilerin gfup sorumlusu ile birlikte gozlem ve uygulama yapmalafina

izin verir (stajyer öğrenciler, kuruluştaki persone| yerine çallştırılamaz).
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Stajyer Oğrenci
Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Üniversitelerin Okul Öncesi Oğfeımenligi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ön Lisans bölümünde eğitimini sürdüren öğr9ncilerden §eçilir

Stajyer Öğrencinin Görevleri
a) Eğitim programı uygulamasında ve gerekli onamın hazırlanmasında öğretmene

yardımcı olur,
b) Hizmeı içi eğitim programlarına kaııllr
c) Kıeşin işleyiş saatlerine ve kurallarına uyar(staj süresinçe)

Sosyal Hizmet Uzmanı veya Psikolog/Pedagog
Belediye Personeli arasında bu unvanı taşıyanlar arastndan atanır Yoksa, Ai]e ve

Sosyal Politikalar iı Müdürıüğü. Üniversite PDR Bölumu, RAM işbirliği ile hizmet
üretilecekti.

Çoçuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanmasında;
a) Çocuklara yönelik stnıfiçi çalışmalar,
b) Velilere yönelik "Aile Eğitimi" programları planlanır ve )^ifutülür.
c) Uzun süreIi §ürekli hastalık, kaza, yaralanm4 parçalanmış ailenin çocuklarının, özel

eğitim gerekti.en çocuk|ann eğiıimine destek için kreş müdürü, öğ.etmen Ve diğ€ı personeli
aydınlatır Doğru teşhis konulmaslnı vetedavisinin yapılmasında yol gösterici olur.

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı
Tam gün eğitim uygulandığında yemek fabrikaları ile anlaşılarak yemek getirilmezse,

yemek kurumda pişirilirse istihdam edilecektir, )
a) Günlük y€mek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddeleıini Kreş

yöneticisinin gözetim ve denetiminde. sağlık ve temizlik kurallanna uygun olarak hazırlar ve
pişirir

b) Yiyecekle.in kalitesi ve goruntüsü bozulmadan dağltümını yapar
c) Teslim aldlğı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz

olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar
ç) Mutfakta kullantlan kapIarın temiz bulundu.ulmaslna özen gösıerir, mutfağın genel

temizlik ve çalışma düzenini sağlar
d) Günlük yemek numunelerini 24 saat buzdolabında korur.
e) okul yönetimince hazlrlanan yemekhane talimatnamesinde belinilen diğer görevleri

yapar.

Diğer Personel
Doktor
Belediye sağlık işleri MüdürIüğü biriminde görevli doktorlardan yaraflanllır llgili

Müdürlüğün belediye bünyesinde bulunmaması durumunda belde AsM ve hastaneteri, Tabip
odası ile işbirliği yaptla.ak hizmeı üreti]ir,

a) Salgn ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşı|dığında, yayılmayı engelleyici önlemleri
ahr Ve ilgili ku.uluşların bilgilendirilmesini sağlar

b) Yönetici Ve öğretmenlerle işbirliği yaparak aiIe eğitimine kattlır ve sağltk
konusunda velileri aydınlatır

c) Binanın hi.jyenik durumuyla ilgili gerektiğinde yöneticilere önerilerde bulunur.
ç) Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konustında çocuklarl ve

kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesi ve doğru
uygulanması konusunda bilgilendirme yapar
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Hemşire ve/veya Sağlık Memuru
Belde AsM veya hastanel€riyle işbirliği ile hizmet üretiIir,
Muayene, tedavi ve diğer sağIık hizmetlerinde dollora yardım eder.

Çocukların dönemsel sağlık kontroIlerini ve muayenelerini hazırlar, kilolarını ve
boylarını sağlık kartlarına işler.

Beslenme Uzmanı (Diyetisyen)
a) Yemek Fabrikasından yemek getinilecekse atama, görevlendirme yapllmaz,
b) Yemek kreşte pişirilecekse belediyede görevli gıda mühendisi, beslenme uzmanı

(diyeti§yen) ve bu gibi personelden görevlendirilir Belediye bunyesinde ilgili personel yoksa
AsIü. ha§ıaneler ve Tabip odasü işbirliği ile hizmet üretilir Günlük yiyecek listesinin
hazırlanmasında gerekirse kreş müduru ve öğretmenlere yardımcı o|ur Yiyeceklerin
saklanmast ve korunma§ında u},ıılması gereken kurallar iIe ilgili bilgilendirme yapar

Branş Öğretmeni
sosyal-sanat§al ve Eğitsel etkinlikler için Üniversite Eğitim Fakültesi Branş

Öğretmenliği bölümleri ile "Topluma Hizmet Uy8ulamasl' programı çerçevesinde işbirliği
yapülarak hizmet üretilir,

Temizlik Gorevlisi
Belediye Temizlik işleri Biriminde görevli personel veya İnsan Kaynaklart ve Eğitim

MüdürIüğü içinden görevlendirilen personel ile hizmet üretilir
a) Kurum binası ve okuldaki eşyaların günlük temizliğini yapar.
b) Kuruma gelen-giden çeşitIi malzeme ile araç-gereci ge.ekli yerlere taşır ve

ye.leştirir
c) Kreşin tatil olduğu süre içinde ve yılda eı az 2 defa dezenlekıanlarla genel

temizliğini yapar

Teknik Eleman
Kreşin; elektrik, elektronik, makine onarımları, su, kalorifer tesisatları, marangozluk

ve benzeri işlerinde belediye bunyesinde çalışan ilgili teknik personel ile hizmet tiretilir.

Güvenlik Görevlisi
Binanın, çocukların, personelin güvenliği için belediye güvenlik personeli arasından

görevlendirme ile hizmet üretilir.

Personelin Çalışma Gün ve saatlcri
MADDE 12- (l) Personelin çalışma gun ve saatleri ile hizmetin özelliği dikkate

alınarak ilgili müdürlükçe hazırlanır ve uygulanır.

BEŞiNci BöLirıı
Hizmeı ve işlel işe ilişkin Esaslar

MADDE l3- (1) Kreşlerin Kuruluş Amacı;
(36 72) ay çocuk|arın öz bakım beceıileıinin, fiziksel, zihinsel, sosya|. ahlaki,

duygusal, cinsel ve dil gelişimleri, beceri ve kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarrnak için
gereken koşulla.ı sağlayarak Belediye çalışanlarına ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine
yardımcı olmaktl.. okul önçeŞi eğitimde Atatürkçü, Çağdaş ve Laik anlayışa uygun eğitim
program modellerinin uvqulanmasını sağayarak örnek olmakıırIl
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Çocukları ilköğretime hazırlamak. Türkçelerini geliştirmek, sonın çözme. düşünme ve karar
verme alan]arlnda beceri kazandlrmakıır

MADDE l4- (l) Kayıt ve Kabul E§aslarü,
Kreşte yazılı müraçaatt bulunan Kepez Belediyesi personelinin çocukları Oncelikli

olarak ve diğer kurumlarda çalışanların anne-babalarının çocukları kabul edilir,
Müracaat sayıstnın yuva kapasitesinin üzerinde olmasl halinde öncelik Belediye personel

çocukla.ının, kadın sığınma evinde kaIan annelerin çocuklarının, daha sonra da diğer
kurumlarda çalışan anne_babanın çocuklarınındır,

Kreşe Kabul Edilmeyecek Çocukların OzellikIeri
Bulaşlcı ve ağır hastalığ olan. bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuklar kuruluşa

aIınmaz Kuruluşun bakım olanaklarından yararianabiIecek ve diğer çocukla.la uyum
sağlavabilecek ozelliğe sahip çocuklar kuruluşa kabul edilebilir,

Başvuru Proseduru ve Gerekli Belgeler
Müraçaat edeçek tüm veliler, çocuğun T.c. Kimlik Numarasınln. doğum tarihinin gün,

ay ve yıl o!arak açıkça belinildiği bir dilekçe ile Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
MüdürIüğü'ne başlururlar Ayrıca istenilen formlar doldurulur.

Kabul ve Kayıt Prosedüni
Kepez Belediyesi çalışanlarünın çocukları, yaş ve sağlık engeli yoksa kabulde mutlak

önceliklidir Kreş Müdürü tarafindan onaylanan dilekçeler işleme geçirilir, Kreş Müdüıü
velilerle gerekli diyaloğa geçer. Dilekçesi onaylanan velilere kayıt kabul şanları ve
uygulama esasları ile ilgili bilgilendirici bir doloiman verilir,

Veliler, aşağıdaki evraklan tamamladıhan sonra kaylt kabulü gefçekleşir.
a) Veli müracaat dilekçesi
b) Çocuğun T.C Kimlik Numarası
c) Çocuğun 6 adel resikallk resmi
ç) Çocuğun aşı kanı fotokopisi
d) sağllk .aporu ( sağlık ocağından veya bir çocuk dokoru tarafından verilecek )
e) Anne-baba çalışma belgesi
f1 Velinin uygulama esaslaıını aynen ve eksiksiz kabul ettiğini belinen onaylü belge
g) Listeye gö.e haztrlanmış çocuk eşyaları

kabul Edilme
Kayıt işlemlerinin tamamlanması ve çocuk için gerekli Kreş malzemelerinin Kreş

yönetimine teslimini takiben çocuk kreşe kabul edilir,

MADDE |5- ( |, iIişiğin Kesilmesi:
Aşağtdaki haller dahilinde çocuğun kreş ile ilişiği kesilir,
a) Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşülması
b) Çocuğun kreş€ uyum sağlayamaması
c) Çocuğun ve ailesinin Kreşin işleyişi ve düzenine aykırı hareketlerinin sabit olması
ç) Çocuğun bildirirnsiz olarak l0 gun veya daha fazIa devamsızlığının olması
d) Kreş ücretinin yatırılman]a§t (Sozlu ve yazılı uyarılara.ağmen bir sonraki ay halen

ücreı ödenmemiş ise çocukların ilişiği kesilir )
e) Kreşte problem çıkafan ve]i]er ikaz edilir Tekrarı halinde çocuğun kreşle ilişiği
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MADDE l6- (l) Kaylt Yenileme]
Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında tüm çocukların kayttlar! yenilenir, Gerekli

işlemleri tamamlatılarak yeni dosyaları açılır

MADDE ı7- ( l ) Kayı1 Dondurma.
Zorunlu hallerde (Hastalık nedeni ile çocuğun uzun süreli istirahat alması. annenin

doğum izni alması, ailenin geçiçi gorevl€ şehir dışına çıkması vb,) mazeret dilekçesi ile kreş
idaresine başlurulur. Kreş müdüninün oluru ile çocuğun kaydı dondurulur

MADDE 18- (l) İzin;
l) Zorunlu haller dışında ( ailenin isteğine bağlı olarak ) Kreş yönetimine bilgi

veri]mesi ve aidatların ödenmesi koşulu ile aralıksız en fazla l ay çocuk kreşe
gönderilmeyebilir. Bu süre bo}unca çocuk izinli sayılır ve kreşe devamı için yeniden onay
alınmasına gerek yoktur,

MADDE 19- (l ) K.eşin Tatil Edilmesi;
l) Kreş, yöresel iklim koşulları ve tadilat nedeni ile en çok 30 iş günü tatil edilebilir
2) Kreşin tatiI edileceği tarih en az l ay önceden velilere bildirilir, Velilerin mağdur

edilmemesi için gerekli koşullar sağlanır
]) Aşlrı §oğuk olmasl nedeni ile Milli Eğitim'e bağll llköğretim okullarının taıil

edilmesi nedeni ile Kreş de tatiledilir

MADDE 20- ( l) Ücretler,
a) Kreş hizmetleri ücretlidir Bü ücrete beslenme Ve sosyal faaliyet!er (müzik, folklor,

drama vb) dahildir; gezi giderleri ve şahsi L-ullanacağı malzemeler dahil değildir, ayrıca
talep edilir. İzlenecek kaynak kitaptar ve kırtasiye listesi kayıt sırasında velilere bildirilir
Ytlsonu etkinlikleri için oluşabilecek ek giderler (kostüm, y€mekli davetiye ücretleri vb.)
velilerden ıalep edilir

b) Kreş ücretleri her mali yılbaşında Belediye Meclisince belirlenir ve Belediye
Başkant'nın onayl ile uygulantr. Belediye bünye§inde çalışan tüm personelin (sözleşmeli
memur. işçi ve Belediyeye ait tüm taşeron firmalarda çal!şan pe.sonel) çocuklarl için
belirlenen bu ücretin %o 50'si alınır Ka.deş çocuklar var ise aIınacak bu ücret, birinci
çocuk için tam, ikinci çocuk için ise Belediye Meclisinçe belirlenen Gelir Tarifesindeki
ücrel a]ınlr

c) Kreş ücretleri tespit edilirken ilin nüfusu. sosyal ve ekonomik yapısı. Kreşin bina,
yakı. şehre uzaklık. kira. personel ve kapasite özelliklerine dikkat edilerek aylık ucret
belirlenir Belediye Meclisi yıl içinde aylık bakım ucretini gunun şanIartna göre her zaman
duzenlemeye yetkilidir
ç) Belirleneİ ücret çocuğun kreşe başladığı tarih itibariyle tahakkuk edilerek. ilk

başladığı ay için gün sayüsı ay sonuna kadar tahakkuk ettirilir Diğeı aylar için ay
başlndan ay sonuna kadar 1 (bir) aylık süreler ıahakkuk ettirilerek uygulanır

MADDE 2l- (l) Ücıetsiz veya İndirimli Bakılacak Çocuklar,
Ücretsiz veya indirimli bakılacak çocukların tespitinde başvurular alınır. Belediye

Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna ilgili müdürlük tarafından göndefilir. Sosyal Yardım
Değerlendifme KuruIu değerlendirmesi §onrasında ve Belediye Başkant'nln onayl ile
uygulanır Belediye Başkanı'nın uygun göfmediği kararlar uygulanmaz indirim Belediye
Meclisi'nin aldığı fiyatlar İz9rinden yaptıır
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Ücretsiz ya da Indirimli Çocuk Kabulü
Aşağlda kriterleri belinilen çocuklar Müdürlüğün teklifi, sosyal Ya.dım

Değerlendirme Kurulu oluru, BeIediye Başkanlık Makamı'nın onayı ile kuruluşlara ücretsiz
ya da indirimli olarak yerleştirilir

a) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları,
b) Anne ve babası ölü olup, bir yakını taraflndan bakılan çocuklar,
c) Anne Veya babası ölü olup, diğer ebeveyni çalışan çocuklar,
ç) Çalışmak zorunda olan ve boşanmış kişilerin çocukları
d) Kadın sığlnma evinde bulunan kadlnların çocukları,
e) Cezaevlerinde bulunan kadün mahkumların çocuklarü
t) Evde ebeveyni düşlnda bakıcısı olman]a5l nedeniyle zorunlu olarak (hastallk cenaze

vb ) kısa sureli kreş bakımına ihtiyacı olan ailelerin çocukiarı

MADDE 22- (t) Üçrğ ladesi;
a)Çocuğun veIisi taraflndan dilekçe ile baŞuarak kreşten altnmak istenmesi halinde

tahakkuk edilen aylık ücret ödenmiş ise, çoçuğun ayrıldığ tarihten sonİaki olan süre için gün
hesabı yapılarak ücret iadesi yapılır

b)Çocuğun velisi tarafından dilekçe ile başıurarak kreşten alınmak istenmesi halinde
tahakkuk edilen ayhk ücret ödenmemiş ise çocuğun ayrılaçağı tarihe kadar olan süre için
gün hesabl yapılarak ücret tahsil edilir,

c)Kreş tarafından çocuğun ilişiğinin kesilmesi halinde tahakkuk edilen aylık ücret

çocuğun ilişiğinin kesildiği tarihten soffaki oıan süre için gün hesabt yapılarak ücret iadesi
yapılür

ç)Kreşin bulaşıcı, hastallk, tadilat vb. sebeplerle kapanmasl veya tamamen kapattlmasü
durumunda kapanma tarihinden sonraki olan süre için gun hesabı yapılarak Uçret iadesi
yapılır

MADDE 23- (l) Beslenme.
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Tam gün bakümda, çocuklara 09.00/09:30 arası
kahvaltı l2 00/ 12]]0 arasl öğle yemeği. l 5 00/ l5.30 arası ikindi kahvalısı verilir,

Yarım Gün Baklmda; §abah grubu 09,30-10,00 arası kahvaltı, öğle g.ubu l5.00_15.30 arası
ikindi kahvaltısı verilir

MADDE 24- (1) Çalışma Giin ve saatleri;
Kreşin açılma ve kapanma zamanlan belediyenin tüm personelinin çalIşma saatleri ile ayntdır

a) Kreş ve Gündüz Bakımevleri hafta içi günlerde hizmet verirler.
b) Kreş çalüşma saatleri b€l€diyenin uyguladığı mesai saatleridir
c) Çocuklarün teslim alınması ve ailelerine teslim edilmesi işlemi slntföğretmeni veya

kreş müdürü tarafından yapııır

MADDE 2t (l) Bütçe ve Harcamalar;
a) Kreş ücretleri Belediye veznelerine veya belediye ait banka hesaplarına yatırılır
b) Kreş giderleri Kreş Müdüninün sorumluluğu altındadır
c)Belgesiz hiçbir ha.cama yapılamaz

MADDf 26_ (l) Bulundurulması ve Tutulması Gerekli Deiier, Dosya ve Kayıtlaf,
Kreş aşağldaki defter ve dosyaları bulundurmak ve gerekli işlemleri zamanında yapmakla
yükümlüdür

a) Gelen ve giden evrak dosyasü
b) Çocuk kayıt dosyasl
c) ihale dosyaları 

l, 
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ç) Taşınır mal listeleri ve taşınır mal esas defteri
d) Öğrenci devam delieri
e) Gerekli muhasebe kayltlan
f) lşçi personeli puantajı kayıt defteri/dosyası.
g) Kreş' e ücretsiz veya indirimli devam eden öğrencilerle ilgili evrak dosyası.

ğ) Belediye kanun ve tüzüklerinin gerektirdiği diğer kayıt, yazı iş ve işlemleri ile ilgili
evrakın dosyalanmasi ile yükümlüdür.

Taşlnlr Mal sayım Komişyonu
MADDE 27- (1) Taşlnır Md Yönetmeliğine göre kurumdaki taşınır malla.ın listele.i

hazırlanarak ilgilisine tutanak ile teslim edilir Taşınır Mal Listeleıi her yıl dğretim yılı
sonunda kurulacak bir komisyon marifetiyle taşınır mal sayımı yapılarak yeni listele.
hazırlanlr ve müdür tarafından onaylanır. Komisyon, Kİeş Müdürü ve iki öğretmenden oluşur
Bu komisyon kreşte mevcut her türlü taşınır mal, malzeme ve mefruşat ile erzak Ve sair
maddelerin §ayımtnı yapar Bu sayımda mevcutlarün. eldeki resmi kayltlara go.e tespiti
yapı|ır Listede, bozulan. çürüyen, kırılan. kullanıJamayacak durumdaki malzemelerin
nedenleri yazllarak tutanak altlna allnlr Yeni öğraim yılına hazlrlanmak üzere alünmasü
gereken malzeme listesi de eklenerek kreş mudürunün onaytndan sonra ilgili müdürlüğe
verilir Kullanılamayacak hale gelen eşya, malzeme ve erzakın ayniyat talimatnamesi
esaslarına göre kayıttan düşme ve yok etme işIemleri kfeş müdüni tarafından yapll,r,

Mıli Hizmetler
MADDI 2t- (1) Mali hizmetler, kreş için gerekli tüketim madde|eri, ilaç, demirbaş.

döşeme ile diğer gerek|i eşya ve cihazların satın alma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf
işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işIerin mevcut mevzuat hükümlerine göre yapılmasJnt
kapsar. ilgili müdürlük Ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü işbirliği i]e yünitülü..

Sılın Alma İşlcri
MADDE 29- (l) sahn alma işleri, Belediye satın Alma Birimi tarafından yürütülür

MADDf, 30- (l) Muayene ve Tesellüm Komisyonu,
Tam gan eğitimde yemek kreşte pişirilecekse oIuşturularak şu işleri yapar

Kreş Müdünj başkanIığlnda kıdemli dğretmen. (varsa diy9tisyen). aşçıdan oluşur
Muayene ve Tesellüm Komisyonu. malın nıuayenesi ile birlikte tanılarak veya sayılarak
ambar veva depoya konmastndan sorumludur Teslim allnan mal muayene ve tesellümden
sonra komisyonca "Muayene ve TeseIIüm Belgesi" düzenlenerek imza edilir Komisyonun
yazı işleri idarece gorevlendirilecek bir memur tarafından düzenlenir, Toptan alınacak gıda
maddelerinin dışındaki günluk olarak alınan et, ekmek, sebze, mel,ve, süt, yoğu.t gjbi
maddeleİin muayene ve tesellümü bu komisyonca düzenlenecek iki nüsha girdi pusulalarünıı
birer nüshası idaıece gorevlendirilecek bir memu. tarafından saklanır, Ay sonunda veya
saklanan muayyen süre sonunda girdi pusulalarının loplamına göre muayene ve tesellüm
belgesi düzenlenerek komisyonca imzaIanlr

Aıııürk Köşesi
MADDE 3l- (l)

bulunan bir yerde, Atatürk

ALTINCl BÖLÜM
Diğtı Hükümler

Kreşte eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun
Devrjm ve lIkelerini içeren anlamIı bir kompozisyon oluşturacak

şekilde Atatürk Koşesi duzllenirfse surekli guncelleştirilif .ır\ö



Özel Gün ve Resmi Bayramlaİ| Kutlama Etkinlikleri
MADDE 32- (]) Kreşte eğitim etkinliklerinin sağlıkll ve ııygun bir onamda

gerçekleştiri!ebilmesi için o1ı_ın alanı iIe bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak
düzenlenmesi esastıı. DüzenlemeIer eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır Bu düzen]eme
yapılırken, çocukların motor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, gezip
oynamalarına imkan sağlanması, çer,re sevgisinin kazandırılması, trafik eğitim pisti, kum
ha\uzu, bahçe o1un araçları ve bahçenin ağaçlandünlmast için yete.li toprak alanın
bulundurulmasına özen gösterilir Resmi Bayramlar, yıllık planda konu olarak işlenir.
Torenle.e, kutlamala.a okul idaresi ve öğrençiler katılır

velilerin Etkinliklere katllımlııl
MADDE 33- (1) Veliler, istekli olmaları durumunda Kreş yönetiminin hazlr]ayacağü

program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler, Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve
toplantılarda Aile ve Sosyal Politikalar il Mudurluğu ve Üniversiıe ile ışbirliği yaptlır. kreş
yönetimi bu ıopIantılara velilerin katüllmlarünl sağlar

Program Uygulama
MADDE 34- (l) Her yaş grubundaki çocuklara, psiko_sosyal gelişim programları ve

MEB. okul onceŞi Eğitim KurumIaıı programları uygulanır.

Çocuklann Eşyasl
MADDE 35- (l) Kreş yönetimince saptanan çocuğun günlük hayatünda gerek|i eşya

ve malzemeleri (elbise ve çamaşıılarını) aile temin etmekle mükelleftir.

Çocuğun Kuruluşa Teslimi
MADDf, 36- (l) Progfam ve vakit cetvelleri esasları içinde aileler çocukla.ı k.eşe

getirirler Ve kendilerine verilen günlük prograrndaki saatte kendiIe.i alflar

Vık' a Tartlşma ve Değerlendirme
MADDf, 37- (l) Kreşte ihtiyaç duyulan zamanlarda "Vak'a Tartlşma ve

Değerlendirme" topJantıları yapıltr Müdür. Mudurun bulunmadığı zamanIarda kıdemli
öğretmenin başkanllğında yapıIacak bu toplanhlara öğretmenler, stajyer öğfetmen Ve
gerekirse diğer hizmet perŞoneli katllır, Toplantılarda davranı§ bozukluğu gd§teren çocukların
psiko-sosyal sorunlaıının çozumlne ilişkin tartışmala, yapılır Toplantı tutanakları rapor
haline getirilir Veli ile işbirliği yapılarak çozümü §ağlanür

veli Toplantı§r
MADDE 38- (l) Kreşte üç ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda veli toplantllarl

düzenlenir Bu toplantılarda Kreşin ve çocukların ihtiyaçlan, sorunları tanışıllr Çocuklann
psiko-sosyal gelişimleıi hakkında velilere açıklayıcı bilgiler verilir

Hizm€t içi Eğitim
MADDE 39- (l) Çocukla.la iletişim. Davfanış ve Uyum Bozukluklan ile baş etme

yöntemleri, Öfte Kontrolü, Problem Çözme Becerisi, Grup Yönetimi, Çocuk lhrnali Ve
istismarı vb konularda kreşıe görev yapan tum personelin katılacağl hizmel içi eğitim
progfamları uygulanır Bu türdeki hizmfl içi eğitim programlarının uygulanması kreş
müdu.luğunun onayt ile oluşıu.ulur,
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Persooelin Giyimi
MADDE 40- ( l) Personelin hizmel süresince Devlet Memurla.ı Kllık ve Kıyat'et

Yönetmeliği esas alinalak. okul oncesi eğitim kurumlarında öngörulen şekli ile hizmetjn
gereklerine göre giyinmeIeri sağlanır Sozleşmeli ve diğer personelin giyiminde sadelik,
temiz]ik ve hizmete uygunluk esastıı

Ziy^ı"etçi
MADDE 4l- (l) veliler ve diğer ziya.etçiier, acil durumlar dışlnda sınıf öğretmenIeri

ile ders dışı zamanlarda göruşürler Özel durumlar için kreş müdürü ile rande\,llu göfüşülür

Derıetim
MADDE 42- (l) Kreş, "Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönermeliği ve Kreş

Yönetmeliği" esaslarına tabidir Kreşio hesapları Kepez Belediye Başkanlığı hesaplarınln
tabii olduğu denetime tabiidir,

yiiıüılük
MADDE 43- (l) Bu yönetmelik Kepez Belediye Mecli§inin kabulü ile Belediye

Başkanlüğlnün web sitesinde ilanı tarihinde yürurlüğe girer

Yürütme
MADDf, 44- (l ) Bu yönetmelik hükümlerini Kepez Belediye Başkanı yünitü.,

Hüküm Bulunmayan Hıller
MADDE 45. (l) Bu yönetmeliİİe hüLlim bulunmayan hallerde yü.ürlükteki yasal

mevzuat hükümleri uygulanır

YEDiNci BÖLÜM
Genel Gerekçe

Genel Geıekçe
MADDE 46- (l) 5393 sayılı Belediye Kanununun lS.maddesi (b) bendi uyarınca

Belediyeler yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir Bu nedenle Belediyemiz Başkanlık
Makamünün 0|l09l?022 tarih ve 64]4 sayılı oluru ile Insan KaynakIart ve Eğitim
Mudurlüğümuz bünyesine geçen Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin
Yönetmeliğinde hem bu değişikliğe bağlı olarak hem de işlevsellik açısından bazı
değişikliklere, dıizenlemelere gidilme gereği duyuImuştur

Birol ARSLAN
Belediye Başkanı

sevim öZTüRK AYGöREN
Meclis katibi

,W
Burçin SoYsAl
MecliŞ Katibi
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