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T.C. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogrctim Gene! MUdUrli.igi.i 

Say1 : 37364034-604-E.380 1504 

Konu: Trafikte Gem; Fikirler Yan~mas1 

.. .. ............. VALiLiG iNE 
(ii Mill! Egitim Mlidi.irl tigli) 

04.04.20 16 

i tgi : a) Bakanllk Makam111111 11.01.201 6 tarihli vc 3 7364034-20-E.324593 sayil1 Ol uru. 

b) Ortaogreti m Gcnel Mtidi.irli.iglini.in 18.01.2016 tarihli ve 37364034/604/594763 sayil1 yaz1s1. 

Ortaogretim ogrencileri arasmda trafik ve yol gUvcnl igi konusunda fark111da lik o lu~turmay1 vc 
trafiktc sorun1luluk bilincinin geli~tirilmesini ama9layan "Trafik ve Yol Gi.ivcnligi Projesi" Gene! 
Mi.idi.irli.igi.imtiz koordinesinde yilrtitiilmektedir.. 

Projc kapsammda, ortaogretim ogrencilcrinin trafik gtivcnligi konulu bir kampanya 
haz1 rlayarak yaparak-ya~ayarak ogrenmcleri, ya~ad1klan yerl erde trafik gi.ivenligi konusunda 
lark111dahk vc bilin<;: olu~turulmasma katk1da bulunmalan111 saglamak amac1yla dUzenlencn "Trafikte 
Ge n<,; Fikirlcr Yan~mas1" 2014 y1lmdan beri i.ilke gene I indc tlim ortaogretim ogrencileri arasmda 
cllizcnlenlenmektcdir. Yan~manm 2015-2016 egitim-ogretim y1hnda da i.ilkc genelinde tlim 
orlaogreti m ogrencileri arasmda ger9ck l e~tirilmcsi ilgi Makam Oluru ile uygun gori.ilm i.i~ti.ir. 

Bu kapsamda ilgi (b) yaz1 ile Trafikte Gen<; Fikirler Yan~mas1'nm ilinizdeki tiim ortaogrctim 
kurumlanna duyurulmas1 hususu bildirilmi~ yan~maya ili~kin ta111t1m doki.imanlan (Trafiktc Gene;: 
Fikirler Yan~mas1 Postcri) ilinize gonderilmi~tir. 

"Trafiktc Gene;: Fi kirler Yan~mas1"11111 konusu. amac1, kapsam1, katilma esaslan, ba~vun.1 

~ckli ve odtillcrine ili ~kin dctayli bilgi lcr ekteki gi.inccllcnmi~ ~artnamede yer almakla birlikte ba~vt1ru 
adrcsindeki dcgi~iklik nedcniyle yan~ma i9in son ba~vuru tarihi 8 Nisan 20 16 tarihinden 4 May1s 
2016 tarihine kadar uzat1lm1~tlr. Kampanyalann gonderikccgi ba~vuru adrcs i "Milli Egitim 
Baka11!1g1. Ortaogretim Gene! Miidiirliigii. 8 e:je1·/er Ka111piisii H Blok, 2. Kat. 06560 
>'enimaha/le/A NKARA" olarak degi$tiri lmi$tir. 

"Trafikte Gen<; Fikirler Yan~mas1"na ili ~k in soz konusu degi$ikliklerin ilinizdeki ti.im 
ortacigrclim kururnlanna duyurulmas1 hususunda bilgilerinizi vc geregini rica cderirn. 
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1. Yan~mamn Konusu veAmaa 

TRAFiKTE GEN<; FiKiRLER 
YARl~MA ~ARTNAMESi 

Milli' Egitim Bakanlig1 Ortaogretim Gene! Mi.idi.irltigi.i. Ula~tirma Denizcilik ve Haberle~me 
Bakanlig1 Karayolu Di.izenleme Genel Mi.idii.rli.igi.i, T0VT0RK Ara9 Muayene istasyonlan ve 
Goodyear Lastikleri aras1nda imzalanan i ~ birligi protokoli.iyle yi.iriittilen Trafikte Genc;lik 
Hareketi projesi, ozellikle lise c;agmdaki genc;lerde trafik gi.iven ligi ve bireysel soru mlu luk lar 
konusunda fark111dahk o lu ~turmay1 amac;lamaktad1r. 

Trafikte Gene; Fikirler yan~mas1. Trafikte Genc;:lik Harekcti projesi kapsam111da . lise c;ag1ndaki 
gcnc;l crin trafik gi.ivenligi konulu bir kampan ya haz1rlayarak; hem yaparak-ya~ayarak 

ogrenmeleri. hem de ya~ad 1klan yerlerde trafik gUven ligi konusunda fark111dahk ve bili n<; 
olu~turulmasrna katk1da bulunmalanni saglamak amac1yla di.izenlenmektedir. 

2. Yan~manin Kapsam1 
Tratikte Gene; Fikirler, ti.im ortabgretim kurumlar111 1n kat1ltmma ac;1kt1r. Ba~vuru ko~ullann1 
kar~ilamak kayd1yla, lise lerde okuyan bi.iti.in ogrenciler Trafi kte Gene; Fikirler yan~mas111a 
ba~vurabilir. 

3. Yan~maya Kahl ma Esaslar1 
3. 1. Ogrenci ler, trafik gi.ivenligi konusunda karnpanya haz1rlayacakt1r. Trafik gi.ivenl igi 

d1~111da bir konuyla yan~maya ba~vuru yaptlamaz. 
3.2. Trafik i:,ii.ivenligi konusunda hazirlanacak kampanyada alt alan smirlarn as1 yoktur; adaylar 

insan. arac; ve yo l faktorlerinden herhangi biri i.izerine herhangi bir konuda kampanya 
hazirlayabilir. Di.izenlcnecek karnpanyada birden fazla konu ele ahnabilir. 

3.3. Adaylar, projenin web sayfastnda (.: ·· ·1 , ~: .. :;{k'"IClikhare!<: J yay1rnlanan 
Trafikte Gem; Fik irler Kampanya Haz1rla111a Rehberi isimli kaynak belgeden 
faydalanarak, trafik gi.ivenligi konulu bir kampanya di.izenleyecektir. Karnpanya 
di.izenlemeye ili~kin aynnhli bi lgil er. bu rehberde yer almaktad1r. 

3.4. Kampanya di.izenleme si.irecinde izlenilrnesi gereken ad1111lar ~u ~ekildedi r: 

3.4. 1. Trafikte Gene; Fikirler Yan~rna $artnamesinin ogrencilere duyuru lrnasi. 
3.4.2. Trafikte Gene; Fikirler tak1m lann111 kurulmas1. 
3.4.3. Her tak1rn ic;;in dam~man ogretrnenin beli rlenrnesi. 
3.4.4. Takimlann isim lerini belirlernesi ve logosunu haz1rlamas1. 
3.4.5. Her tak1m111 tak1mlanrn tan1tan bir bro~i.i r haz1rlamas1. 
3.4.6. Her tak1rn111 kampanya planlamas1. geli~tinnesi ve uygu larnas1. 

3.5. Adaylar. ba~vliru dosyasmda, rehberde sunulan bilgiler dogrultusunda gec;irdikleri ttim 
stirc<;lcre yer verrn el idir. Bu nedenlc. Trafikte Gene;: Fikirler Kam pan ya Hazirlama 
Rehberi 'nden hareketle c;ah~1lmaya ba~land1g1 andan itibaren, ba~vuru dosyas111da 
kullanilrnak i.izere bilgi, beige, gorse!, video, gra fik ve benzerlerinin derlenmesi adaylann 
yaranna olacakt1r. 

3.6. Trafik gi.ivenligi konulu kampanyalar. en fazla 5 ogrenciden olu~abi lccck talomlar 
taraf111dan geli~tirilecektir. Bir ogrenci yaln1zca bir tak1mda yer alabilir. Her takun. bir 
tak1 rn te rn si lcisi se<;mel id ir. 

3.7. Her taknn yal111zca bir kampanya di.izenleyebilir. 
3.8. Her tak1mm, karnpanya geli~tirme si.irecinde kend ilerine goni.illi.i olarak destek 

verebilecek, kend i okullarinda gorevli bir dan 1~111an ogretmeni olrn al 1d1r. Dan1~man 

bgretmen, ekibi yonlend irme, ogrencilerin soru ve ihtiya<;lanna yan1t verme, ihtiya<; 
halinde ilgili payda~ lar l a ileti ~ ime ge9111e gibi gorevler i.istlenecektir. 



3.9. Tak1mlar, kampanyalarda kulland1klan bl.Hun i9cri klerin (metin, gorse!. video vb.) telif 
hakk1 kurallanm ihlal etmemesini saglamakla ytikumli.idtir; teli f hakk1 ihlal leriyle ilgi li 
buttin yilki.imltililk ilgi li tak1m ilyelerine aittir. 

4. Ba~vuru ~ekli 
4.1. Her tak1m dant$man ogretmeniyle birlikte ge li$tirdigi karnpanyayt, Trafikte Gen<;: Fikirler 

Karnpanya Hazirlama Rehberi'nde sunulan yo!. yontem, bilgi ve tavsi ye ler 9er9evesinde 
anlatacak bi r sunum haztrlayacaktir. Sunum, kampanyanin haz1rhk. planlama. geli$t irme. 
uygulama ve diger ilgili ti.im slire9lcrini an latacak kapsamda olmahd1r. 

4.2. Ba~vuru ic; in haz1rlanacak sunumda metin, gorse!, grafik, video, ses, 9izim ve benzerleri 
kulla111 labilir. Bununla birlikte, sunurnun PowerPoint gibi yayg111 bir programda 
haz1rlanmas1 ve sunum dosyas1 i9inde kul lamlan dosyalann (ozellikle ses vc video) 
uyumlulugu ve 9al1$IP 9al1$mad1g1 birkac;: bi lgisayarda kontrol edilmelidir. Sunum ic;:ine 
gomtilii ses ve video dosyalannin sunum klasoriinden ayn bir klasorc de kaydedilmesi 
kat1 hmc1 Jann yaranna olacaktir. 

4.3. Sunum en fazla 40 slayttan olu$mahdir. 
4.4. I laz1rlanan sunum, Trafikte Gene;: Fikirlcr Ba~vuru Formu, Kampanya bzeti kampanyay1 

di.izenleyen tak1ma ait 3 toplu fotogra( bir USB bellek ic;:ine kaydedilmeli ve Trafikte 
Gcnc;:lik Hareketi 'nin internet sayfasmda payla$il an ba$vuru evraklannm (Trafikte Gens; 
rikirler Ba~vuru Formu; dant$man ogretmen tarafmdan doldurulacak Kampanya Ozeti) 
1s lak imzah 91kt1s1yla birlikte ba$vuru adresine gonderilmelidir. 

4.5. Kargo $irketine teslirn ettiginiz ba~vuru paketinizin takibin i yapabi lmeniz i9in teslim 
amnda verilen al111d1 belgesini paketiniz ba~vuru adresine ula$ana dek saklay1111z. Kargo 
ucreti gondericiye aittir. 

5. Kampanya Dtizenlane Tarih leri 
Mill! Egitim Bakanl1g1 Ortaogretim Gene! Mlidi.irlligi.i tarafindan yan$manin duyurusu 
yapild 1 ktan sonra, tak1m lar a$ag1da be! irti len son ba$VUru tarih ine kadarki zaman 1, 
kampanyalanni geli$ti1111ck ve uygulamak i9in kull anabi lirlcr. i$bu $artnamedeki ba$VUIU 
$ekJ i ve kO$UI lannt da goz oni.inde bulundu rarak ba$Vllrll i9in gereken bl.ittin haztrhklan 
tamamlamak ilgili tak1mlann sorumlu lugundad1r. 

6. Ba~vuru 

6.1. Son ba~vu ru tarihi 4 May1s 20 l 6'd1r. 
6.2. Bu tarihten sonra kargoya verilen ba~vurular degerlendinneye almmayacakt1r. 
6.3. Kargoda ya~anabil ecek gecikmeler ve sorun lardan ba$vuranlar sorumludur. Bu yl.izden 

tak1mlann bu hususlan dikkate alarak ba$VLiru paketl erini takip etmeleri kendi yararlanna 
olacakllr. 

6.4. Ba$vuru paketi yle gonderilen materyal ler iade edi lrnez. 
6.5. Gcrekli gorti lmesi halinde, ba$vuru tarihleri degi$ti rilebilir. 

7. Ba~vuru Adresi 
AllCI: Hicran TEKiN 
Adres: Mi lli Egitim Bakanhg1, Ortaogretim Gene! Mi.idl.irltigi.L Be$evler Kampi.isi.i 
H Blok. 2. Kat. 06560 Yenimahalle/ANKARA 
Telaon: 03 12 413 26 89 

8. On Degerlendirme 
8.1 . Alman ba~vurular , 15 May1s 20 16 tarihine kadar bag1ms1z bir ji.iri ek ibi tarafmdan 

a$ag1dak i puan lama anahtan 9er9cvesinde degerlendirilecekti r. 
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8.2. Jtiri i.iyeleri, her ba~vuru ic;:in ayn ayn puanlar verecek: bir ba~vuru ic;:in jiiri i.iye lerini n 
verdigi puan lar top land1ktan sonra ba~vurular ald1klan toplam puana gore en yiiksekten 
en dii~iige dogru s1ra lanacak: ilk lO 'a giren tak1mlar. finale kalacaktir. 

8.3. On degerlendirme sonuc;lan en gee;: 16 May1s 2016 tarihinde projenin internet sitesinde 
yaymlanacakt1r. 

8.4. On degerlendirmejiirisinin karan kesindir. itiraz edi lemez ve degi~tirilemez. 

9. Final 
9.1. On degerlendirme sonucunda ilk I O'a giren takun lann i.iyeleri ve dani~man ogretmeni, 

bag1ms1z ve ala111nda uzman isimlerden olu~acak fin al jiirisine kendi kampanyas1111 
su nacakt1 r. 

9.2 . Fi nal sunumlan ve odiil t6reni, on dcgerlendirme sonuc; lanmn a91klanmas111111 ardmdan. 
2016 May1s ay1 ic;:inde belirlenecek bir gi.indc yapilacakt1r. Kesin tarih ve yer fina listlere 
aynca bildiri lecektir. 

9.3. Finale kaulacak takunlar ve dam~man ogretmenlerin ula~1m ve konaklama giderleri 
Goodyear tarafmdan kar~tlanacaktir. 

9.4. rinal sunumu 20 dakika ile smirh olup, her tak1111 ic;in I 0 dakika da soru-cevap boli.imi.i 
olacaktir. 

9.5. Tak11nlar, ba~vuru ic;:in gonderdikleri sunumu 20 dakikada sunabilecek ~ekilde gozden 
gec;: irebilirler. Final sunumunun a~ag1 da verilen puanlama anahtanndaki kriterleri kar~il ar 

nitelikte olmas1 tak11n lann yaranna olacaktir. 
9.6. Jtiri i.iyeleri. her takun ic;:in ayn ayn puanlar verecek; bir tak1m ic;:in ji.iri i.iyelcrinin ve rdigi 

puanlar topland1ktan sonra tak1mlar ald1klan toplam puana gore en yi.iksekten en di.i~i.ige 

dogru s1ralanacak; ilk i.ic;:e giren tak1mlar bel irlenecektir. 
9.7. Final ji.irisi. uygun bulmas1 halinde, ilk i.ic;:e gi remeyen tak1mlara te$vik odi.ili.i verebilir. 
9.8. Final ji.irisinin karan kesindir, itiraz edilemez. degi~tirilemez. 

10. Yari~ma Takvimi 

Kampanya Son Ba~vuru Tarihi 4 May1s 2016 

Kampanyalann On Degerlendirme 
9 May1s 201 6-15 May1s 20 16 Si.ireci 

On Dcgerl endirrne Sonw;:lann111 
16 May1s 20 I 6 

Ac;1klanmas1 

Final May1s 2016 

11. Telif veKullan.m Hak k1 
11.1. Trafikte Gene;: Fik irler yan~masina ba~vurmak ic;in geli~tirilen kampanyalann eser 

sahip ligi hakk1 ba~vuran tak1ma aittir. 
11.2. Proje ortaklan, herhangi bir bedel odemeksizin kampanyalan hayata g e <; i rm e. 

kampanyalarda bulunan ese rleri toplu gosterimlerde ve/veya sergilerde kullanma, 
dag1tma hakkma sah iptir. 
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12. <;:~i tl i Hiikiimler 
12.1. Tratikte Gen<;: Fikirler yan~masrna ba~vuran ti.im taknn lar, i§bu ~artnameyi kabul etmi§ 

say1 ltr. 

13. Oduller 
Dereceye giren vc fina le kalan yan~macila ra veri lecek odi.iller a~agidaki gibidir. 

Da111~man ogretmen 
I 000 I iralik D&R hediye <;:ck i 
Bi rincil ik ba~an belgesi 

Birinci 
Tak1m i.iye leri 2000 li rahk D&R hediye <;:ck i (toplam) 

Birincilik ba~an belgesi 
Okul Bi rincilik kupas1 

Dan1~man ogretmen 
750 liral1k D&R hediye <;:eki 
iki nc ili k ba~an belgesi 

ik inci 
Tak1m i.iyeleri 1500 lirahk D&R hediye <;:eki (toplam) 

ik incil ik ba§an belgesi 
Okul ik inc ilik kupas1 

Dan1~man ogretmen 500 lirahk D&R hediye <;:eki 
U9i.inci.i luk ba~an belgesi 

U<;:iinci.i 
Tak1111 i.iyeleri I 000 lirahk D&R hediye 9cki (toplam) 

09i.inci.i li.ik ba~an belgesi 
Oku l Uci.inci.i li.ik kupas1 

Da111§man ogretmenler Kalem seti 
Kat il1 111 belgesi 

Diger fin ali stl er 
Tak1111 i.iyeleri 

50 li ra lik D&R hediye r;:eki (her birine) 
Kati hm belgesi 

Okul Plaket 
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14. PUANLAMA ANAHTARI 

Ahnabi lecek 
en yuksek 

Ba~hk Kriter puan 

1.1. Durum/ ihtiya<;: analizi ve/vcya ara~tirma 4 

1.2. <;oztim onerisi 5 

c<:l 
r 
i:: 1.3. I ledef kit le 4 :v -t:: 
c<:l 

0.... 1.4. Strateji ve taktikler 5 -
1.5. Kaynaklar 5 

1.6. Zaman plam 4 

:.... 2.1. Payda~ larla ili~kil er 6 <1) 
en- -....... ~ 

. ·-N ;:::: 
2.2. Sponsor ve destek<;:ilerle ili ~kil er 6 ·-co 

c<:l e 
c<:l 

3 .1. Tasarlanan kampanyanin hayata :::::; 
20 Of! gc<;:i rilmesi >-.. 

:J 
M 

4.1. Tl eti~ irn hedetl eri 5 

E 4.2. Ternel mesaj lar 5 --
[/'r --..., 
'1.l -·- 4.3. Geli ~tirilen ve kullantlan materyaller 5 
~ 

4.4. Kul la111lan ileti~im kanal lan 5 

~ 5. 1. y onternde yarat1ctl1 k 9 -
(.) 

..... 
5.2. Geli ~tiri len ara<;: larda yarat1c11Ik 5 tV 

...... 
c<:l 

>-
<n 5.3. Ozgtinltik 7 

TOPLAM: 100 
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