ANTALYA MIJRATPAŞA BELEDiYE MECLİSiNiN
04.02.2015 TARiII VE 92 SAYILI KARARI
Gündemin l6. Maddesi
Karar No. 92

Özü: Karma Komisyon Raporu doğrultusunda Kreş
Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslanna
Dair Yönetmeliğinin kabul edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.

Gündemin l6. Maddesinde yer alan Kreş Müdürlüğünün, Belediye Meclisimizin 07l0ll20|5
tarih ve 26 sayılı kararı ile karma komisyona havale edilen, Müdürlüğün Kuruluş, Görev ve ÇalıŞma
Esaslarına dair yönetmelik taslağı karma komisyonunun l7101l20|5-2410l 12015- 2610ll20l5 Z7l0l/20l5- Z8/01l20l5 tarihlerinde ay ayn yapılan toplantılarda görüşü|müştür. Söz konusu
komisyon tutanağının karara bağlanmak ijzere yazrr,ın Meclise havalesini isteyen 29.01.20l5 gün ve 48
sayılı yazısı ve Komisyon Raporu; Belediyemiz MecIisinin 07.01.20l5 t2fih ve 26 sayıh meclis kararı
gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (m) fıkrası gereği, Kreş Müdürlüğü
tarafından; Müdürlüğün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına dair yönetmelik taslağını görüşmek
üzere Karma Komisyon olarak l7l01l2015, 24/0llz0l5, 2610112015, 2710|12015, z8l0l/20l5
tarih|erinde ayrı ayrı yapılan toplantılarda alınan hukuk görüşüne istinaden gerekli değişiklikler
YaPılarak görüşülmüş ve komisyonun 28/0l/20|5 tarihli toplantısında; Yönetmelik taslağı madde|eri
son kez incelenerek uygun olduğu kanaatine varılmış olup Meclisimizin Onayına sunulmuştur.
28.01.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı İbrahim Güney, Üye Mutlugül Tarım, Hasan
Hüsnü Kilit, Ali.Kuş, Mehmet Altınsoy, Sosyal Amaçlı Yardım Emekli ve Yaşlı insanların Sorunlarını
Aıaştırma ve inceleme Komisyonu Başianı Mustafa Duma, Üye Muİlugtil Tarım, Mustafa
Çetin(Katılmadı), Hüseyin Sarı, Bengüi Hatipoğlu, Eğitim Kültür ve Sanat komisyonu Başkanı
Ma}ımut Yıldırım, Üye Mehmet Tosun, Hüseyin Erşii (Katılııadı), Nuran Yılma4 Ayşe Barçin,
Hukuksal_ İnceleme Ve Araştırma ihtisas Komiİyonu başkanı Gtilay ,+ı<ın, Üye Hasan İtİsnu rİılt,
Mahmut Yıldırım, Mustafa Küçükoğlu, Mustafa Taşbaş;tan oüuşan Karma Komisyon Raporu kayıt

aItına a|ındı.
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Bu yönetmeliğin amacı; Muratpaşa Belediye Başkanlığı Kreş Müdürlüğünün
-belirlğerek,
YaPıslnı,.hukuki. staJüsünü, görev, yetki, çalışma'usul ,"
İizmetleriıİ daha
-.

idari
etı<in

ve verimli bir şekilde yürütüImesini sağlamaktır.
"ruİüu.,n,
Kapsam
MADDE'2 - Bu yönetme,ik, MuratpEa Belediye Başkan|ığı
Kreş Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki
ve sorumIulukIarı ile çalışma usul ve esaslarına
ilişkin'htiktlİleri kapsar.
Dayanak
]ıglDDE 9 -.Bu yönetmelik; Kamu.Kurum Ve KuruluşIarınca AçıIacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında
Yönetmelik ile 5393 Savıiı Relediye Kunrnrnrn i+]
-"JJ".i"i, "b " bendi, l5. Maddesinin ..b''
bendine dayandırılarak hİzırlanmıştır.
Tanrmlar
YAPDE 4 - (l) Bu yönetmelikte geçen,
a) Belediye: Antalya Muratpaşa Bİ|ediyesini,
b)
Muratpaşa Belediye Başkanını,
_B_aşkan:
c) Meclis: Muratpaşa Belediye Meclisini,
:
!] P:.ıt". I:191mcısı İlgiIi Belediye Başkan Yardımcısın ı,
<l) ]VIüdürlük: Muratpaşa BeIediyesi
Kreş Müdürlüğünü,
Muratpaşa Belediyesi Kreş Mlidlrtlnıi, "
P Yİd_!.:
O Şef: Kadrolu Şefi,
/^_
\
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g) Şube: Kreş Müdürlüğüne bağIı açılan Kreş ve Gündüz Bakımevlerini,
Kreş Şube Sorumlusunu,
ğİ §ube Sorumlusu: Kİeş Müdürlüğü'ne bağlı açılan şubelerdeki

İ) İocuk Gelişiıncisi: Kreş ve Gündüz bakımevinde görev yapan çocuk gelişimcisini,
ı) Çocuk: Kreş ve Gündüz Bakımevine kayıtlı 36-72 ay arası çocukları,
i) Veli : Çocuğun anne veya babasını, vasisini yada yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ji Hemşire vJya Sağlık memurlan: Kreş ve Gündüz Bakımevinde görev yapan hemşireyi veya sağlık
memurunu,

k) Bakrcı anne: Kreş ve Gündüz Bakımevinde görev yapan bakıcü anneyi,

lj Diger PersoneI: Kreş Müdürlüğü'nde hizmet gereği; büro personeli, aşçı, aşçt yardtmcısı, temizlik,
yardımcı personel vb. çalıştırılması gerekli personelleri ifade eder.

Kuruluş
MADDE 5 - (1) Kreş ve Gündüz Bakımevleri Muratpaşa Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiYle
Muratpaşa Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluş|arında istihdam edilen çalışanlar ile sosyo-

ekonomik ve sosyo-psikoIojik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin 36-72 ay arası çocukları için açılır.
(2) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile ilgili bilgi ve belgeler açılış tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Cenel Müdürlüğine
gönderilir, Bu raporda;
a) BağIı buiunduğu kurumun adı ve açık adresi,

b) Kurumda çalıştırılan toplam personeI sayısı,
c) Kuruma ahnan kız-erkek çocuk sayısı belirtiliı.

Genel Şartlar
MADDE 6 - Genel şartlar aşağıdaki gibidir;
(l) Bina;
a) Müstakil tek veya çok katlı bir binada veya bir apartmanın zemin katı veya bu kat|a bağlantılı olarak
birkaç katında,
b) Çocuklar için özellikle trafik yönünden teh|ike yaratmayan, sakin, her tür|ü oyun aracıyla rahatlıkla
oynamalarına imkAn veren ve ulaşıma elverişli olmalıdır,
c) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zArar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yörelerde
olmasına özen gösterilmelidir,
ç) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikIeri taşıma|ıdır,
d) Odalarının bol ıŞıklı, kolaylıkla hava|andırılabilir, -her
çocuk için en az2 metrekare alan ile 6
hava düŞecek hacimde ve taban ve duvarlarının
1nelrekln
çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya
ile kaplanmış olmalıdır.
e)

Mutfak bölümü YiYeceklerin sağlıklı bir
şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağIayacak düzeyde

olmalıdır,

0I_Jer l0 Çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkAn verecek teşkilata sahip olmalıdır,
g) KreŞ ve Gündüz Bakımevlerinin tefrişinde eşyaların
basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına,

Iüzumu halinde kullanllacak tıbbi araç ve gereçlerin

,"

iİuçİu.,n çocukların ulaşamayacağı ayrı bir

böIümde bulundurulmasına dikkat ediliı.
ğ) Binanın tümünün havalandırı lması içİn gerekli önlemler aIınmalı ve mutfakta aspiratör
buIunmalıdır.
h) Grup oda,arı.çocukların yaş g.uplarına-uygrn
gelişimiJ.ın"l-a,.",
araç ve gereçleri ile donatılmalıdır
"şy"ıu.r. |.iio-sosyal
"gitl,

ı) Gruplarda ÇeŞitli etkinliklerin yapılabileceği evcilik,
blok, masa oyunları, fen ve doğa, müzik köşeleri
oluşturulmaIıdır,
İ]

J,,

faaliyet panoları ve malzeme dolapları buIunmalıdır,
Ş:l':I_il":'ı:l'^":in_se_rgiIenebileceği
I\aıorıIer ve dıger ısınma araçları
çocuklar için tehlike yaratmayacak şekiIde ko-nmrl,d,i,

k)KreŞ ve Gündüz Baklmevlerinin yeterli

Uıiytitııitt" İJr-rr,rrc, olmalı. çocukiarın yiyeceklerinin
saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelJrin
t",,irı"rr".ı için uygun yerler ile gerekli araç ve
gereÇler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak
oırn t"nce.e,
tru"ı.,

ıir.au[iiul!"."çl"rl"-|ıit,

plrr"l"n
veya cam türü malzemelerden oluşması
şarttır.
l).Çocuklara yönelik her türlti siviİ savunma ve güvenlik
önlemleri alınır,
m) Çocukların dinlenmeleri ve uYuyabilmeleri
iİl" ,ygr,
koşuİüu, h-,rlanır. çocuklar portatif
karyolalarda uyutulur.
"rt".-re
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\
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Görevli PersoneIler ve Çocukların Gruplandırılması

Görevli personeller
göre kadro
ıvıın»n z _ kreş Müdürlüğü bünyesindeki tüm kreş ve Gündüz Bakımevlerinde; İhtiyaca
göz
y.aş
grupları
,"r; ; niteliklerine ,ygr-n oı_"t bir müdür ile şef, şube sorumlusu,çocukların
veya sağlık.memıru ile yeterli sayıda
önünde tutularak çocuı. getişimcisi veylçocuk eğitimcisi, iemşire
bakımevlerinde de faydalanılır,
gündüz
memur ve hizmetii goreilendiriıir. Kurum tabibinden kreş ve
Kreş Müdürünün Niteliği
"Mtidt1.1ligıın"
ve
amacına uygun olarak işleyişi ile.ilgili her türlü işinden
lllbnn 8 - (l) Kreş
Ve
yetışme
ortam içinde yaşama,
ço*kı_,n ."rgi ," ş"ikut" dayaian, sağlık kurallarlna .uygun birgörevlendirilir,
bir müdür
_ . .
ğ"li|,n"l".lnln Jaglanmasından birinci derİcede sorumlu
öncesi öğretmeııliği, ğsikoloji. sosyal hizmetler.ve çocuk
okul
,"
gelişimi
gocu[
ir,ıuaıır,
[z)
-yııksek
"gi,i.i,yapm,ş veya yüisek öğreimen okulundan veya benzeri öğrenim
ogreiim
iu!ı,gı uı*ı".,noa
kuİriuşund"o

Krş

,"run

olup okul öncesi öğretmeni unvanı almış bulunanlar arasından atanır.

Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluklan
MADDE 9 - (l) Kreş Müdürünün görevleri şunlardır:

ve yönetilmesinde
a) Kreş Mıidtırlİıgü bünyesindeki tfim kreş ve giindüz bakımevlerinin işletilmesinde
koordinasyonu sağlamak,
b) Kreş ve gündüz bakımevlerinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek,
c) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,
ve bunun için gerekli çalışmaları_yapmak,
çj GO.erli p"r.onelin eğitimi ile İlgiİ tedbirleri almak

gündüz bİkımevlerin]n temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim
hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontroI etmek,
e) Hizmetle iigili harcama ve ğıtların düzenli o|arak tutulmasınl sağlamak ve harcamalarl kontrol

aİ «r"ş

,"

etmek,
f) Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,

yaparak ilgili birime
ğ; r."ş ," G]lındlız Bakımevlerine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri
tekliflerde bulunmak.
ŞePin Niteliği
MADDE 10_ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarlna Dair
Gene] Yönetnıelik çerçevesinde yapılan sınavda başarıIı olarak Şefkadrosuna atanan kişi.
Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 - (l) Şefin görev|eri şunlardır:
a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendisine verilen görevleri, mevzuata
uygun olarak yürütmek, yerine getirilmesini sağlamak ve Birim Müdürüne bilgi vermek,
b) Personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacı ile görev dağılımı yapmak, işleri organize
etmek,

c) Personelin mesai saatlerine uymalarını takip ederek Birim Müdürünü bilgilendirmek,
ç) Müdürün verdiği görevIeri yasa çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirmek,
d) Gelen resmi evrakların ve vatandE dilekçelerinin ilgili servislere havalesini ve takibini yapmak,
e) Müdürlük çalışanlarının özlük işleri ile ilgili izin, hastalık, fazla çalışma vb. işlerini takip ederek
Birim Müdürüne bilgi vermek,
f) Resmi yazışmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun oIarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
g) İmza aşaması tamamlanan yazıların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
ğ) Iç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici
faal iyetleri yerine getirmek,
h) Hizmet için gerekli araç ve gerecin teminive korunmasını sağlamak.

Şube

MADDE

12- Kreş Müdürlüğü bünyesinde açılan ve faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakımevleridir.
Kadro sayısı ve niteliklerine uygun olarak bir şube sorumlusu ile çocuk gelişimcisi veya çocuk

eğitimcisi, hemşire veya sağlık memuru i|e yeterli sayıda memur ve hizmetli görev|endirilir.

14ı
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Şube Sorumlusu

MADDE

13- Çocuk gelişimi ve eğitimi, oku| öncesi öğretmenliği, psikoloji, sosyal hizmetler ve çocuk
sağIığı a|anlarında yüksek öğrenim yapmış veya yüksek öğTetmen okulundan veya benzeri öğenim
kuruluşundan mezun oiup okul öncesi öğretmeni unvanı almış buIunanlar arasından atanır.
Şube Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumiululdarı
MADDE 14 _ Şube Sorumlusu; kuruluşun amacına uygun işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü

işlemden, şubesindeki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara
temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyet|eri bir program dihilinde uygulamak,
eğitim, bakım ve temizliklerinin sağIık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine
getirmekten ve müdürün vereceği diğer görevleri yapmaktan sorumludur.
Çocuk Gelişimcisi veya Eğitiıncileri
MADDE l5- Universitelerin Okul Oncesi Oğretmenliği, Anaokulu Oğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi
bölümünden, bu bölüm mezunlarının bulunamaması durumunda ise Kız Meslek Liselerinin Çocuk
Gelişimi ve eğitimi bölümünden mezun olanlar arasından görevlendirilir.
Çocuk Gelişimcisi veya Eğitimcilerinin Görev, Yetki ve SorumIuluk]arı
MADDE 16 - Çocukların fiziksel, ruhsa| ve sosyal gelişimlerini sağlamak üzere gerekli faaliyetlerde
bulunmak, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğitim progfam|arını çocukların yaş gruplartna göre
uygu|amak, on|arın bes|enme ve temizliklerinin sağiıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamakla
görevlidirler.
Hemşire veya Sağhk Memurlarının Görevleri
MADDE 17 - Hemşire veya sağIık memurları sorumlu oldukları bölümün tüm sağlık şartlarını yerine
getirmek, muayene, tedavi ve diğer sağIık hizmetlerinde tabibe yardım etmek, çocukları periyodik
muayene ve sağlık kontrollerİne hazırlamak, kiloları, boyları ve dişleri ile ilgili bilgileri sağlık izleme
defterine işIemekle görevIidirler.

Balucı Annenin Görevleri
MADDE 18 - Bakıcı anneler öğün saatlerine göre gerektiğinde sabah ve ikindi kahvaltı|arını
hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardım etmek, yemek sonrasında
Çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, çocukların uykuya yatış ve kalkış|arında yardımcı
olmak, Çocukların yatak takımları ile kendisine tesIim edilen eşyalİrı muhafaza etmek, Mıidtrliikçe
kendisine verilecek görev alanlarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler.
Diğer Personel
MADDE 19 - Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde idari personelin yanı s!ra, büro personeli, aşçI, aşçı
Yardımcısl, temizlik, yardımcı personel vb. çatıştırmak üİere yeteri kadar personeı ısİiııaam ej;ıır.
Çocuklann GrupIandırllması
MADDE_20 - (l) KreŞ ve GündüZ Bakımevlerine kabul edilen
çocuklar yaşları itibariyle üç gruba
ayrılır ve buna göre eğitim progıamı uygulanır.
a) 3irinci.grup : 36-47 ay
c-q:ldi bulunan en çok 20 9ocuk bir grup oluşturur ve her grup için çocuk
gelişimcisi veya eğitimcisi niteIiklerine haiz bir personel görevlendiriIir.
b),Ikinci grup : 48-59 ay grubunda. buIunan en
çok 20 çlcuk bir grup oluşturur ve her grup için çocuk
gelişimcisj veya eğitimcisi niteliklerine haiz bir personel
gOrevlendiriIir.
c).Uçüncü grup : 60-72 ay grubrııda bulunan en
çok 20 ğocuk bir grup oluşturur ve her grup için çocuk
geJişimcisi veya eğitimcisi niteliklerine haiz bir personel
İorerıendiriıir.
(2 ) lhtiyaç durumuna göre her gruba birer
bakıcİ anne göĞvlendirilir.

üçtıxcü nöı,üıvı

Kreş ve Gündüz Bakrmevlerine Kabul, Kayıt için İstenecek Belgeler,
Ücret,
Krş ve Gündüz Batımevlerine Ücretsiz Alınacak
ğo"ul.İu., «ayrt Oo"a'r.-"-İrİ.-İy"l-",
Kayıt Kabul Komisyonu, Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu
Merkez Şube Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne Kabul
MADDE 2l - (l ) Merkez Sube Ifteş ve Gllndtlz Bakımevine kabulde
belirlenen şartlar aşağıdaki

gibidir;

çocuğun velisinin yazılt müracaatı üzerine kayıt yapılır.
Personelinin çocukları öncelikli o|arak ve diğer ı<u.umıaraa çalışanların
çocukları kabul edilir. Ancak aynı kurumda çalışan
r" bubun,n çocuğuna öncelik tanınır.
"nn"

llo,l T::::g:.O*lbakımevine
MunıtPaŞa tselediYesi

L
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c) Müracaat sayısının Kreş Müdürlüğü kapasitesinin üzerinde olması halinde kurumda geÇen hizmet
sİıreüeri itibariyle veliler arasında yİpılan- sıralamaya göre kabul iş|emi yaPıIır. Hizmet sürelerinin
eşitliği halinde ise Kreş Müdürlüğü'ne alınacak çocuklar kura ile tespit edilir.
çj Agır hastalığı olan veya ruhsal, zihinsel ve bedensel engeli olan çocuklar KreŞ ve Gündüz
Bakımevi'ne alınmaz. Kuruluşun bakım olanaklarından yararlanabilecek ve diğer çocuklarla uYum
sağlayabilecek özelIiğe sahip çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne kabul edilir,
d) Uzun süreli hastalık, kaza gibi zorunlu nedenlerle Kreş ve Gündüz Bakımevi ile iliŞiği kesilen
çocuğun tekrar alınması, yer varsa sıra beklenilmeden yapılır.
e) Öğrenci kapasitesinin belediye personeli çocuklarından ve diğer kurum personelleri Çocuklarından
tamamlanamaması halinde çalışan anne ve babaların çocuklarına öncelik vermek kaydı i|e kurum
dışından da çocuk kabulü yapı|abilir.
Diğer Şube Kreş ve Gündüz Bakrmevlerine Kabul
ııAınn 22 - (l) Kreş Müdürlüğü'ne bağlı Diğer Şube Kreş ve Gündüz Bakımevleri'ne kabulde
belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Kreş ve gündüz bakımevlerine çocuğun velisinin yazılı müracaatı üzerİne kay|t YaP!llr.
b)Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden,öncelikli tek ebeveyn|i ailelerin çocukları ile şehit ve
gazi çocuklarının olmak üzere sosyo_ekonomik yalyada psikolojik yoksunIuk içinde bulunan ailelerin
çocukları için hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,yapılan yazıIı başvurular sosyal hizmet
uzmanı, psikolog, sosyoIog gibi meslek elemanIarı taraftndan sosyal inceleme-değerlendirmesi
yapıldıktan sonra değerlendirme raporları, Kayıt Kabul Komisyonuna sunulur ve ilgili baŞkan
yardımcısının başkanlığından oluşan kayıt kabul komisyonun onayı ile kayıt işlemi yaPılır.
c) Ağır hastatığı olan veya ruhsal, zihinsel ve bedensel engeli olan çocuklar Kreş ve Gündüz
Bakımevi'ne alınmaz. Kuruluşun bakım olanaklarından yararlanabilecek ve diğer çocuklarla uyum
sağlayabilecek özelliğe sahip çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne kabul edilir.
ç) Uzun süreli hastalık, kaza gibi zorun|u nedenlerle Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilişiği kesilen
çocuğun tekrar alınmasI, yer varsa sıra beklenilmeden yapılır.
Kayıt İçin İstenecek Belgeler
MADDE 23 - (l) Çocuklann Kreş ve Gündüz BakımevIeri'ne kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler
istenir.

a)

Velinin müracaat dilekçesi,

b) Çocuğun ve velinin nüfus cüzdanı sureti,

c) İkametgih belgesi,
ç) Çocuğun aşı kartı lotokopisi
d) Çocuğun boğaz kültürü ve gaita tahlil sonuçları
e) Çocuğun sağlık raporu
f) Çocuğun 6 adet vesikalık fotoğafı,
g) Anne-baba ayrıysa velayet belgesi
(2) Belgeler her çocuk için tutulacak dosya|arda muh afaza edilir.

(3) Kesin kayıt işlemi, istenen belgeler tamamlandıktan sonra yapılır. Belgeler tamamlanmadıkça
çocuklar Kreş ve Gündüz BakımevIeri'ne kabul ediimez.

Ucret

MADDE 24 - (l) IfteŞ ve Gündüz Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Çocuk için alınacak aylık ücretler her
YıI MuratPaŞa Belediye Meclisince alınacak gelir tarife kararlarında be|irlenir. Elde edilen gelir
Muratpaşa Belediyesi bütçesine gelir olarak kaydedilir.

(2) Ücretin tespitinde çocuklarınlesIenme ve egitim gider|eri göz önünde
buIundurulur.

(3) TesPit edilen ücret ödemeleri her ayın son gününü gİçmemek üzere
çocuk ve|isi tarafından
MuratPaŞa Belediyesi veznelerine yatırılmak üzere tahsil ediİir_ Her ayın son giİnünde tahsil edilmeyen
aYIık ücret 6l83 saYllı Amme Alacaklarının TahsiI Usulü Hakkındaki Kanun-a göre belirlenen oranda
gecikme faizi hesaplanarak tahsil edilir. Muhasebe kayıtlarını tutmakla göreİlendirilen bir memur
tarafından Tahakkuk işlemi yapılır. Tahsil edilen miktar bevlet bankalarındİn birinde Kreş Müdürlüğü
adına açılacak hesaba yatırılır. Hesaplar, kurumun tabi olduğu denetime tabidir.

4..
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ctkinlikleri i9in
(4) Bu ücrete çocuğun şahsi kullanacağı malzemeler, gezi gid,",l,1i:_ ül|_^lo^nrı
taaliyet ve
olan
uygulanacak
}İİrşuuı"r.t kosttım-gideileri ve velileri"n talepleri doğiultusunda
kaynak kitaplar

karşılanır,_ işlenecek
etkinliklerin ücretleri dahil değildir, çocuk velileri Lrafındai ayrıca
yılı
başında veliye bildirilir,
;;'i;;;;ty; listesi kayıt sırasıi'da ya ia her egitim_öğretim
(5) Toplu ulaşurma giderleri çocuk velileri tarafındalı ayrıca karşılanır,
ve demirbaş giderleri için
(6) Çocuk velisinden uyl,t ti"."t a,ş,nau ki,u, ,,"rnu, İydınlatma, personel
ayrıca iicret altnmaz.
,|^ ikinci
iL;
ve
(i) giro"n fazla kardeşin Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanması durumunda
diğer kardeşlere % 20 kardeş indirimi uygulanır,
Kreş ve Gündüz bakımevlerinin geçici olarak
İSİ Bul,,r-onu.,.-tadilat ve olagantlstİ nedenlerle
kapatılması durumunda velilerden ücret !4Iep ediImez,
Alınacak Çocuklar
Şube Kreş ve Glindüz Bakrmevlerine Ücretsiz
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde, şubenin öğrenci
_
diğer
haricinJeki,
şube
25
Merkezşube
MADDE
kapasitesinin Vo20'sine kadar, öncelikli eşi"vefat eden, boşu,un ,"yu çeşitli nedenlerle _!:::İl* '"k
üzere
Uaİına Uatmat zorunda olan maddi durumu yetersiz ;beveynlere olmak
_sosyo-ekonomik
tarafından onaylanan
Komisyonu
Kabul
ve
Kayıt
ediĞn
yeiersizliği sosya1 inceleme raporu ile tespit
'aiı"ı"rin
yararlanan çocukların işlenecek kaynak
ğocukiu.ına ücretsiz hizmet verilir. Kreşten ücretiiz
karşılanır,
kitapları ve klrtasiye listesi Kreş Müdürlüğü bütçesinden
Kayıt dondurma-Izin-Ayrılma
veya çotuğun uzun
ı,ııınn 26 - (1) velileiin kanunen en az l0 gün izinli bulunduklarl durumlarda
en az,l0 gün
süreli bir hastaliga yakalanması, kaza geçirmes| ameliyat olırıası gibi sağtık sebepleriyle
yada_ zorunlu halin
rapora dayalı deİamsızlık durumunu k'"p.uy"n zorunlu hallerde,durumun önceden
verilmesi
o.iryu ç,k *,ndun itibaren 3 gtin içerisinde Kreş Müdürlüğü idaresine belgelendirerek_ bilgi
süresince
dondurma
Kayıt
yapılabilir.
işlemi
şa*,vıa" ui. yıl içerisinde en r-ıa:ö gün kayıt dondurma
ücret talep edilmez ve çocuğun kayıt hakkı saklı tutulur.
gün
(2) Birinci flkradaki haııer dışında Kreş idaresine herhangi bir neden belirtmeksizin aralıksız l0
,eya daha fazla süre ile devam etmeyen çocuğun kaydı siihir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan
ücret iade edilmez.
(3) Birinci fıkadaki haller dlşında ailenin isteğine bağlı olarak I(reş Müdürlüğü idaresine bilgi
Bu
ue.iımesi ve aidatların ödenmesi koşulu ile çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevine gönderilmeyebilir.
süre bolrunca çocuk izinli sayılır.
(4) Çocuğun kuruluştan ayrılması velisinin yazılı talebi ile gerçekleştirilir,
isi«uuul ".." oıan bilgive belgelerin doğiu olmadığının anlaşılması halinde çocuğun kaydı silinir.
(6) Aylık tlcretini en az iki ay üst üste ödemeyen velinin çocuğunun kaydı silinir,
izi ço"rgun ve ailesinin Kriş ve Gündüz Bakımevi işleyiş vJ düzenine uyumsuz ve aykırı hareket|erde
bulunması durumunda çocuğun kaydı silinir.
(8) 72 ayını tamamlayan vğa lıı<otula kaydedilen çocukların Kreş ve Gündüz Bakımevinden ilişikleri

kesilir.

Kayıt KıbuI Komisyonu
ıvıan»r 27 - (l) Kiyıt Kabul Komisyonu; ilgi|i Başkan Yardımcısının başkanlığında, Kreş Müdürü ve
pedagogdan oluşur.
bir psikolog, sosyal Hizmet uzmanı, psikolojik Danışma ve Rehberlik veya
(2) Merkei şubi haricindeki, diğer şube Kreş ve Gündüz Bakımevlerine öğenci kabulleri, meslek
elemanlarının inceleme-değerlendirme raporlarını sunmasının ardından bu komisyonun kararına göre
yapılır.
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu
MADDE z's _ 1ıl roorainasyon ve Değerlendirme Kurulu; Kreş Müdürü veya Birim Şefi, Kreş Şube
Sorumlusu, Kıdemli Öğretmen veya Usta Ögretici/ Çocuk Eğiticisi, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı
veya Pedagogdan oluşur. Kurul Başkanı Müdür, bulunmadığı zaman Birim Şefi yoksa Kreş Şube
Sorumlusudur. Kurul iki ayda bir defa veya MüdüIün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır.
Bu kurulun her toplantıda alacağı kararlar, bir raporla Kreş Müdürlüğü'ne verilir.
(2) Koordinasyon ve değerlendirme kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır :
a) KIeş şubeleri arasındİ koordinasyonun sağ|anması ve yüksek kalitede hizmet verebiImesi iÇin gerekli

çalışmaları yapar, ilgili kararlan alır.
r, sonuçlartnt değerlendirir.
b) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin standardizasyonunu sağlar,
.1,.

i.,-" /i,l"|
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sonuçlarını değerlendirir,
c) Toolam Ka|ite Yönetimi çalışmatarını düzenler
hazırlar ve
rlllık çalıina Ve eğitim programlarını

;j

;:l'uil"';;;;;;;;i;il;;;;il;;;;l;;;;

sunar'
lişiğinin kesilmesi konusunda gerekli
problemi yaşayan çocukların yuvaya devamı yada i
incelemeler soıırasında karar verir,
onayını verir,
ejXİeş tlc."tinin yatırılmaması nedeniyle ilişiğin kesilmesi
verır,
fl Kayıt dondurma iştemi yapılmasının onayını
hizmet
p",sonelin eğitimi ile çocuklara daha iyi bir
iy;1;"h;i;;ll.esi.
d"h"
g) Kurutuş hizmetterinin
yor",.Jıiı. hıiktımleri ve başkanlık emirlerine göre belirler,
verilmesine ilişkin çalışmalari'
periyodik olarak değerlendirmesini yapar,
ğ) Kuruluş hizmetlerinin
görülmek
raporları yazılarak her türlü denetimde
h) koordinasyon ve »egeıenairme rurulu"toplanu

müdürlüğe

;İÜİ;

üzere saklanır.

DÖRDtJNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

aİ$tT$:tl-reş

görevli personel altı ayda
ve Gündüz Bakımevlerinde kalan çocuklar ile burada
ve

raporları dosyalarına konulur

bir genel sağllk kontrolünd"r";;lıt.. .i,i;ron.ıin aıii""ı"nen
defterine taydedilir,
;;",,İİ;," yaİıtan sağlık kontrollJri saglık izleme kadar Kreş ve Gündüz
(2) Bulaşıcı hastalık tespit ediı""

Bakımevinden uzaklaştınlır,

i""rı.-iviı"ii"ceye
dair sağlık kuruluşlarından alınan tabip
hastalık sonrası çocugun okula dJuu.,nau *k,n"u olmadığına
raporu getiritmesi gerekmektedir,
boğaz kültiirü ve gaita testi
(3) kreş ve Gündüz guı<ı*erieri tarafından uygun görülen tarihlerde

yaptırılması zorunludur.

Çoculdann Beslenmesi
MADDE30-(l)KreşveGündüzBakımevlerindeçocuklaraöğleyemeğiilesabahveöğledensonra
olmak üzere iki küvaltı verilir.
(2)Çocuklarınsağlıklıvedüzenlibeslenebilmeleriiçingerekliönlemleralınır.Diyetisyenve/veyagıda
mİihendisi tarafindan aylık yemek progıamı hazırlanır,
Kreş ve Gündüz Balıumevleri Kullanımı
veya mlsııfirhane
ı,ıjöır 31 _ kreş ve Gündüz Bakımevleri asli amacl dışında işletilemez ve konut

olarak kullanılamaz.
Kreş ve Gündüz Balnmevlerinin Çalışma Saatleri
başlamasından yarım saat önce
MADDE 32 _ (l)keş r" ctı"atı, brtl.evleri genel mesai saatlerinin
,*tinln bitİminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verir,
,"

çulş.u
bakımevleri geçici olarak
(2) Bakım, onarım, tadilat ,J-"ıuc".ür,ii durumlarda Kreş ve Gündüz
öncesinden veliler bilgilendirilir,
kapatılabilir, bir ay-Bakımevlerinde
Bulunacak Defter ve Dosyalar
Kİeş ve Gündüz
defter ve dosyaların bulunması
_
MADDE 33 (l) Kreş r. atınJıı, suk,.evlerinde, aşağıda gösterilen
zorunludur;
a) Çocuk kayıt defteri,
bİ rl", ço"uİ. için çocuğa ait belgelerin konulduğu bir dosya,
c) Sağlık izleme defteri,
ç) Evrak kayıt defteri,

d) Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.
Denetim
Hizmetler ve Çocuk
MADDE 34 - Kreş Müdürlüğünün Yönetmelik Esaslarına uygunluğu, Sosyalişloyiş,
tertip, düzen ve
Bakanlığı,
Eğitim
eriij"." rr.r.u denel ıvıtıdu?liıgu, Eğitim faaliyeıleri Milli
hizrnetlerin takibi ise İlgili Başkan yardımcısı tarafından denetlenir,
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BEşiNci göLüL,I

yürürlük

ve

yürütme

Yürürlük
Belediye Başkanının
MADDE35-Buyönetmelik,AntalyaMuratpaşaBelediyeMeclisininkabulüve
hakkındaki kanun
yönetmelikler
yuy,*ıunu"uk otan
c"r"1_.9"
*;i
,"r*"
l
30l
ile
onayl
dogrultusunda

i

lan edildi ği tarihte yürürlüğe

gi rer,

Yürütme
MADDE 36 _ Bu yönetmelik hükümlerini, Antalya

t_ı:_.^ o^_ı.^_ı.ıiiriit"
Muratpaşa Belediye Başkanı yürütür,

alındı,
Eş.as.lalnl Dair Yönetmelik kayıt altına
Yazı Eki Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma
dedi,
Başkanım,
kabulü uygundur,
üye Mutlugtil iarım söz alıp, k".Ö;;;;ğ,ıaig.i.ş"ı,ıiyle
.u"poru bir"" de uygundur, dedi,
Üye Cemal ı.tıtfiı Ön"r s<ız aiıp, komiryon
bizce o" kui"u komisyondan geldiği şekliyle
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, s"v,"-iı"iı.",iım
kabulü uygundur, dedi.

kabulünü oylarınıza sunuyorum,
Başkan, anılan maddenin karma komisyondan e9ldjği şekliyle
edilmiştir, dedi,
kabul edenler, etmeyenler, oy birliği ile kabul
Yapılan
r_ 1/^_ı... Emekli ve Yaşlı Insaı nların Sorunlarını
Yardım,

oylamada;

ı

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Sosyal Allelı
u" Sunuİ ı<omisyonu, Hukuksal İnceleme ve
Ktıliıir
Egiiim
Komisyonu,
Araştırma
ve
inceleme
Kreş Müdürlüğü
Ku,*u Komisyon Raporu dogrultusunda,
Araştırma ihtisas Komisyonundan oluşan, y;;;;elğinin
kabuiedilm.rln. oY birliği i|e karar verildi'
Kuruluş, Görev ve çalışma Esaslarına Dri,

/ı,

\:N\\

ümıt

ıhsaı,

Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
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Gülay AKIN
Divan katibi

