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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Muratpaşa Belediyesi mücavir alan sınırları içinde, semt
pazarlarında aileler alışveriş yaparken çocukların düzenlenen eğitici etkinliklerle güven içinde vakit
geçirmeleri, çocukların okul öncesi eğitimden faydalanamadığı sosyo-ekonomik düzeyi düşük
mahallelerde okul öncesi eğitimi verilmesi ve doğal afet durumlarında afet bölgelerinde çocuklara
sosyal, psikolojik destek amaçlı gezici otobüs içinde yapılan okul öncesi eğitim ve etkinliklerin usul ve
esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Muratpaşa Belediyesi mücavir alan sınırları içinde Muratpaşa
Belediyesi mücavir alan sınırları içinde Mahallelerde, semt pazarlarında, doğal afet durumlarında afet
bölgelerinde, öncelikle 36-72 aylık çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla gezici otobüs
içinde etkinliklerin düzenlemesi, açılış, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu Yönerge, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a)Belediye: Muratpaşa Belediyesini
b)Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
c)Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü
ç)Birim Sorumlusu: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birim sorumlusunu
d)Çocuk Gelişimci: Oyun otobüsünün eğitiminden sorumlu; çocukların sağlık, gelişim,
beslenme ve eğitimi konusunda bilgili olan; onların zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal
gelişmelerine yardımcı olmak için eğitim programları hazırlayabilip ve uygulayacak üniversitelerin
Çocuk Gelişimi veya Kız Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan kişiyi,
e) Şoför: Oyun Otobüsü aracının bakım ve kullanımından sorumlu görevliyi,
f) Veli: Oyun Otobüsüne kayıtlı çocuğun anne-babasını veya yasal olarak sorumluluğunu
üstlenen kişiyi,
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g)Hizmetli: Oyun Otobüsünün genel temizliğini yaparak, gerekli durumlarda periyodik temizlik
işlerini yapan kişiyi ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Oyun Otobüsünün Amaçları ve Çalışma Esasları
Oyun Otobüsünün Amaçları
MADDE 5-(1) Oyun Otobüsünün amacı;
a) Semt Pazar yerlerinde öncelikle 36-72 aylık çocukların eğitici, öğretici vakit geçirmelerini
sağlamak,
b) Doğal afet durumlarında afet bölgelerine gidilerek, afetin çocuklarda kaygı ve depresif
bozukluklara yol açmasını engellemek amacıyla çocuklara oyun ve aktivitelerle sosyal, psikolojik
destek vermek,
c) Müdürlük tarafından belirlenen sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan mahallelerde yaşayan
ailelerin okul öncesi eğitimden faydalanamayan çocuklarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
gezici otobüs i sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan mahallelerde yaşayan ailelerin okul öncesi
eğitimden faydalanamayan çocuklarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gezici otobüs içinde
okul öncesi eğitim almasını sağlamak.
Çalışma esasları
MADDE 6-(1) Oyun Otobüsü çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;
a) Gezici otobüsünün hizmeti aksatacak derecede yıpranmış ve/veya kullanım dışı kalmamış
olmasına özen gösterilir.
b) Oyun Otobüsünde Atatürk köşesi, seyahat koltuğu, projeksiyon, yeterli sayıda katlanabilen
öğrenci masası, sandalye, oyuncak dolabı ve benzeri eğitim materyali, elektrikli ısıtma/soğutma
sistemi, fotokopi makinası, ilk yardım çantası/dolabı bulundurulur.
c) Oyun Otobüsünün hangi semt pazarında veya mahallede kurulacağına ihtiyaçlar ve gelen
talepler doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürünce kadar verilir.
ç) Doğal afet durumlarında ise oyun otobüsü ve ilgili personeller afet bölgesine Başkanlık Oluru
ile görevlendirilir.
d) Semt pazarlarında aileler alışverişlerini yaparken 2 saatlik süre için 36-72 aylık çocukların
oyun otobüsünde eğitici, öğretici ve kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla çocuk gelişimci tarafından
kayıtları yapılır. Çocukların kabulü sırasında çocuğu bırakan velinin kimlik ve iletişim bilgileri alınır,
çocuk oyun otobüsünden bırakan veli tarafından, kimlik bilgileri doğrulanarak alınır.
e) Oyun Otobüsünü kullanmak ve bakımını yapmak üzere E-Sınıfı sürücü belgesine sahip olan
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şoför ile gezici sınıf aracının temizliğinden sorumlu bir hizmetli görevlendirilir Oyun otobüsünün
şoförü ile görevli hizmetli, eğitim etkinlikleri esnasında aracın içinde bulunamaz.
f) Oyun Otobüsü etkinliğinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, hizmet verilecek mahalle
muhtarı ile görüşmeler yapılarak tedbir alınır.
g) Oyun Otobüsünde sadece oyun otobüsü görevlileri seyahat eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Çocuk Gelişimcisinin görevleri
MADDE 7-(1) Oyun Otobüsünde görevlendirilen çocuk gelişimcisi, aşağıda belirtilen görevleri
yapar;
a) Oyun Otobüsüne kayıtlı çocukları velilerinden kimlik fotokopisiyle teslim alır, ve kimlik
doğrulaması yaparak veliye teslim eder.
b) Oyun Otobüsünün özeliğine göre eğitim etkinliklerini, Okul Öncesi Eğitim Programına uygun
olarak yürütür.
c) Oyun Otobüsüne giriş ve çıkışlarda çocuklara yardımcı olur.
ç) Oyun Otobüsüyle ilgili olarak amirlerince verilen hizmete yönelik diğer görevleri yapar.
d) Oyun Otobüsü etkinlik süresince çocukların güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Oyun
Otobüsünün güvenliğini tehdit edecek durumlar ortaya çıktığında güvenlik birimlerini derhal
bilgilendirir.
Şoförün görevleri
MADDE 8-(1) Oyun Otobüsü üzerine zimmetlenen görevli şoför, taşıtın kullanılması ile
bakımından sorumludur. Aracın etkinliği bitiminde, Müdürlük tarafından belirlenen yere park ederek
görev yerine döner.
Hizmetlinin görevleri
MADDE 9- (1) Oyun Otobüsünün temizliğinden sorumlu olmak üzere görevlendirilen hizmetli;
aracı temizler, havalandırır ve çocuklar için eğitime hazır hâle getirir. Günlük çalışma saatleri
içerisinde gezici sınıfla ilgili görevi sona eren hizmetli, Sosyal Yardım İşleri Müdürü tarafından
görevlendirildiği yerde görevine devam eder.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Oyun Otobüsü Etkinlik Programı ve Süresi
Oyun Otobüsü Etkinlik Programı ve Süresi
MADDE 10- (1) Semt pazarlarında kurulan oyun otobüsleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
tarafından belirlenen günlerde belirlenen semt pazarlarında kurulur. Semt pazarlarında aileler alışveriş
yaparken çocuklarını 2 saatlik süre için oyun otobüsüne teslim edebilirler.
(2) Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan mahallelerde oyun otobüsü hizmeti
verilmesi durumunda Oyun Otobüsü eğitim programı ve süresi çocuk gelişimcileri ve Müdürlük
tarafından belirlenir. Doğal Afet durumda ise Oyun Otobüsünün görevlendirilme süresi Başkanlık
Oluru ile belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1)Bu Yönerge hükümlerini Muratpaşa Belediye Başkanı yürütür
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