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KARARIN ÖZÜ:
Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF: 
 03.10.2019 tarih, 25908 sayılı Kreş Müdürlüğü'nün teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İçişleri̇ Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı genelgesi ile Mahalli idarelerin 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak üzere hazırlayacakları 
yönetmelik taslaklarını, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
hazırlanması gerektiği bildirilmiştir.

Belediyemiz Kreş Müdürlüğünün iş ve işlemlerinde yapılan değişiklikler ile çalışma yönetmeliğinin 
güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı15'nci maddesinin b) fıkrası: 
" Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Kreş Müdürlüğünün görev ve çalışma 
yönetmeliği ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.
  

 
T.C. İSTANBUL İLİ KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

  
Amaç 
MADDE  1-Bu  Yönetmeliğin  amacı  Kreş  Müdürlüğü'nün  kuruluş,  görev,  yetki  ve sorumlulukları 
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.

Kapsam 
MADDE 2- Bu Yönetmelik Kreş Müdürlüğü'nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, organizasyon yapısı 
ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.
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Dayanak 
MADDE  3-Bu  Yönetmelik  5393  sayılı  Belediye  Kanunu,1739  sayılı  Milli  Eğitim  Temel Kanunu 
ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye: Kartal Belediyesini,
Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığını
Başkan: Kartal Belediye Başkanını
Müdürlük: Kreş Müdürlüğünü,
Müdür: Kreş Müdürünü,
Alt birim: Müdür tarafından müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının  paylaştırılarak  daha etkin 
ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine 
verilen görevleri yürüten birimi,
Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu 
olan yöneticiyi ( Kreş Sorumlusunu ),ifade eder.
 
Temel İlkeler 
MADDE 5- Müdürlük tüm çalışmalarında; 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 
c) Şeffaflık ve hesap verebilirlik, 
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek. 
g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak. 
h) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık. 
ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş ve alt birimler
MADDE 6 – (1) Müdürlük 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlananBakanlar 
Kurulu'nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm  Kadro İlke ve Standartlarına 
İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına  göre kurulmuştur.
(2) Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerdenoluşur. Alt 
birimler; Kreş, Eğitim ve İdari İşler alt birimleri ile ihtiyaç halinde kurulacakdiğer alt birimlerden 
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oluşacak şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.
(3) Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı Başkan  onayı ile 
Müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir. 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 7- (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;            
a)Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 
ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılar, Başkanlıkça kurulması 
kararlaştırılan işletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütür.            
b)Yatırım planlarına göre kendisine yöneltilen işlerin yapılmasını takip ve kontrol eder.            
c)Belediye sorumluluk alanları içerisinde tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütür.            
ç)Müdürlüğe bağlı kreşlerin koordine halinde çalışmasını sağlar.             
d)Kreşlerde alınacak olan ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapar 
ve belediye meclisine sunar.            
e)Meclisten çıkan tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler.            
f)Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlar.            
g)Çalışan personeline hizmet içi eğitim verilmesini sağlar.             
ğ)4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar.            
h) Müdürlüğün 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre kurumun stratejik planı 
doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar.
ı)Müdürlüğün 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür.
i)Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile Başkanlıkça verilen görevleri 
mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.            
j)Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, 
standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak iş ve işlemlerini yürütür.             
k)Stratejik plan çalışmalarında müdürlük amaç, hedef ve stratejilerini belirler,             
l)Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçenin hazırlanması ve performans 
programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik şekilde kullanılmasını 
sağlar,            
 m)Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye Yönetim Sistemi'ne, performans programında yer 
alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerinin yapılması ve onaylanmasını sağlar,             
n) Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesini sağlar.
(2) Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile Başkanlıkça verilen görevleri 
mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
(3) Müdürlük, belediyenin Stratejik Planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda 
hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.
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 Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 8- (1) Müdür görev ve yetkileri kapsamında: 
a)Bu yönetmelikte açıklanan Müdürlüğün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, 
etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak, 
b)Müdürlüğün alt birimlerini oluşturmak ve görevleri ilgisine göre alt birimlere paylaştırarak gerekli 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 
c)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, 
personelini bilgilendirmek ve eğitmek, 
ç)Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak, 
d)Müdürlük personelinin terfi, doğum yardımı, aile yardımı ve benzeri özlük haklarındaki değişiklikleri 
izleyerek zamanında ilgili birime bildirilmesini sağlamak, 
e)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas 
olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi 
çalışmalarını yürütmek,
f)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
g)Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
ğ)Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
h)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak, 
ı)İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında ilgili birimlerden görüş talebinde bulunmak 
ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak, 
i)İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir. 

Alt birimlerinde görev ve iş dağılımı
MADDE 9-Müdürlüğün alt birimleri arasındaki görev ve iş dağılımı bu yönetmeliğin 6 ve 7'nci 
maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt birim yöneticisine (Kreş Sorumlusuna) 
tebliğ edilir.

Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 10- (1)Alt birim yöneticisi( Kreş Sorumlusu );kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından 
verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflere 
uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. 
(2) Alt birim yöneticisi( Kreş Sorumlusu ); 
a) Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve 
yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak, 
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak, 
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c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle sorumludur.
 
Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 11- Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki işleri 
yürütmek üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. 
Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim yöneticisine karşı sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Ücret ve Ödemeler
MADDE 12: a)Ücretler
1-Kreş hizmetleri ücretlidir. 
2-Kreş ücretleri her mali yılda Belediye Meclisince belirlenir ve Belediye Başkanının onayı ile 
uygulanır. 
3-Kreş ücretleri tespit edilirken il'in nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı, kreşin bina, yakıt, şehre uzaklık, 
kira, personel ve kapasite özelliklerine dikkat edilerek, aylık ücret belirlenir. Belediye Meclisi yıl içinde 
aylık bakım ücretini günün şartlarına göre her zaman düzenlemeye yetkilidir.
4-Belirlenen ücret her ayın en geç 18‘ine kadar belirlenen ve veliye bildirilen banka hesabına sicil 
numarası ile çocuk adına yatırılır. Alınan banka dekontunun bir sureti her ay kreş idaresine teslim edilir.  
 
b) Süreli Ücretsiz Bakım Uygulaması,
Evde ebeveyni dışında bakıcısı olmaması nedeniyle zorunlu olarak (hastalık cenaze vb.) kısa süreli kreş 
bakımına ihtiyacı olan ailelerin çocukları sabah 09:30-11:30, Öğleden Sonra 13:00-15:00 saatleri 
arasında kreşlerden Kreş Müdürlüğü'nce belirlenecek haftada bir (1) gün ücretsiz faydalanabilir.
 
MADDE 13: 
Koordinasyon Değerlendirme Kurulu
1)Koordinasyon Değerlendirme Kurulunun oluşumu 
a)Koordinasyon Değerlendirme Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur.
b)Koordinasyon Değerlendirme Kurulu görevlendirmesi Belediye Başkanının onayı ile olur.
c)Koordinasyon Değerlendirme Kurulu her yıl Eğitim Dönemi içerisinde uygun olduğu tarihlerde 
Belediye Başkanının onayı ile toplanır.

2)Koordinasyon Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri 
a) Ücretsiz veya indirimli bakılacak çocukların tespiti, Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunca 
(KDK) belirlenir.
b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde indirimlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları 
tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas 
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olmak üzere uygunluk görüşü vermek. 
c) İndirim Ölçüm Kriterlerini ve kriterlerin karşılığı ağırlık puanlarını belirlemek.
ç) İndirim talebinde bulunan kişilerden istenecek belgeleri belirlemek.
d) Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

MADDE 14- 
İndirimli veya ücretsiz eğitim;
a)Başvuru 
Bu Yönetmelik kapsamındaki indirimden yararlanabilecek durumda olan kreş başvurusu kabul edilmiş 
öğrencilerin velileri devam etmekte olduğu kreşin yöneticisine başvurur.
 
b)Başvuruda İstenecek Belgeler 
 (1) İndirim talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Dilekçe, 
b) Müdürlüğe Başvuru Formu 
c) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 
ç) Mernis veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım 
Sisteminden (KPS) ve Kent Bilgi Sisteminden (KBS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi ve / veya 
Muhtarlıktan Konutta Kalanlara ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form 5), 
d) Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, öğrenci belgesi, 
ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler. 
(2) Müdürlükçe durum tespiti için Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Cumhuriyet Baş Savcılığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında da inceleme 
yapılır/yaptırılır. 

c)Başvuruların İncelenmesi: 
(1) Müdürlükçe başvuru belgeleri incelenerek, bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve 
sosyal durumunu tespite yönelik rapor düzenlenir. Raporda indirim kriterlerini içeren bilgiler yer alır. 
(2) Başvuru evrakları ıslak imzalı olacaktır.
(3) Başvuru evrakları Kreş sorumluları tarafından, karara bağlanmak üzere dosya halinde Koordinasyon 
Değerlendirme Kurulu'na gönderilir. 

d)Başvuruların Değerlendirilmesi 
 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan indirimler Koordinasyon Değerlendirme Kurulu 
tarafından yürütülür.
(2) Koordinasyon Değerlendirme Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin salt 
çoğunluğu ile alınır. 
(3) Koordinasyon Değerlendirme Kurulu kararları Belediye Başkanının onayına sunulur.
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e)İndirim Miktarı
(1) Koordinasyon Değerlendirme Kurulu, Yönetmeliğin ilgili Maddesi doğrultusunda müracaatta 
bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen rapor ile birlikte, aşağıdaki kriterler göz önünde 
bulundurularak indirim yapılıp yapılmamasına karar verir. 
a) Aile bireylerinin iş durumu,
b) Ailenin kayıtlı net geliri ya da beyanlar doğrultusunda kayıt dışı net geliri, 
c) Barınma ve eşya durumu, ısınma yöntemi, 
ç) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri, 
d) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı, çalışabilir durumdaki kişi sayısı, 
e) Medeni Hali, 
f) Engelli durumu,  
g) Ağır Hastalık durumu, 
ğ) Afet Geçirme durumu, 
h) Başka Kurumlardan alınan yardımlar, 
ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu, 
i) İşyeri sahibi olup olmadığı, 
(2) Belediye tarafından yapılacak indirimlere ilişkin olarak oluşturulacak ve Koordinasyon 
Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda, yapılacak 
değerlendirme sonucu başvuranlar için verilen puanlar derecelendirilerek, bulunduğu dereceye göre 
belirlenen miktarda indirim uygulanır. 
(3) İndirim Değerlendirme Kriterleri neticesinde 100 puan üzerinden; 
a) 0- 50 puan arası, indirim için uygun değil, 
b) 51 - 80 puan arası, ücretin yüzde ellisi oranında (% 50) indirim, 
c) 81 -100 puan arası, ücretin yüzde yüzü oranında (% 100) indirim uygulanır.
ç) Belediye bünyesinde çalışan tüm Personelin (memur, sözleşmeli memur, işçi ve belediye şirketlerinde 
çalışan personel) çocukları için, Yetkili Sendikaların İdare ile imzaladığı sözleşmelere göre indirim 
yapılır.
d)Kardeş çocuklar var ise alınacak bu ücret; birinci çocuk için tam, ikinci çocuk için ise % 50 olarak 
tahsil edilir
(4) İş bu yönetmelik kapsamında indirim alan veliler her yıl başvurularını yenilemek zorundadır.
(5) Kreşlerde öğrenim gören çocuklardan

1)      Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin; 
2)      Anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar, 
3)      Anne veya babası ölü olup, diğer ebeveyni çalışan çocuklar, 
4)      Çalışmak zorunda olan ve boşanmış kişilerin çocukları, 
5)      Kadın sığınma evinde bulunan kadınların çocukları, 
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6)Cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların çocukları Kreşlerde indirimli veya Ücretsiz eğitime devam 
edebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
 MADDE 15- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
MADDE 16- 05.04.2017 tarih ve 2017/77 karar nolu meclis kararı ile yürürlüğe giren Kreş Müdürlüğü 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 17- Bu yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip karara bağlandıktan sonra 
yürürlüğe girer 
Yürütme 
MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

RAPOR:
Hukuk Komisyonu'nun 10.10.2019 tarih, 47 Nolu Raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kreş Müdürlüğü'nün Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/25908)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi 
komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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SONUÇ:
Kreş Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu 
doğrultusunda KABULÜNE: Nizamettin ALTINTAŞ, Elif Bulut GEZEN, Mehmet 
GÖDEKDAĞ, Av. Muhammer BEKTAŞ, Abdullah AÇIK, Nurten ERGÜR, Abubekir DAĞ, Mahmut 
YAZICI, Yaşar Cevdet KAHRAMAN, Ömer ULUYURT ve Emrullah AYDIN'ın RET oyuna Karşılık 
Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2019/EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 11.10.2019 TARİHLİ 3. 
BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

  

e-imza
YILMAZ TUNCER

 BELEDİYE MECLİSİ 
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
AYSEL YÜCEL

MECLİS KATİBİ

e-imza
YASİN ÜNDER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2019

e-imza
GÖKHAN YÜKSEL

BELEDİYE BAŞKANI
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