
Trafikte Görünür olmak 

Yayalar Korunmasız yol kullanıcıları olarak adlandırılmaktadır. 

 

Bunların en masum olanları ise savunmasız yol 

kullanıcılarımız olan çocuklarımızdır.  
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 AMAÇI : Ölüm ve yaralanmaları en aza düşürmek için 
karayolunu kullanan Ana okulu,ilköğretim  ve lise 
öğrencilerinin okula gidip gelmelerinde yaya 
kaldırımı,banketler ,karşıdan karşıya geçmelerde yaya 
geçitlerini kullanan öğrencilerimizin araç sürücüleri 
tarafından fark edilmelerini sağlamak…..    
 
“Yaya öncelikli bir trafik’de” görünürlüğü artırırarak 
yayaya çarpmayı önlemek. 
 



NEDEN : Bir çok önemli araştırma kuruluşlarının yayınlarında görüyoruzk 

Görünürlük güvenlik demek okula giden öğrencilerimize yansıtıcı 

giysiler,ayakkabılar ve  

 

Okul çantaları önerilir,yine yapılan araştırmalara göre;Kasım ve Şubat ayları gri 

mevsim Olarak adlandırılması hiçte yanlış değildir. 

 

Çünkü bu aylarda doğal ışık eksikliği trafikte Çocuklar için özellikle 

tehlikelidir.ayrıca sis,yağmur,kar görünmeyi daha da zorlaştırmaktadır. 

 

"Çünkü koyu renkli giysiler yalnızca 30 metre, yansıtıcı giysiler ise 160 metreye 

kadar görülebilir." 

 

Yoldaki bilgilerin çoğu gözle kaydedilir. Açıkça görülebilen herkes trafikte de 

algılanıyor. 

  

Şapka, ayakkabı ve ceket üzerindeki yansıtıcı giysiler veya yansıtıcı bağlantılar 

en iyi korumayı sağlar.  

Parlak, yansıtıcı giysiler daha fazla güvenlik sağlar, 

İşte bizde bunun için okul kıyafeti üstüne reflektörlü ikaz  

Yeleği giyilmelidir diyoruz. 
 



HEDEF:  
*Çocuklarımız için görünürlüğün artırılması reflektörlü yelek 
kullanımını yaygınlaştırmak……  
 
*Özellikle anaokulu ve ilköğretim bölümü öğrencilerinin ev okul 
arasında reflektörlü yelek kullanımını başlatmak. 
 
*Bisiklet kullandıkları zamanlarda da ikaz yeleklerini 
kullanmalarını alışkanlık haline getirmek.Ayrıca kask 
kullanmalarınıda alışkanlıklarına eklemek, 
 
*Kazandırdığımız bu alışkanlıklar la yaşamlarında  aktif sürücü 
olduklarında   bedenlerini koruma refleksleri harekete geçecektir. 
 
 



Bu çalışmayı İstanbul da başlatmak ama anadolu ya yaygınlaştırmak için 
Bir veya bir kaç kardeş şehir belirleyip bu kampanyayı O il Milli eğitim Müdürlükleri 
İle birlikte başlatmak bu ve benzeri projelerde Anadolu yuda mutlaka harekete  
Geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 



*Avrupa ülkelerinde uzun zamandır yapılan bir uygulama  

 

*Avrupa birliği karayolu güvenliğinin önceliği trafikte masum gördüğü yayalara 

çarpma ile Yaralanmaları ve ölümlerin önüne geçmeyi en öncelikli sıraya 

koymuştur, 

 

Önceki yıllardan 1 yıllık yayaya çarpma:  

 

YERLEŞİM YERLERİNDE  29.826 - %21,95  

 

YERLEŞİM YERİ DIŞI         1.388  - %2,96  

 

TOPLAM :                31.214     - %17,09 
2019    istatistikleri 

Yayaya çarpma sayısı:Tüik verileri 

 

Ocak ayı : 2037 

 

Şubat ayı : 2029  

 

Mart ayı :  2591  

 

3 aylık toplam : 6671 yayaya çarpma 

var. 



TANITIM VE LANSMAN  

 

 

 


