
 

 

Projenin Adı  NEŞELİ TRAFİK 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

MEB Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği 

MEB 2015-2019 Stratejik planı 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik Planı 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4199 

Sayılı Kanun’la değişik 124. Maddesine dayanarak 

hazırlanmış Çocuk Trafik Eğitim Parkı 

Yönetmeliği 

Projenin Özeti  

Şehir yaşamının en önemli unsurlarından biri olan 

ve giderek büyüyen ‘trafik’ sorununu temelden 

çözmek amacıyla Bolu Belediyesi tarafından, 

ilköğretim okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi 

verilmesi amacıyla uygulamalı Trafik Eğitim Parkı 

yapıldı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verildi. 

Projemizle parkta trafik kuralları uygulamalı 

olarak öğretilerek çocuklarda trafik bilincinin 

erken yaşlarda oluşması sağlanacak. 

Aktaş Mahallesi’nde Gölcük Bulvarı üzerine 6 bin 

660 metrekarelik alana inşa edilen Trafik Eğitim 

Parkı’nda ilköğretim öğrencileri derslerde teorik 

olarak aldıkları trafikle ilgili her konuyu 

uygulamalı olarak öğrenecek. 

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bisiklet sürmenin 

faydaları tartışılmaz. Hem fiziksel hem de akıl 

sağlığını geliştirirken aynı zamanda tasarruf da 

yapılabilir. Çevreye zararsız ulaşım aracı olduğu da 

gerçektir. Çocuklarımız yalnız okul saatlerinde 

değil yaz aylarında da burada bisiklete binmeyi, 

uyulması gereken kuralları güvenli bir şekilde 

öğrenebilecekler. Yani proje iki aşamalı olup, 

ilkinde derslerde öğrendikleri trafik bilgisini 

uygulamalı tatbik edilmesi, diğeri de yaz 

tatillerinde güvenli bisiklet kullanımı kursları. 



Proje onayı alındıktan sonra proje okullara 

duyurulur, web sitesinde yayınlanır. Daha sonra 

pistte kullanılacak araç ve gereçler temin edilir. 

Pistte çalışacak görevliler Milli Eğitim 

Müdürlüğünce belirlenir. Çocuk Parkı Eğitim ve 

Denetim Komisyonu yönerge doğrultusunda 

oluşturulur. Okullardan gelen taleplere göre 

ayrıntılı çalışma takvimi hazırlanarak, ilgililere 

duyurulur. Öğrencilerin parka getirip götürülmeleri 

için araç temini ve planlaması yapılır. 

Yaz tatillerinde çocukları bisiklet kullanmaya 

teşvik etmek ve kurallarına uygun trafikte bisiklet 

kullanmaya yönelik kurslar açılır. Haziran ayında 

okullara duyurusu yapılır. Gelen talepler 

doğrultusunda kullanım planı hazırlanır. 

Çocuk Parkı Eğitim ve Denetim Komisyonu 

(Çocuk trafik eğitim parklarının kuruluş amacına 

ulaşıp ulaşmadığı hakkında en az yılda 2 defa 

çocuk trafik eğitim parkının bulunduğu mahallin 

mülki amiri veya görevlendireceği birisinin 

başkanlığında Milli Eğitim, Bayındırlık, İskân ve 

İçişleri Bakanlıklarının mahalli temsilcilerinden) 

oluşturulur. 

Proje sonunda rapor hazırlanır. 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin amacı;  

Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim 

öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik 

bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında 

her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını 

parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun 

davranış kazandırılmasına, böylece trafik 

kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza 

indirilmesine yardımcı olmaktır. 

 

Hedeflerimiz: 

 Çocuklarda trafik bilincini erken yaşlarda 

oluşturmak. 

 Eğitim – Öğretim yılı sonuna kadar Bolu İl 

merkezindeki okul öncesi ve 1-8. 

Sınıflardan en az 1000 öğrenciyi bu 

eğitimden faydalandırmak. 

 Başkalarının hakkına saygılı olmayı hayat 

prensibi olarak benimsemek.  

 Ana sınıfından itibaren çocuklarımızın 

trafik kurallarını yerinde uygulamalı 

olarak görme fırsatı vermek.  

 Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve 

kurallarına uygun bisiklet kullanmayı 

sağlamak.  



Projeyi Yürütecek Kişi ve Kurumlar  

Proje, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel 

Öğretim Kurumları Bölümü, Bolu Merkezdeki 

MTSK Yetkilileri ve Eğitimcileri, İnkılap İlkokulu 

Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülecektir. 

Projenin Uygulama Adımları  

*Proje onayı alınır. 

*Proje okullara duyurulur, web sitesinde 

yayınlanır. 

*MTSK Yetkilileri ve Temsilcileri ile toplanarak 

proje tanıtılarak, görüşleri alınır. 

*Parklarda bulundurulması ve kullanılması 

gereken en az altı adet “Minyatür Eğitim Otosu” , 

en az altı adet “İki Tekerlekli Bisiklet”, en az altı 

adet “Üç Tekerlekli Bisiklet”, “Eğitici Levha ve 

Tablolar” , “Bez Numaralar”, “Megafon”, ilk 

yardım malzemeleri, 4 adet yangın tüpü, 

projeksiyon, dizüstü bilgisayar, kamera, büro ve 

temizlik malzemeleri temin edilir. 

*En az iki “Eğitici Personel (Temel trafik eğitim 

kursu görmüş, Trafik hizmetlerinde en az iki yıl 

çalışmış Sürücü Belgesi sahibi Tercihen 

yüksekokul mezunu  )” belirlenir. 
 

*Çalışma Takvimi hazırlanır. 

*Çocukların Parka getirip götürülmeleri için araç 

temini ve planlaması yapılır. 

*Yaz tatillerinde çocukları bisiklet kullanmaya 

teşvik etmek ve kurallarına uygun trafikte bisiklet 

kullanmaya yönelik kurslar açılır. Haziran ayında 

okullara duyurusu yapılır. Gelen talepler 

doğrultusunda kullanım planı hazırlanır. 

*Çocuk Parkı Eğitim ve Denetim Komisyonu 

(Çocuk trafik eğitim parklarının kuruluş amacına 

ulaşıp ulaşmadığı hakkında en az yılda 2 defa 

çocuk trafik eğitim parkının bulunduğu mahallin 

mülkî amiri veya görevlendireceği birisinin 

başkanlığında Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân 

ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli 

temsilcilerinden) oluşturulur. 

 

*Proje sonunda rapor hazırlanır. 

Projenin Uygulanacağı Yer  
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm 

anaokulu, ilk ve ortaokul kurumları 



Projenin Başlama Bitiş Tarihi  Aralık 2018- Aralık 2019 

Projenin Maliyeti  25.000 TL. 

Proje Çıktıları  

*Öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik trafik 

bilgilerini uygulamalı olarak tekrar ederler. 

*Trafik kurallarına uygun davranış kazandırılarak 

trafik kültürü oluşturulur, olası trafik kazaları en 

aza indirilir. 

*Bu proje ile öğrencilere başkalarının haklarına 

saygılı olma değeri kazandırılır. 

*Bisiklet kullanma ehliyeti verilebilir. 

Sürdürülebilirlik  
Öğretmen ve öğrencilerden alınan geri bildirimler 

doğrultusunda güncellenecek. 

Riskler  

Düşme, çarpma gibi kazalarla yaralanmalar 

olabilir. 

Çocuk Trafik eğitim Parkı açık alan olduğu için 

yağmur, kar gibi olumsuz hava koşullarında 

planlanan etkinlikler yapılamayıp ertelenebilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / Adresi / Tel  

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 

 

 

 


