İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA
AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
İyi Dersler Şoför Amca Afiş Yarışması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç
Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri iş birliğinde yürütülen İyi Dersler Şoför Amca
projesi kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmanın konusu, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin
trafik güvenliği konusunda servis şoförlerinden beklentilerini ifade etmeleridir.
Yarışmanın amacıysa, trafikteki savunmasız ve incinebilir grupların başında gelen çocukların,
trafik güvenliği konusunda servis şoförlerinden beklentilerini kendi ağızlarından ifade etmesi
yoluyla hem kendi farkındalıklarının gelişmesine, hem de çevrelerinde farkındalığın
gelişmesine katkıda bulunmaktır.
2. Yarışmanın Kapsamı
İyi Dersler Şoför Amca Afiş Yarışması, 11. maddede yer alan 100 ilkokulda uygulanacaktır.
Bunların dışındaki okullardan başvuru yapılamaz; yapılsa dahi kabul edilmeyecektir.
3. Yarışmaya Katılma Şekli ve Esasları
3.1. Eserlerin konusu, öğrencilerin güvenliklerini sağlamak konusunda her gün kendisini
okula getiren ve evine götüren taşımalı eğitimde yer alan servis şoförlerinden beklentileri
olmalıdır. Bu konunun dışında eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.2. Afişlerde görsel tasarım ve bu tasarımı destekleyen bir sloganın yer alması zorunludur.
3.3. Yarışmaya katılanlar afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka
bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmiş sayılır. Seçici kurulun,
biçimsel olarak çalıntı veya direkt alıntı olduğunu tespit ettiği eserler değerlendirmeye
alınmaz.
3.4. Afişler 35x50 cm boyutlarında çalışılacaktır.
3.5. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Afişler
bilgisayar ortamında tasarlanıp basılabileceği gibi, doğrudan kâğıt veya bez gibi bir
materyal üstünde de yapılabilir. Ancak bilgisayar ortamında tasarlanan eserlerde, dört
renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
3.6. Bilgisayar ortamında hazırlanan afişlerin tasarım dosyaları ayrıca talep edilebilir.
3.7. Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına adını soyadını, ilini, ilçesini, okulunu,
sınıfını, okul numarasını, sınıf öğretmeninin ismini ve okulun telefon numarasını
okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalemle) yazmalıdır.
3.8. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
3.9. Yarışmaya katılım bireyseldir. Birden çok kişi tarafından yapılmış eserlerle yarışmaya
başvurulamaz.
3.10. Yarışmaya sadece ilkokul 4.sınıf öğrencileri başvurabilir.
3.11. Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.
4. Başvuru Şekli
4.1. Öğrenciler, eserlerini kendi sınıf öğretmenlerine teslim eder.
4.2. Sınıf öğretmeni eserin arkasında yer alması gereken bilgileri kontrol eder, eksik bilgilerin
tamamlanmasını sağlar.
4.3. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerinden topladıkları eserleri, bu yarışmanın koordinasyonu
sağlayacak olan okul idaresine teslim eder.
4.4. Okul idaresi, okulundaki tüm eserleri karşı ödemeli olarak başvuru adresine gönderir.
4.5. Gönderilen eserler başvuru adresine ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanır.
4.6. Kargo şirketine teslim edilen eserlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen
alındı belgesinin, eserler başvuru adresine ulaşana dek saklanması tavsiye edilir.
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4.7. Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak okul idaresinin
sorumluluğundadır.
4.8. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan
eserlerle ilgili hiçbir hak talep edilemez.
4.9. Kargo ücreti Michelin Lastikleri tarafından karşılanır.
5. Eserlerin Gönderileceği Başvuru Adresi:
Alıcı
: BM Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Adres
: Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak, No: 30/6,
Osmanbey, 34380, Şişli/İstanbul
Telefon : 0212 230 54 07
6. Yarışma Takvimi
6.1. Başvurular en geç 13 Nisan 2017 tarihinde kargoya teslim edilmiş olmalıdır. Bu tarihten
sonra kargoya teslim edilen başvurular kabul edilmez.
6.2. Gerekli görülmesi halinde, yarışmaya başvuru süresi proje ortakları tarafından
uzatılabilir.
Yarışma Takvimi
Yarışma ile İlgili İş ve İşlemler

Sorumlu kişi/kurum

Tarih

İlgili İl Millî Eğitim
Müdürlükleri

13 Mart 2017

Okul idaresi

14 Mart 2017

Sınıf öğretmenleri

15 Mart 2017

4. sınıf öğrencileri

20 Mart 20173 Nisan 2017

Eserlerin öğrencilerden toplanması

Sınıf öğretmenleri

4 Nisan 2017

Eserlerin okul idaresine teslim edilmesi

Sınıf öğretmenleri

5 Nisan 2017

Okuldaki tüm eserlerin başvuru adresine
gönderilmek üzere kargoya verilmesi

Okul idaresi

6 Nisan 201713 Nisan 2017

Proje ortakları

5 Mayıs 2017

Michelin Lastikleri

8-12 Mayıs 2017

Yarışma şartnamesinin yayınlanması ve
okullara gönderilmesi
Yarışmanın sınıf öğretmenlerine
duyurulması
Öğrencilerin yarışma hakkında
bilgilendirilmesi
Yarışmaya gönderilecek eserlerin
yapılması

Sonuçların açıklanması
Ödüllerin okullara gönderimi

7. Değerlendirme
7.1. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin
Lastikleri temsilcileri ile güzel sanatlar dalında uzman bir akademisyen tarafından yapılır.
7.2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
7.3. Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
7.4. Jüri, eserleri aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
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Alınabilecek en
yüksek puan

Ölçütler
Kompozisyon
(Konuyu kâğıdın bütününde değerlendirebilme becerisi )
Özgünlük
(Öğrencinin yardım alıp almaması, çocuksuluk)
Tasarım
(Tasarımın ifade gücü)
Temaya Uygunluk
(Görsel ve sloganın yarışma konusuna uygunluğu )
Etkili Slogan
(Konunun içeriğini taşıyan etkili ve farklı bir slogan bulma)
TOPLAM PUAN

20
20
20
20
20
100

8. Verilecek Ödüller
8.1. Birincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet bisiklet, kask ve dizlik sınıf öğretmenine 500
TL değerinde D&R hediye çeki, öğrencinin okuluna bir adet çok işlevli yazıcı ve
birincilik kupası verilecektir.
8.2. İkincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet bisiklet, kask ve dizlik, sınıf öğretmenine 500
TL değerinde D&R hediye çeki, öğrencinin okuluna bir adet çok işlevli yazıcı ve
ikincilik kupası verilecektir.
8.3. Üçüncülük Ödülü: Eser sahibine bir adet bisiklet, kask ve dizlik, sınıf öğretmenine 500
TL değerinde D&R hediye çeki, öğrencinin okuluna bir adet çok işlevli yazıcı ve
üçüncülük kupası verilecektir.
8.4. Ödüllerin tamamı, yarışma takvimi doğrultusunda ilgili kişilere teslim edilmek üzere,
başvuruları gönderen okul idaresine kargo yoluyla gönderilecektir. Ödüller okul idaresi
tarafından dağıtılacaktır.
8.5. Gönderilen ödüllerin öğrencilere dağıtımı sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK ve Michelin temsilcileri okulu
ziyaret edebilir.
8.6. Kargo masrafları Michelin tarafından karşılanacaktır.
8.7. Michelin, haber vermeksizin ödül türlerinde ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
9. Telif ve Kullanım Hakkı, Eserlerin İadesi ve Gösterimi
9.1. Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı
katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin tüm kullanım hakları; çoğaltılması,
sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel
ödemeksizin İyi Dersler Şoför Amca projesinin ortaklarına (Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK ve Michelin) aittir.
10. Çeşitli Hükümler
10.1. Katılımcılar işbu Şartname’yi kabul etmiş sayılır.
10.2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
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