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Değerli Okurlarımız,

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği ve çeşitli üniversiteler 
işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz “7’den 77’ye Trafik Güvenliği ve Trafik Şenliği” Projemizin yayını 
vesilesiyle sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. “7’den 77’ye Trafik Güvenliği ve Trafik Şenliği” 
Projesi bize özellikle okullarımızın da açıldığı eğitim- öğretimin başladığı bu günlerde trafik güvenliğini 
yeniden hatırlatıyor. Gerek farkındalık eğitimleri, gerek hazırlanan kamu spotları ile, okullarda 
gerçekleştirilmesi planlanan yüz yüze eğitimlerle ve bu yayınımızla trafik kazalarının önüne geçmeyi 
hedefliyoruz.

Türkiye’de 2021 yılında 1 milyon 153 bin 165 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Meydana gelen trafik 
kazalarında 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 200 binden fazla kişi yaralandı. Her yıl trafiğe 
kaydı yapılan araç sayısı artarken Trafik Kurallarına ilişkin toplumun 7’den 77’ye her kesimini içine alan 
projelere ihtiyaç da artmaktadır. Kazaları önlemek, temel trafik kuralları ile ilgili bilinç oluşturmak, 
eğitimler düzenlemek, kamu spotları, infografikler ve yayınlar yoluyla toplumu bilinçlendirmek, 
geleceğin yetişkinlerine yönelik Trafik Şenlikleri düzenlemek, projemizin amacını oluşturmaktadır. 
Trafik kazalarının yol açtığı maddi manevi zararları engellemek, Trafikte yolculuk yapan kişilerin 
trafik eğitiminin önemini kavraması trafikte oluşabilecek aksaklıkların veya tehlikelerin azalmasını 
sağlamak hedeflerimizdendir. Projemiz yoluyla kaza riskinin azalmasını amaçlıyoruz. Trafik eğitimi alan 
kişilerin yol emniyetinin korunmasına katkıda bulunacağını biliyoruz. Böylece can ve mal güvenliğinin 
sağlanması söz konusu olacaktır. İnsan yaşamına değer veren, dikkatli, saygılı, kurallara uyan ve 
kurallara uymayanları uyaran ve emniyet güçleri ile işbirliği yapan trafik bilinci gelişmiş vatandaşlar 
yetiştirmek için çalışıyoruz. Alanın uzmanı akademisyenlerin ve uzmanların desteği ile eğitimler 
gerçekleştirerek, yayınlar, infografikler hazırlayarak, toplumca sevilen kişilerle Trafik Güvenliği konulu 
kamu spotları hazırlayarak dikkatleri bu yöne çekmeye çalışıyoruz.  

Değerli Okurlarımız,

“7’den 77’ye Trafik Güvenliği ve Trafik Şenliği” Projemizi yazan ve koordine eden Proje Koordinatörümüz 
İlker Bayrak hocamıza, yine İlçe Proje Koordinatörümüz Gülden Bayrak hocamıza, İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem 
Baş hocalarıma, Değerli Sanatçımız Melihat Gülses’e ve kamu spotlarında rol alan değerli isimlere: TV 
programcısı Asuman Uğur, Müzisyen Serkan Çağrı, Neyzen Sanatçı Burcu Karadağ, Sporcu Seda Ocak, 
Şef Özlem Mekik, Sporcu Nagihan Karadere’ye teşekkür ederim.

Trafik Kurallarına Uyalım; Kendimizi, Sevdiklerimizi ve Tüm İnsanları Koruyalım.

Hasan Uygun
İlçe Milli Eğitim Müdürü
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IŞIKLI İŞARET CİHAZI

Işıklı trafik işaret 
cihazlarıyla kontrollü 
(sinyalize) bir kavşağa 
yaklaşıldığını bildirir.
Kavşaktaki şartlara 

uyulacak şekilde 
dikkatle yaklaşılır.
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Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve 
hareketlerine TRAFİK denir.

Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeri-
di, köprüler ve alanlardır.

Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı 
taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. 
Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “Motorlu Taşıt“, İnsan veya 
hayvan gücü ile yürütülenlere “Motorsuz Taşıt“, bir kazanç sağlamak 
için kullanılanlara “Ticari Taşıt”, kazanç sağlama amacı olmayanlara 
“Hususi Taşıt”, resmi amaçla kullanılanlara “Resmi Taşıt” denir.

Sürücü: Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare 
eden kişidir. Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motor-
lu taşıtı süren kişidir.

Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile trafik zabıtası veya 
diğer yetkililerin yaptıkları işaretler ile ışıklı ve sesli işaretler, işaret 
levhaları ve yer işaretleridir.
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IŞIKLI İŞARET CİHAZI

Işıklı trafik işaret 
cihazlarıyla kontrollü 
(sinyalize) bir kavşağa 
yaklaşıldığını bildirir.
Kavşaktaki şartlara 

uyulacak şekilde 
dikkatle yaklaşılır.

Unutmayın!
Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, 

uyulmayanın da bir bedeli vardır.
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Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokma-
mak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç 
kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkıdır.

Durma:  Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. (Kırmızı ışık, yol kapanması gibi.)

Duraklama:  Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek - bindirmek, eşya yüklemek- boşaltmak 
veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.

Park Etme: Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli bekletilmek üzere bırakıl-
masıdır.

Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralan-
ma veya zararla sonuçlanmış olaydır. 

Trafikten Men: Trafik zabıtasınca, kanunda belirtilen hallerde araç ile ilgili belgelerin alınması ve aracın 
belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.

Karayolu Üzeri ve Kenarındaki Tesislerle ilgili Tanımlar
Taşıt Yolu (Kaplama):  Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

Yaya Yolu (Kaldırım): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkleri arasında 
kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. Banket: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt 
yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların 
kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. 
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Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyrede-
bilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölü-
müdür. Platform: Karayolunun, kaplama ile yaya yolu 
veya banketinden oluşan kısmıdır.

İki Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun 
her iki yönde taşıt trafiği için kullanıl-
masına iki yönlü karayolu denir.

Tek Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yön-
deki taşıt trafiği için kullanılmasına tek yönlü karayo-
lu denir. Bölünmüş Karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait 
taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt 
yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Erişme Kontrollü Karayolu (OTOYOL): Özel-
likle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şart-
lar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı; yaya, hayvan 
ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen 
motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kont-
role tabi tutulduğu karayoludur.

•Otoyola girerken hızlanma şeridi, çıkarken ise ya-
vaşlama şeridi kullanılır. 

•Otoyolda duraklamak, park etmek, geri gitmek ve 
geriye dönmek yasaktır. Kaza ve arıza gibi zorunlu 
hallerde taşıtın emniyet şeridine alınarak işaretlen-
mesi gerekir. Emniyet şeridinde seyretmek yasaktır.

Bağlantı Yolu: Taşıt yollarının bir-
birine bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe 
ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Geçiş yolu:  Araçların bir mülke girip çıkması için 
yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve kara-
yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. Bisiklet Yolu: 
Karayolunun sadece bisikletliler için ayrılan kısmıdır.

Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen kara-
yolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola gi-
rerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle 
belirlenmiş karayoludur. 

Tali Yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu 
bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan 
yoldur.

Tehlikeli Eğim: Araçların emniyetle seyrine de-
vamı için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya 
açıdaki yol eğimidir. 

Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi 
veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 

Ada: Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan 
inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, 
araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belir-
lenmiş bölüm ve alanlardır.

Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yayaların 
güvenli geçebilmelerini sağlamak üze-
re trafik işaretleri ile belirlenmiş alan-
lardır. 

Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim 
ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğren-
cilerin geçmesi için, taşıt yolundan ayrılmış ve bir 
trafik işareti ile belirlenmiş alandır. Yaya ve okul ge-
çitlerine yaklaşan bütün sürücüler araçlarını yavaş-
latmak, bu geçitten geçen veya geçmek üzere olan 
yayalara ilk geçiş hakkını vermek ve varsa okul geçidi 
görevlilerinin verecekleri işaret ve talimata uymak 
zorundadır. Yaya ve okul geçitlerinde öndeki aracı 
geçmek, duraklamak ve park etmek yasaktır.

Üst Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya de-
miryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya de-
miryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.

Demiryolu Geçidi (Hemzemin 
Geçit): Karayolu ile demiryolunun 
aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 
bariyersiz geçitlerdir.

Park Yeri (Otopark): Araçların park etmesi için 
kullanılan açık veya kapalı alandır. Taşıt yolundaki 
veya buna bitişik alanlardaki park yerine Karayolu 
üzeri park yeri, karayolu sınır çizgisi dışında olan ve 
bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağla-
nan park yerine Karayolu dışı park yeri denir.
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Akaryakıt İstasyonu: Araçların akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir.

Araç Muayene İstasyonu: Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulu-
nan yerdir.

Araç Tartı İstasyonu: Araçların yüklü veya yüksüz olarak tartıldığı yerdir. 

Servis İstasyonu: Araçların bakım, onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerinin yapıldığı yerdir.
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TEHLİKELİ VİRAJ

Daha önce tehlikeli 
viraj levhasıyla 

bildirilen ve görüş 
mesafesi kısa, 

yarıçapı dar olan
dönemece girildiğini 

ve dönemecin yönünü 
bildirir. 
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OKUL TAŞITLARIOKUL TAŞITLARI

• Okul taşıtı sürücüleri öğrenci indirme-bindirme işlemi sırasında ara-
cın arkasındaki 30 cm çapında kırmızı ışık veren siyah renk-
te “DUR” yazılı ışığı yakmak; diğer araç sürücüler ise bu ışık 
yandığı sürece durmak zorundadır.

• Okul taşıtlarında araç içi düzeni sağlamak, iniş ve bi-
nişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere 22 yaşını 
doldurmuş, lise mezunu rehber personel bulundu-
rulması zorunludur. 

• Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pen-
cereler sabit olmalıdır.

Okul Taşıtı, okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile 
yalnızca onlara yardımcı olacak kişilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır.
Taşıtın arkasında numunesine uygun renk, ebat ve şekilde “OKUL TAŞITI” 
yazısı olan reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır, 

Okul servislerinde uyulması gereken kurallar şu şekildedir:

  Ayakta seyahat etmek yasaktır.

  Kemer takarak seyahat etmek gerekir.

  Araç hareket halindeyken inmemek ve binmemek gerekir.

  Araçlarda yüksek sesle konuşmamak gerekir.

  Araçlarda acil çıkış yerlerinin olması gerekir.

  Kapıların otomatik olması gerekir.

  Basamakların bulunması gerekir.

  Tutunarak seyahat etmek gerekir.

  Servis hareket halindeyken kesinlikle yerimizden kalkmamalıyız.

  Havalandırma sistemlerinin çalışması gerekir.

  Servis aracı durmadan emniyet kemerimizi açmamalıyız.

  Servisten içine ya da dışarıya çöp atmamalıyız.
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Okul servisinden inerken uymamız gereken

güvenlik kuralları şunlardır:

 Servis aracı durmadan emniyet kemerimizi açmamalıyız.

 Servisten inebileceğimiz söyleninceye kadar yerimizden 

kalkmamalıyız.

 Servisten inebileceğimiz söylenince çantamızı alıp 

sırayla kapıya yaklaşmalıyız.

 Servisten inerken ne çok hızlı ne de çok yavaş 

hareket etmeliyiz.

 Araca tutunarak servisten inmeli, 

giysilerimizin bir yere takılmadığından 

emin olmalıyız.

 Servisten iner inmez taşıt yoluna 

çıkmamalıyız. 

 Servis sürücüsünün bizi 

görebileceği bir yerde beklemeliyiz.

 Okul servisi hareket ettikten 

ve yolun güvenli olduğunu gördükten 

sonra gideceğimiz yöne ilerlemeliyiz.
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HIZ SINIRI BÖLGESİ

Kullandığınız aracın 
trafikte yapabileceği 
en fazla hızı gösteren 
levhalardır. Elektronik 
denetleme sistemleri 
ile hız ölçümü yapılır.
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Trafik Polisinin görev ve yetkileri, genel anlamda 
trafiği düzenlemek, trafiği denetlemek ve 
meydana gelen trafik kazalarındaki iş ve işlemleri 
yürütmek olarak üç başlık altında 
toplanmaktadır.

Görev ve Yetkileri:

• Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara 

ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bun-

ların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların mu-

ayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönün-

den trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini 

sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

• Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybol-

mayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe 

açmak,

• Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili 

kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve 

güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tes-

piti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlike-

li durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak 

ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

• Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri 

trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli 

olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek 

giderilmesini sağlamaktır.

Kaynak: 
https://www.egm.gov.tr/

Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr

HIZ SINIRI BÖLGESİ

Kullandığınız aracın 
trafikte yapabileceği 
en fazla hızı gösteren 
levhalardır. Elektronik 
denetleme sistemleri 
ile hız ölçümü yapılır.
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BİSİKLET, PATEN VE KAYKAY
KULLANIYORUM,
GÜVENLİK KURALLARINI
UNUTMUYORUM!

Bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken bazı güvenlik 
kuralları bulunmaktadır. Bu bölümümüzde; hem yasamızdaki kuralları 

hem de bakım ve sürüşle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

 Mutlaka kask ve diğer koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

 Kullanmadan önce bu araçların gerekli güvenlik kontrolleri yapılmalıdır.

 11 Yaşını doldurmadan trafik ortamında bu araçları kullanmamalıyız.

 Bu araçları kullanırken ortamdaki diğer kullanıcılara ve insanlara zarar 

verecek davranışlardan kaçınmalıyız.

 Bu araçları kullanırken diğer insanlara ve kullanıcılara karşı saygılı olmalıyız.
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Yasamızda Bisiklet Sürücüleri 

• Karayolunda en sağ şeridi kullanır ve diğer taşıtlar ile aynı sorumlulukla hareket eder.

• Bisiklet yolu olan yerlerde karayolunda sürülemez.

• Karayolunda ikiden fazla bisiklet yan yana sürülmez.

• İşaret verme dışında, çift elle sürülmesi ve genel kurallara uyulması zorunludur.

• Bisiklette yük ve eşya taşınamaz.

• Trafikte olabildiğince yavaş gidin. Yollar yarış alanı değildir!

• Yolun her zaman en sağ tarafından gidin. Kaldırıma ve park etmiş arabalara çok yaklaşmayın. 

• Trafiğin ters yönünde sürmeyin.

• Yol durumunu kontrol edin ve hızınızı ona göre ayarlayın. Bozuk yol, çukur, dikine mazgal vs. dengenizi 

bozabilir.

• Park etmiş arabaların yanından geçerken dikkatli olun. Birisi aniden kapısını açabilir!

• Araçları çok yakından takip etmeyin. Fren mesafesi bırakın.

• Ellerinizi her an duracakmış gibi frenlere yakın ya da frenlerin üzerinde tutun.

• Asla başka araca tutunarak sürmeyin! 

• Kaldırımda bisiklet sürülmez. Yayalara saygılı olun.

Bisikletin kontrol ve bakımını nasıl 
yapıyoruz?

• Bisiklet bize uygun olmalı,

• Ayarları doğru yapılmış olmalı,

• Ön ve arka kısmında mutlaka reflektör bulunmalı,

• Zincirleri temiz ve yağlanmış olmalı,

• Frenler her zaman çalışır durumda olmalı,

• Lastikleri gerektiği gibi şişirilmiş olmalı.

Nerelerde Bisiklet, Kaykay ve Paten 
Kullanabiliriz?

• Evimizin bahçesinde,

• Okulumuzun bahçesinde,

• Çocuklar için ayrılmış parklarda,

• Bisiklet yolu işaretinin olduğu alanlarda,

• Taşıt trafiğine kapalı ve güvenli diğer alanlarda, 

bisiklet kullanabiliriz.
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ENGEL İŞARETİ

Herhangi bir neden ile 
yolda oluşan engelin 

olduğunu seyir 
halindeki sürücüye 
bildirerek uyarmak 

için kullanılır.
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KASİSLİ YOL

İleride hendek, kasis, 
tümsek gibi yol yüzeyi 

arızalarının 
bulunduğunu bildirir. 

Hız azaltılır,
arızalı yol kesimi 

uygun bir hızla geçilir.
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Hava kirliliği, soluduğumuz havanın kimyasal, fizik-
sel ve biyolojik özelliğini değiştirmektedir. İnsanlar, 
günde ortalama 13.000-16.000 litre/gün hava solur-
lar. Bu yüzden, kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliği 
bozulan hava, insan sağlığı için çok risklidir. Dünyada 
hava kirliliğinden her yıl, 7 milyon insan erken ölmek-
tedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ulaştırma kaynaklı 
hava kirliliğinin, kentsel hava kirliliğinin büyük kıs-
mına neden olduğunu belirtmiştir. Üç ülkede yapılan 
çalışmada, trafik kirliliğinden kaynaklanan hastalık-
ların tedavi maliyetinin, gayri safi yurtiçi hasılanın 
yaklaşık %1.7’sini oluşturduğu hesaplanmıştır. Hava 
kirliliği kanser, olumsuz hamilelik doğum sonuçları 
ve erken doğum gibi geniş kapsamlı sağlık sorun-
larına neden olmaktadır. Özellikle iklim değişikliği, 
hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisini şiddetlen-
dirmektedir. Şehir içi bölgelerde hava kirliliğinin kay-
nakları; 

• Isınmada kullanılan fosil yakıtlar,

• Sanayide üretim esnasında oluşanlar ve işlet-

mede kullanılan fosil yakıtlar,

• Motorlu araçlarda kullanılan fosil yakıt (benzin 

ve motorin). Özellikle büyük şehirlerde motorlu 

taşıt kaynaklı hava kirliliğinin, toplam kirlilik-

teki payının %70’leri aştığı ve ısınma kaynaklı 

hava kirliliğinin en az 2 kat daha fazla bu kir-

liliğe neden olduğu gösterilmiştir. Şehirlerde 

hava kirliliği kaynaklarından olan trafikte mo-

torlu araç sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Trafikte araç sayısı ve trafik sıkışıklığı arttıkça 

ulaşım kaynaklı hava kirletici emisyonu da o 

oranda artmaktadır.

Ülkemizde de motorlu kara taşıtı sayısında önemli 
derecede artışlar göze çarpmaktadır. TÜİK verilerine 
göre, 2002 yılında 8.655.170 olan taşıt sayısı 2017 
yılı Eylül ayı itibariyle 21.940.757’ye çıkmıştır. Son 
15 yılda motorlu taşıt sayısı 2.5 kat artmıştır. Özel-
likle yaşlı motorlu taşıtlar, periyodik bakımı-onarı-
mı yapılmayan araçlar, karbüratörlü araçlar, istiap 
haddinin üzerinde yük taşıyan araçlar, bozuk yollar 
ve trafik tıkanıklığı hava kirliliğinin artışına neden 
olmaktadır. İngiltere’de yapılan çalışmaya göre hava 
kirliliği, trafik kazalarından iki kat daha fazla ölümle-
re neden olmaktadır. 
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TRAFİK KAYNAKLI HAVA KİRLETİCİLER 

Taşıt emisyonları; sürüş düzenleri, hız ve trafik sı-
kışıklığı, rakım, meteorolojik şartlar, aracın tipi, bo-
yutu, yaşı, fenni muayenesi, egzoz muayenesi ve en 
önemlisi emisyon kontrol ekipmanı ile onun bakı-
mından etkilenmektedir. Motorlu araçlardan salınan 
PM2.5 kirleticilerin en etkili olduğu mesafe 50 met-
redir ve 30 dakika içinde PM’ler birbiri ile birleşir ve 
yumaklar oluşturarak çökelir. 

Trafik kaynaklı hava kirleticiler;

• Karbon monoksit, 

• Partikül maddeler, 

• Azot oksitler, 

• Uçucu organik karbonlar, 

• Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’s), 

• Yaz aylarında ozon, 

• Karbon dioksit (küresel ısınma gazı),

• Diğerleri. 

Bu kirleticilerin konsantrasyonu, araç yoğunluğuna, 
trafik sıkışıklığına, araçların durkalk sıklığına, atmos-
ferik şartlara (özellikle inversiyonlu günler), benzinli 
ve dizelli araç sayısına, yaşlı araç sayısına ve egzoz 
muayenesi yapılmayan araç sayısına bağlı olarak de-
ğişir. 

Motorlu taşıtların egzozundan salınan kirleticile-
rin atmosferde dağılımını;

• Şehrin topografik yapısı,

• Plansız şehirleşme yapısı,

• Yüksek binaların şehirlerde hava hareketini 

önleyici ölü noktalar oluşması,

• Rüzgar koridorlarına (hakim rüzgar yönüne) 

göre şehrin planlanmaması, 

• Meydanların, caddelerin ve yolların her iki yanı-

nın duvar gibi bitişik binalarla çevrilerek kan-

yon haline dönüştürülmesi, 

• Cadde, meydan ve sokakların ağaçlandırılma-

ması, 

• Cadde, sokak ve meydanlarda yağmur bahçele-

rinin oluşturulmaması, olumsuz etkiler. 

Cadde, meydan ve sokaklarda hava kirliliği, özellikle 
PAH konsantrasyonu, kırsal bölgelere göre 10 ila 30 
kat daha yüksektir. Şehir içi bölgelerde hava kirlili-
ğinin %30-45 oranında kaynağı motorlu taşıtlardır. 
Yapılan bir çalışmada, trafiğin yoğun olduğu cadde 
kenarı ve normal şehir içi bölgede, PM2.5 kirleticisi-
nin, ölçülen konsantrasyonları arasında 3 kata yakın 
yüksek bulunduğu tespit edilmiştir.

Motorlu araçlardan kaynaklanan egzoz dumanı 
içeriği, şunlardan oluşur:

• Karbon monoksit ( CO )

• Yanmamış hidro karbonlar ( HC )

• Azot oksit ( NOX )

• Kükürtdioksit ( SO2 )

• Kurşun ( Pb )

• Karbon ( C )
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Egzoz Gazının Çevreye Zararları Nelerdir?

Egzoz Gazı Filtresi

Egzozlardan çıkan gazın, çevreye verdiği zarar azımsanamayacak derecede büyüktür. İlk olarak egzoz gazı, 
küresel ısınmanın en önemli nedenleri arasında yer alır. Büyük alanlara büyük zararlar vermekle birlikte, yıl-
dırımların daha çok oluşmasına da neden olur. Egzoz gazlarından çıkan ağır metalik gazlar, bitkilerin üzerin-
de birikir. Bu da, bitkilerin zehirli özelliklere sahip olmasına ve yok olmalarına neden olur. Ayrıca, bitkilerin 
fotosentez yaparak oksijen üretmesini de engeller. Yağmur, çiy ve sis gibi havanın yoğuşması sonucu, zehirli 
egzoz gazları bitkilere bulaşır. İçme sularına bile bulaşma ihtimali bulunduğundan egzoz gazı hem çevre 
hem de insan sağlığı için çok tehlikelidir.

Özellikle büyük araçların egzozlarından çıkan gazlar, oldukça fazladır. Düzenli olarak egzoz muayenesi ya-
pılmaması ise bu gazların daha da yoğun bir şekilde çıkmasına neden olur. Havaya çok hızlı bir şekilde karı-
şan egzoz gazı, bitkilerin ve insanların yaşam alanını tehdit eder. Egzoz dumanı zararları, otomobil sayısının 
artmasıyla giderek artmaktadır. Fakat, bu zararı minimuma indirmek için egzoz emisyon muayenesi zorunlu 
kılınmıştır.

Araçların egzozundan çıkan zararlı partikülleri minimuma indirmek için egzoz filtreleri kullanılabilir. Egzoz 
gazında bulunan siyah partikülleri filtreler ve temizler. Egzoz partikül emisyonunu düşürür. Dizel partikül 
filtresi olarak da bilinir ve yalnızca dizel araçlarda kullanılabilir. Çevreye zarar veren partikülleri hapseden 
egzoz filtreleri, zamanla dolar ve tıkanır. Bu nedenle, düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Aracınızın daha az 
yakıt tüketmesi, çevreye minimum seviyede zararlı partikül yayması ve verimli bir kullanım için egzoz gazı 
filtrelerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca, egzoz muayenesinden geçemeyen dizel araçlar için de bu filtreyi kul-
lanarak emisyon seviyesi düşürülebilir.

Arabaların egzozundan çıkan gazların zararını, minimuma indirmek için bir başka yöntem de egzoz gazı tah-
liye sistemleri kullanmaktır. Binek, ağır ve hafif ticari araçların egzozundaki zehirli gazların tahliye edilme-
sini sağlar. Bu sayede, araçların egzozundan çıkan gazların çevreye zararı minimuma indirgenmiş olur. Belli 
aralıklarla egzoz gazı tahliye sistemlerini kullanmak gerekir. Egzoz emisyonunun, belirlenen sınırlar içinde 
kalması için bu oldukça önemlidir. Egzoz muayenesi yaptırmadan önce aracınızın egzoz gazını tahliye ettire-
bilir ve muayeneden geçebilirsiniz.
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HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

•	 Sanayi	tesislerinin	mevzuatta	ön-
görülen	baca	gazı	sınır	değerlerine	
uymaları	sağlanmalı,

•	 Isınmada	soba	kullanılıyorsa,	yük-
sek	kalorili	kömürler	kullanılmalı,	
her	yıl	bacalar	ve	soba	boruları	
temizlenmeli,

•	 Binalarda	ısı	yalıtımına	önem	veril-
meli,	

•	 Kullanılan	sobalar	ve	kalorifer	ka-
zanları	kriterlere	uygun	olmalı,	

•	 Doğalgaz	kullanımı	yaygınlaştırıla-
rak	özendirilmeli,

•	 Kalorifer	ve	doğalgaz	kazanlarının	
periyodik	olarak	bakımı	yapılmalı,

•	 Kalorifercilerin	ateşçi	eğitim	kurslarına	katılımı	sağlanmalı,	
•	 Yeni	yerleşim	yerlerinde	bölgesel	ısıtma	sistemleri	kullanılmalı,	
•	 Toplu	taşıma	araçları	yaygınlaştırılmalı,
•	 Kent	içi	ulaşımda	uygun	meyilli	alanlarda	bisiklet	yolları,	park	yerleri,	kiralama	

sistemi	oluşturulmalı,	kamuoyu	bilgilendirilmesi	de	gerçekleştirilerek	bisiklet	kul-
lanımı	yaygınlaştırılmalı,

•	 Isınma	ve	geri	kazanım	için	atık	yakmanın	önüne	geçilmesi	amacıyla,	atıklar	geri	
kazanılarak	değerlendirilmeli	veya	uygun	atık	yakma	tesislerinde	yakılarak	ber-
taraf	edilmeli,	

•	 Yerleşim	alanları	dışında	ve	hakim	rüzgar	yönü	dikkate	alınarak	sanayi	tesisleri-
nin	yer	seçimi	yapılmalı,	imar	planlarında	bu	alanların	çevresinde	yapılaşmalar	
önlenmeli,

•	 Euro	4	ve	üzeri	standartları	sağlayan,	emisyonları	düşük	motorlu	taşıtlar	tercih	
edilmeli/desteklenmeli,	

•	 Araçların	egzoz	emisyon	ölçümleri	periyodik	olarak	yapılmalıdır.

Kaynak: 
http://www.cevresehirkutuphanesi.com/

 “Characteristics and oxidative stress on rats and traffic policemen of ambient fine particulate matter from Shenyang”, 
Science of the Total Environment 526 (2015) 110–115.

“Work demands, air pollution and asthma: the risk factors for stress among traffic police officers in Malaysia”, La Trobe 
University, Melbourne, Australia.

Hava Kalitesi Değerlendirme - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (csb.gov.tr)
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DURAK

Konulduğu yol 
kesiminde yolcu 
indirme-bindirme 
durağı olduğunu 
bildirir. Genelde 

otobüs durakları için 
kullanılmaktadır.
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Gürültü, öncelikle son çeyrek yüzyılda insanların hu-
zur ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir faktör 
haline gelmiştir. Gerçekten teknolojinin ilerlemesi ve 
yaşam düzeyinin hızlı bir şekilde yükselmesiyle gü-
rültü kaynakları ve etki dereleri hızla artmıştır. Top-
lu ulaşım araçları (uçak, tren otobüs, vapur) sayıları 
her gün çoğalan özel taşıt araçları, imalâthane ve 
fabrikalar ile konforlu bir yaşam için kullanılan elekt-
rikli mutfak eşyaları, havalandırma alet ve gereçle-
ri, insanların huzurunu ve sağlığını bozan gürültü 
kaynakları haline gelmiştir. Bu nedenle de “gürültü” 
kavramı “çevre kirletici faktörler” arasında özel bir 
yer almıştır.

Taşıt araçlarının özellikle kamyon, kamyonet, otobüs 
ve özel oto sayılarının her yıl önemli ölçüde artması, 
gürültü rahatsızlığını gittikçe arttırmaktadır. Örne-
ğin ülkemizde motorlu taşıt araçları (otomobil, mini-
büs, otobüs, yük taşıtları, kamyon, diğer yolcu ve yük 
kara taşıtları, özel amaçlı taşıtlar, yol ve iş makinele-
ri) sayısı 1998 yılında 6,3 milyon iken, bu sayı 2002 
yılında 7,5 milyona yükselmiştir (DĐE Yıllığı 2003). 
Hava taşıt araçlarının sayısı da her yıl artmaktadır. 
Bunda, yaşam düzeyinin yükselmesi ve ülkeler arası 
turizmin artması da rol oynamaktadır. Örneğin, yaz 
sezonunda Antalya Hava Limanı’na bir günde inen 
uçak sayısı 10 yıl önceki hayal gücümüzün bile üze-
rine ulaşmış bulunmaktadır. Bu süreç bütün dünya 
için de aynı şekilde işlemektedir. Yapılan istatistiksel 
çalışmalara göre 1960-1985 yılları arasında bütün 
dünyada kara ulaşımının 3 kat, hava ulaşımının da 2 
kat arttığı belirlenmiştir. Bu artış o zamandan günü-
müze kadar katlanarak yükselmiştir. Hava limanları 
çevresinde, özellikle uçaklardan kaynaklanan gürül-
tü zararları büyük boyutlara ulaşmıştır. Bir jet uça-
ğı 100 m uzaktan 120-140 dB(A) şiddetinde gürültü 

meydana getirmektedir. Bu derece yüksek gürültü 
rahatsızlıklarını azaltmak için, gelişmiş ülkelerin ço-
ğunda gece uçuş programları, uyku saatleri dikkate 
alınarak yapılmaktadır.

Trafik kaynaklı gürültü kirliliği ile ilgili yapılan çalış-
mada, deneklerin %5’inin işitme kabiliyetlerinin or-
talamanın altında olduğunu hissettikleri görülmüş-
tür. İşitme kaybı ve gürültüye maruz kalma süresi 
arasındaki ilişki ile ilgili olarak, Bangladeş’te yapı-
lan bir araştırma, trafik kaynaklı gürültü kirliliğine 
6-10 yıl maruz kalan Dakka trafik polisi personelinin 
%24’ünde hafif-orta şiddette sensorinöral işitme 
kaybı gösterdiği tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgü-
tü (WHO) çalışmalarında, trafik kaynaklı gürültü kirli-
liğinin, yılda 1 milyon insanın erken ölümüne neden 
olduğunu ortaya koymuştur.

Gürültünün Zararlı Etkileri:

Gürültü kirliliği, insanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, 
psikolojik ve performans bakımından zararlı etkiler 
meydana getirmektedir. Bu zararlı etkiler şu şekilde 
özetlenebilirler:

• İşitme organlarını zedeleyerek, işitme sağlığını 

ve algılamasını olumsuz yönde etkiler.

• Belirli şiddet dereceleri aşılınca solunum hızı 

artar, kalp atışları zayıflar, baş ağrısı ve baş 

dönmesi gibi rahatsızlıklar meydana gelir 

• Davranış bozuklukları, sinirlenme, genel rahat-

sızlık duyguları meydana gelir.

• İş verim gücü düşer ve kas yorgunluğu meyda-

na gelir, vücut hareketleri engellenir.

Kaynak: 
https://cdn.bartin.edu.tr/cevre
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DURAK

Konulduğu yol 
kesiminde yolcu 
indirme-bindirme 
durağı olduğunu 
bildirir. Genelde 

otobüs durakları için 
kullanılmaktadır.
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ULAŞIMDA ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, ülkemizin 
geleceği ve kaynaklarımızın korunması için te-
miz enerji, sürdürülebilirlik konularında pek çok 
araştırma ile Türkiye’nin enerji sektöründe ve-
rimlilik haritasını çıkarıyor. Ulaştırma alanı öze-
linde ise plandaki bilgiler şu şekilde:

Ulaştırma dünyada hızlı bir entegrasyon sürecinin 
yaşanması, teknolojide ulaşılan yenilikler, nüfusun 
kentlerde yoğunlaşması ve ekonomik gelişme ile bir-
likte kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerine 
olan talep artmış ve bunun sonucunda da ulaştırma 
sektörü hızla büyüyen dinamik bir sektör haline gel-
miştir. Ulaştırma sektöründeki bu gelişimin özellikle 
petrole bağımlı karayolu taşımacılığı ekseninde de-
vam etmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması, çev-
re, hava ve gürültü kirliliği, doğal alanların bozulması 
ve sağlık sorunları gibi birçok problemi de beraberin-
de getirerek ulaştırma sektöründe enerjinin etkin ve 
verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

2015 yılı verilerine göre Türkiye’nin toplam nihai 
enerji tüketiminin yaklaşık %25’i ulaştırma sektö-
ründe gerçekleşmiştir. Bu enerji tüketiminin %91,6’sı 
karayolu ulaşımına ait olup karayolu ulaşımındaki 
enerji tüketiminin ise neredeyse tamamını petrol 
ürünleri oluşturmaktadır. Petrol ihtiyacının çok bü-
yük bir bölümünün ithalat yolu ile karşılandığı ülke-
mizde, alınacak birtakım önlemler ile ulaştırma sek-
töründe enerji verimliliğinin artırılması ve bu sayede 
ülkemizin petrolde dışa bağımlılığının azaltılması 
mümkündür. Ulaştırma sektöründe modlar arasında 
dengeli bir dağılımının sağlanması için yük ve yolcu 
taşımacılığında, kombine/intermodal/multimodal 
taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryo-
lu ve denizyolu taşımacılığı paylarının artırılması ve 
ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçil-
mesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye 

Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023 ile Türki-
ye’nin demiryolu yük taşımacılığındaki payının %15’in 
ve yolcu taşımacılığındaki payının ise %10’un üzerine 
çıkarılması hedefi bulunmaktadır. Bu sayede 2023 
yılı sonuna kadar karayolunun yük taşımacılığındaki 
payının %60, yolcu taşımacılığındaki payının da %72 
seviyesine çekilmesi planlanmaktadır. 

2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı yak-
laşık 21 milyon motorlu kara taşıtı bulunmakta olup 
bu taşıtlar için ortalama yaş 12,9’dur.4 Ortalama ya-
şın yüksek olması hem yakıt ekonomisi hem de çev-
re açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Bu 
sebeple bazı dönemlerde ülkemizde model yılı eski 
olan araçların hurdaya ayrılmasına yönelik bazı dü-
zenlemeler ve teşvikler uygulanmaktadır. Son olarak 
48 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 
bir düzenleme yapılmış olup ilgili trafik sicilinde ad-
larına kayıt ve tescili bulunan, model yılı 1997 veya 
daha eski olan motorlu taşıtların hurdaya ayrılması-
na yönelik teşvik getirilmiştir. Ülkemizde sürdürüle-
bilir bir ulaşım sisteminin oluşturulması için ulaşım 
altyapısının bütünleşik bir şekilde planlanması ve 
işletilmesi, ulaşım modlarının birbirine entegrasyo-
nun sağlanması, araçların birim yakıt tüketimlerinin 
düşürülmesi ve çevreye zararı en aza indirgeyen po-
litika ve stratejilerin geliştirilmesi son derece önem-
lidir. Bu bağlamda ülkemizin ulaşımda enerji verimli-
liği konusunu ele alan başlıca belgelerinden biri olan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile motorlu taşıtların 
birim fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yük ve yolcu 
taşımacılığında demiryollarının ve şehir içinde toplu 
taşımanın payının artırılması, şehir içi ulaşımda ge-
reksiz yakıt sarfiyatının önlenmesi ve çevreye zararlı 
emisyonların düşürülmesi hedeflenmiştir. 
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İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023 ile yük ve yolcu taşımacılığında ulaşım türlerinin dengeli kullanımı, 
kentsel ulaşımın sürdürülebilir ulaşım ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması, alternatif yakıt ve te-
miz araç teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sektörün enerji tüketiminde verimliliğin artırıl-
ması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin ulaşım sektörüne adapte edilmesini amaçlayan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 
(2014-2023) ve Eylem Planında ulaştırma sektörüne yönelik önlemler bulunmaktadır.

Bazı Öneriler

• Mesafelerin çok uzun olmadığı yerlere yürüyerek veya bisiklet ile ulaşılmalı, 
• Toplu ulaşım araçları tercih edilmeli,
• Gereksiz yere ani fren yapılmamalı ve gaza basılmamalı,
• Araç bekleme halindeyken kontakt kapatılmalı,
• Aracın periyodik bakımları yapılmalı,
• Araç seyir halinde iken hava akımını engellemek için cam açılmamalı,
• Verimli sürüş teknikleri eğitimleri alınmalı,
• Araca gereksiz yükleme yapılmamalı, bagajda bulunan gereksiz eşyalar 

temizlenmeli,
• Yüksek verim sınıflı lastik tercih edilmeli, hava basıncı ideal seviyede tutulmalı,
• Minibüs, pikap, kamyonet, arazi aracı gibi yüksek motor hacmine sahip araçlar 

gerekmedikçe tercih edilmemelidir.

Kaynak: 
                      https://enerji.gov.tr/
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EDS

Elektronik cihazlarla 
hız ihlali, trafik ışığı 
ihlali, şerit ihlali, vb. 

kontrollerin 
yapılmakta olduğunu, 

ve cezai işlemler 
yapılabileceğini 

bildirir.



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr

İLK YARDIM

Bir ilk yardım merkezi 
olduğunu ve 

sürücülerin bu yol 
kesimini geçerken 

gürültü yapmamaya 
çalışmaları gerektiğini 

belirtir.
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MODERN ÇAĞIN AKILLI 
ULAŞIM SİSTEMLERİ

İlk AUS çalışmaları 1960’ların sonu 1970’lerin başında 
Japonya’da CACS (Comprehensive Automobile Traf-
fic Control Systems-Kapsamlı Otomobil Trafik Kont-
rol Sistemleri), ABD ve Almanya’da ERGS (Electronic 
Route Guidance SystemElektronik Rota Kılavuzluk 
Sistemi) ile başlamıştır. 1980’lerin ortasından itiba-
ren haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 
AUS uygulamalarına ivme kazandırmıştır. Devlet ve 
sanayi ortaklığı ile büyük projeler başlatılmış, bu pro-
jelerle 90’lı yıllarda elektronik ücret toplama sistem-
leri, akıllı kavşak kontrol sistemleri, yolcu ve sürücü 
bilgilendirme sistemleri ve trafik kontrol merkezleri 
gibi uygulamalarla genişleyen AUS, ayrı bir disiplin 
olarak kabul görmeye başlamıştır. Uluslararası öl-
çekte ilk AUS kongresi 1994 yılında Paris’te düzen-
lenmiş ve bu tarihten itibaren her yıl düzenli olarak 
farklı bir ülkede gerçekleşmeye devam etmiştir. Bu 
etkinlikler ve bununla birlikte AUS alanında yapılan 
akademik çalışmalar sonucu kazanılan bilgi birikimi 
ile ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda ülkeler kendi AUS organizasyonlarını 
kurmuşlardır. Ulusal ölçekte kurulan organizasyon-
ların yanı sıra ERTICO, ITS Amerika, ITS Asya Pasifik 
gibi bölgesel yapılanmalar da bulunmaktadır.

Gelişmiş ülkeler arasında dünya AUS pazarında pay 
sahibi olmak amacıyla özellikle 2015 yılından sonra 
ciddi bir rekabet başlamıştır. AUS kapsamında proje 
çalışmalarının çeşitlenmesi, altyapı ve teknoloji ya-
tırımlarının artması, teşvik mekanizmalarının güç-
lenmesi ve ülke stratejilerine AUS’un doğrudan yan-
sıması bu rekabetin en önemli göstergelerindendir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı deği-
şime paralel olarak AUS teknolojileri ve uygulama-
ları çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır. AUS ulaştırma 
sektöründen otomotive, sağlıktan çevreye, haber-
leşmeden bilgi teknolojilerine kadar pek çok sektörü 
ilgilendiren ve bunlara katkı sağlayan yapısıyla disip-
linler arası bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS); seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, 
mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli 

kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı, 
araç, altyapı ve merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol 

mekanizmalarını içeren bilgi iletişim temelli sistemlerdir.
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AUS’a Duyulan İhtiyaç ve AUS’un Faydaları

Dünya genelinde nüfusun dağılımına bakıldığında, 
2012-2019 yılları arasında gelişmiş ülkelerin yanı 
sıra gelişmekte olan ülkelerde de kentleşme artmak-
tadır. Nüfus artışı ile ortaya çıkan kentsel büyüme-
ye bağlı olarak çevresel, ekonomik, sosyal ve ulaşım 
alanlarında günlük yaşamı etkileyen bazı değişimler 
meydana gelmektedir. Kentlerdeki iş olanaklarının 
kırsal bölgelere oranla daha fazla olması, nüfus ar-
tışının en temel sebeplerinden birisi olmaktadır. Bu 
durum trafik sorunlarını da beraberinde getirmekte-
dir. Kentlerde yaşam alanları ile iş yerleri arasındaki 
mesafelerin uzun olması ve ulaşım için toplu taşıma-
nın yanı sıra özel araç kullanımının artması trafikte 
yaşanan sıkışıklıkları da artırmaktadır. Kentleşme ile 
birlikte araç ve yaya trafiği yoğunlaşmaktadır. Tra-
fik yoğunluğunun artması ve buna bağlı olarak yakıt 
tüketiminin ve karbondioksit salım miktarının artışı, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşım alanında kul-
lanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu durum ise 
kullanılacak en iyi yöntemlerden biri olarak karşımı-
za AUS’u çıkarmaktadır. Akıllı ulaşım sistemleri saye-
sinde insan kaynaklı hatalar minimize edilmektedir. 
Bununla birlikte trafik kaynaklı zaman kaybı, ölümlü 
ve yaralanmalı kazalar, maddi kayıplar, hava kirliliği 
ve benzeri pek çok negatif durumun önüne geçile-
bilmektedir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu gerekçeler akıllı ulaşım 
sistemlerinin önemini bir defa daha ortaya koymuş-
tur. AUS’ un yaygınlaşması sayesinde söz konusu 
gereksinimlere çözümler üretilebilecektir. 

AUS’un Faydaları

• Hareketliliğin artması,

• Trafik sıkışıklığındaki azalma ve toplu ulaşıma 

olan katkılar,

• Trafik kazaları ile buna bağlı ölümlerin, yaralı 

sayılarının ve maddi kayıpların azalması,

• Ulaşımda geçen zamanın azalmasıyla yakıt ta-

sarrufunun sağlanması,

• Karbon salımı ve çevre kirliliğinin azalması,

• Araçların yıpranma süresinin gecikmesiyle ba-

kım maliyetlerinde tasarruf sağlanması,

• Acil yönetim sistemlerinin verimliliğinin ve et-

kinliğinin artması,

• Araç-araç, araç-altyapı, araç-merkez haber-

leşme sistemleri ile seyahat süresini azaltıp 

ulaşım kolaylığı sunması,

• Trafik güvenliğine ve toplu ulaşıma katkı sağla-

yan Web-mobil uygulamalarının ortaya çıkma-

sının sağlanması,

• Kameralar, algılayıcılar ve benzeri uygulamalar 

yardımıyla araç, çevre ve altyapıdan elde edi-

len büyük verinin analizi ile ulaşım kolaylığının 

sağlanması,

• Elektrikli ve hibrit araçların artışına bağlı ola-

rak akıllı enerji sistemlerine geçişle enerji ta-

sarrufunun sağlanması,

• Kameralardan ve benzeri uygulamalardan elde 

edilen verilerle kamu güvenliğinin sağlanması, 

• Gerçek zamanlı verilere dayanan mobil uygu-

lamalar ve hizmetler sayesinde elde edilecek 

doğru ve anlık bilgiler ile yolcu ve yük hareket-

liliğinin optimize edilmesi.

Sayılan bu etkilerinin tüm sektörlere olan katkıları 
nedeniyle AUS dünyada ve ülkemizde son yılların en 
gözde odak alanlarından biri haline gelmiştir.

AUS Uygulamaları Günümüzde AUS ile ilgili olarak 
pek çok uygulama bulunmaktadır. Bunlardan en çok 
dikkat çeken ve yaygınlaşması muhtemel uygulama-
lara bu bölümde kısaca değinilmektedir.

Bir Servis Olarak Hareketlilik (MaaS) MaaS (Mobility 
as a Service), talep doğrultusunda farklı türlerdeki 
ulaşım servislerinin entegre edilmesi ile ulaşılabilir 
tek bir hareketlilik servisi oluşturulmasıdır. MaaS ilk 
olarak, Finlandiya’da uygulanmış ve ulusal ulaştırma 
politikasında önemli rol oynamıştır. Müşterinin is-
teğini karşılamak için MaaS operatörü toplu ulaşım, 
araç, bisiklet paylaşımı, araç kiralama ve benzeri ula-
şım< opsiyonlarını ya da bunların bir kombinasyonu-
nu sunmaktadır. MaaS, kullanıcıların birden çok bilet 
ve ödeme işlemi yapması yerine bir uygulama üze-
rinden tek bir ödeme kanalı kullanarak uçtan uca se-
yahat erişimini sağlamaktadır. MaaS’ın temel ama-
cı; kullanıcılara, kendi aracını kullanmak yerine çok 
daha ucuz, sürdürülebilir ve verimli ulaşım imkânları 
sunmaktır.
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Araç Paylaşımı (Car Sharing):

Araçların kısa süreler için (genellikle saatlik) kira-
landığı ve kentsel alanlarda kısa mesafeli yolculuk-
lar için kullanıldığı bir araç kiralama modelini ifade 
etmektedir. Araç paylaşımı ile yol ve park alanlarının 
verimli kullanılması sağlanmaktadır. Araç paylaşımı-
nın temel ilkesi kullanıcılara, araç sahipliğinden kay-
naklanan maliyetler ve sorumluluklar olmadan fayda 
sağlamaktır. Araç paylaşımı, toplu taşımadan daha 
esnek olduğu için kalabalık şehirlerde alternatif bir 
ulaşım yöntemi olarak görülmektedir.

Yolculuk Paylaşımı (Ride Sharing):

Aracında boş koltukları bulunan sürücüleri aynı yöne 
giden farkı yolcular ile buluşturarak birlikte yolculuk 
yapmalarını ve yol masraflarından tasarruf etmele-
rini sağlayan anlık ya da planlı bir ulaşım yöntemidir. 
Bu yöntem ile kişisel araçların paylaşılması sayesin-
de yolculara kişisel rahatlık ve çevresel fayda sağla-
nırken yollarda trafik sıkışıklığı azaltmış olmaktadır.

Araç Havuzu (Car Pooling):

Bir veya daha fazla özel aracın diğer kullanıcılarla 
organize bir şekilde paylaşılmasıdır. Kişinin sahi-
bi olduğu özel aracını sürekli ve düzenli bir şekilde 
(örneğin; iş yerindeki arkadaşlarıyla) ücreti karşılığı 
paylaşmasıdır. 

Park Et Devam Et (Park And Ride):

Bilgi sisteminden yararlanarak yolcuların özel araç-
larını toplu taşıma sisteminin yakınında yer alan bir 
otoparka park etmelerini ve yolculuklarına toplu ta-
şıma ile devam etmelerini teşvik eden yolculuk şek-
lidir. 

İndir Devam Et (Kiss And Ride):

Özel araç yolcusunun seyahatin bir bölümüne toplu 
taşıma ile devam etmesidir. Örneğin; kişinin tanıdığı-
nın aracıyla toplu taşıma durağına kadar gelip inmesi 
ve seyahatine toplu taşıma ile devam etmesidir. 

Alan Trafik Kontrolü (Area Traffic Control):

Tüm yol ağının performansının iyileştirilmesi için 
yol ağı üzerindeki kavşaklar ve bağlantılarda, sinyal 
kontrolü ve alternatif güzergâh önerisi gibi koordi-
ne trafik önlemlerinin alınmasıdır. Yolculuk sürele-
rinin, kazaların, yakıt tüketiminin ve trafik sıkışık-
lığının azaltılmasında faydaları vardır. Ancak alan 
trafik kontrol sistemleri oldukça karmaşık ve pahalı-
dır. Hong Kong, Finlandiya, İngiltere’nin bazı bölgele-
rinde bu sistemlerden yararlanılmaktadır. 

Sıkışıklık Ücretlendirme (Congestion Charging):

Tanımlanmış bir alanda sürüş için yol kullanımının 
ücretlendirilmesidir. Günümüzde özellikle trafiğin 
yoğun olduğu Londra, Amsterdam gibi kentlerde uy-
gulama örnekleri mevcuttur. 

Gelişmiş Taksi Uygulamaları:

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte insanla-
rın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir-
çok mobil uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamalar 
kullanıcılara ulaşım aracını tespit etme, bulma, ça-
ğırma, ücretini ve güzergâhını belirleme hizmetlerini 
vermektedir. Ayrıca yeni çıkan bazı uygulamalar aynı 
güzergâh üzerinde seyahat edecek yolcular için tak-
si paylaşımına da müsaade etmektedir. Bu kapsam-
da hizmet kalitesini artıran, zaman, para ve enerji 
tasarrufu sağlayan pek çok yerli ve yabancı kaynaklı 
uygulamalar bulunmaktadır.
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Yıkıcı ve Yenilikçi Teknolojilerin AUS Uygulamalarına Etkisi

Yıkıcı ve yenilikçi teknolojiler (disruptive technologies); sektörü doğrudan etkileyen, geleneksel teknolojileri 
yerinden eden, tamamen yeni sektörler ve hizmetler ortaya çıkaran teknolojileri kapsayan genel bir kavram-
dır. Gelecekte yıkıcı ve yenilikçi teknolojilerin etkisiyle ulaşım sektörünün dolayısıyla insanların ulaşım anla-
yışının ve tarzının köklü bir dönüşüme uğraması beklenmektedir. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve otonom 
araçların etkisiyle ulaşıma ait tüm bileşenlerin tamamen kullanıcı bağımsız hale gelmesi kaçınılmaz olarak 
görülmektedir. Büyük veri, bulut bilişim ve MaaS hizmetleri ile ulaşım modlarının entegrasyonunun hızlana-
cağı ve birbirine entegre sistemlerin çok daha verimli, hızlı ve kolay hizmet sunacağı düşünülmektedir. V2X, 
5G haberleşme sistemlerinin ve nesnelerin interneti teknolojilerinin yaygınlaşması ile mevcut altyapıda gör-
düğümüz kavşak kontrol cihazları, değişken mesaj işaretleri ve benzeri sistemlere olan ihtiyaç ortadan kal-
kacaktır. Bu altyapıların sağladığı hizmetlerin araç üzerinde bulunan bilgi sistemleri ve sarmal arayüzler ile 
doğrudan sürücüye ve otonom araçlara iletilmesi öngörülmektedir. Bu teknolojilerin ulaşım sektörüne ve 
akıllı ulaşım sistemlerine muhtemel etkileri aşağıda yer almaktadır.

Otonom Araç Teknolojileri 

Otonom araçlar radar, lidar, GPS, odometri, yapay 
zeka, sensörler, kameralar ve benzeri teknolojiler 
kullanarak çevresindeki nesneleri algılayabilmek-
tedirler. Bu sayede bir sürücüye ihtiyaç duymadan 
gerçek zamanlı verileri kullanarak hareket edebil-
mektedirler. 4.6.2 Sarmal Arayüzler Sarmal arayüz-
ler (Immersive Interfaces), sanal gerçeklik (virtual 
reality) ortamları ile etkileşebilmek için kullanılan 
teknolojilerdir. Bu teknolojiler ile dikkati dağılmadan 
sürücüye bilgi gösterilmesine imkan sağlayan yeni 
araç içi arayüzler oluşturulabilmektedir. Ek olarak, 
sürücü davranışlarının modellenebilmesi için yeni 
nesil sanal gerçeklik benzetimlerinin ortaya çıkma-
sına öncülük edebilmektedir. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) 

Çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri 
ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi payla-
şımı ile akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemidir. 
Diğer bir ifadeyle sensörlerin ve veri iletim teknolo-
jilerinin yollar, altyapılar, mobil cihazlar ve benzeri 
fiziksel objelerin içine gömülmesiyle objelerin veri 
ağları veya internet üzerinden takip, koordine veya 
kontrol edilmesinin mümkün olmasıdır. IoT (Internet 
of Things) sayesinde trafik yönetim sistemleri, şehir 
yollarında trafik hızını ve hacmini ölçerek gerçek za-
manlı trafik durumu verisi sağlayabilmektedir. Buna 
ek olarak IoT tabanlı teknolojiler mobil internet ta-
banlı seyahat uygulamalarında veya otonom araç-
larda kullanılmak üzere ciddi miktarda ulaşım verisi 
sunabilecektir.
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5.Nesil (5G) Mobil Ağlar 

5.Nesil (5G) mobil ağlar geleceğin mobil haberleşme 
altyapısını oluşturacaktır. Mevcut 4,5G sistemlerine 
göre çok daha yüksek kapasiteye ve daha az gecik-
me sürelerine sahip olacaktır. Bu ağların sağlayaca-
ğı kablosuz genişbant altyapısı, sadece akıllı ulaşım 
hizmetleri için değil birçok IoT uygulaması için de 
bağlanabilirlik imkanı sunacaktır. 4.6.5 Bulut Bili-
şim (Cloud Computing) Bilgisayarlar ve diğer cihaz-
lar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar 
arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, 
internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır. 
Bulut bilişimin, otomotiv sektörünü, ulaşım modları 
ve hizmetlerini yeniden şekillendireceği öngörül-
mektedir. Bulut bilişim ve nesnelerin interneti tek-
nolojilerinde yaşanan gelişmeler, trafik tıkanıklığı ve 
araç güvenliği gibi ulaşım problemlerinin çözümüne 
katkı sağlayacaktır. Son yıllarda araştırmacılar ta-
rafından akıllı ulaşım sistemlerine yönelik olarak, 
araç-araç haberleşmesini ve yol güvenliğini iyileştir-
mek amacıyla AUS-Bulut (ITS-Cloud) gibi bulut bili-
şim modelleri önerilmektedir. 

Büyük Veri (Big Data) 

Yeni teknoloji ve algoritmalar kullanılarak, gelenek-
sel verilere göre farklı şekilde toplanması ve analiz 
edilmesi gereken çok büyük veri kümeleridir. Başka 
bir ifadeyle, algılayıcılardan ve bilimsel araçlardan 
büyük hacimde, yüksek çeşitlilikte ve hızla gelen 
verilerin toplanması, saklanması, temizlenmesi, gör-
selleştirilmesi, analiz edilmesi ve anlamlandırılma-
sıdır. Bu büyüklük günümüzde onlarca terabayttan 
petabaytlara uzanmaktadır. Büyük veri platformu-
nun çeşitlilik (variety), hız (velocity), hacim (volume), 
doğrulama (verification) ve değer (value) olmak üze-

re beş bileşeni vardır. Büyük veri, yüksek hacmin ya-
nında, yüksek veri üretim hızı ve yüksek veri değiş-
kenliğine sahip bilgiden oluşmakta olup verilerden 
anlam çıkarma ve süreç optimizasyonu yapabilmeyi 
sağlamaktadır. Akıllı ulaşım çerçevesinde, sensör-
ler, kameralar, yazılımlar, trafik yönetim merkezleri, 
araçlar ve benzeri kaynaklardan edinilen verilerin 
işlenerek anlamlı hale getirilmesi, karar mekanizma-
larının oluşmasında çok büyük role sahiptir. AUS’un 
hayata geçmesiyle birlikte, bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinin yardımıyla, altyapılardan, araçlardan, sürücü 
davranışlarından büyük çaplı trafik ve ulaşım verisi 
toplanmaktadır. Büyük veri kullanılarak yapılan hızlı 
ve dinamik modelleme ile AUS için daha iyi benzetim 
ve modelleme kabiliyetleri sunulabilecektir. Bu saye-
de trafik yönetimi kolaylaşırken trafik tıkanıklığı, tra-
fik kazaları ve benzeri olumsuz durumların önceden 
tahmin edilmesiyle önlenebileceği öngörülmektedir.

Açık Veri (Open Data)
 
Herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol 
mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından 
ücretsiz ve özgürce kullanılabilen ve dağıtılabilen 
veridir. ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ STRA-
TEJİ BELGESİ ve 2020-2023 EYLEM PLANI 29 Veriye 
erişim boyutlarından birisi olan ve dünyada birçok 
kullanım örneği bulunan “Açık Veri” ile kamu, özel 
sektör ve vatandaş tarafından oluşturulan ekosis-
tem içerisinde, farklı sektörlere hizmet verilerek, 
tüzel ve gerçek kişilerin hayatlarına dokunulmakta 
ve açık verinin yarattığı erişim kolaylığı sayesinde 
veri ekseninde yeni fırsatlar doğmaktadır. Bu fırsat-
lardan en dikkat çekici ve pratik etkiye sahip olanı 
ise devletler tarafından toplanan verilerin, açık veri 
standartlarını karşılar bir şekilde vatandaşlara ve gi-
rişimcilere sunulduğu açık veri platformlarıdır. Açık 
veriler, bir şehrin işletilmesi ve sakinlerinin yaşamın-
da önemli değişiklikler yaratma potansiyeline sahip-
tir. Açık verinin, ücretsiz ve sürekli erişilebilir olması, 
yeniden kullanılabilir olması, inovasyon odaklı olması 
gibi prensipleri başta olmak üzere pek çok prensibi 
gereği üst düzey kalitede veriye erişimi kolaylaştır-
ması sebebiyle vatandaşlar, kamu sektörü ve özel 
sektör açısından getirileri vardır. Açık veri politikala-
rının verimliliğin ve şeffaflığın artırılması anlamında 
da faydalar sağladığı bilinmektedir. Tüm kamu ku-
rumlarının uygulayacağı açık veri uygulamaları, çok 
daha şeffaf politikaların üretilmesine katkı sağlaya-
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cak olup, vatandaşa ülke genelindeki uygulamalara 
geri bildirim verme imkânı sağlamaktadır. Açık veriler, 
sivil sorunları çözmek, şeffaflığı artırmak ve yerel yö-
netim ile vatandaşlar arasındaki uçurumu kapatmak 
için değerli bir kaynaktır.

Blokzincir Teknolojileri (Blockchain)

Blokzincir, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık 
bir veri kayıt sistemidir. Blokzincirin veri tabanından 
ziyade veri kayıt sistemi olarak adlandırılmasının se-
bebi kaydedilen verinin bir daha değiştirilememesi 
veya silinememesidir. Bu özellik, verilerin biriktiril-
dikleri blokları aynı bir zincir gibi birbirine şifreleme 
algoritmaları ile bağlayarak saklanmasından ve bu 
zincirin birçok kişiyle dağıtık olarak paylaşılmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu teknoloji kapsamında, her kul-
lanıcı bir aracı olmadan ağa bağlanabilir, yeni işlemler 
gönderebilir, işlemleri doğrulayabilir ve yeni bloklar 
oluşturabilir. Kullanıcıya bir merkeze bağlı olmaksızın 
işlem yapabilme imkânı sağlar. Böylece işlemler gü-
venli bir şekilde gerçekleştirilir. Blokzincir teknolojisi-
nin ulaşım sektöründe potansiyel kullanım alanlarına 
MaaS, veri paylaşımı, yük ve lojistik hizmetleri örnek 
olarak verilebilir. Blokzincir teknolojisi MaaS plat-
formları oluşturulmasına olanak sağlayacak, ulaşım-
da veri paylaşımını kolaylaştıracak, bağlantılı araçlar 
üzerinde çalışacak yazılımların ve yazılım güncelle-
melerinin daha güvenli olmasını sağlayacak olup oto-
nom ve bağlantılı araçların geleceğinde çok büyük rol 
oynayacaktır.

Yapay Zeka (Artificial Intelligence),
Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve

Derin Öğrenme (Deep Learning) 

Gelişmiş ülkeler tarafından daha güvenli, verimli ve 
sürdürülebilir ulaşım hizmetleri sunabilmek için ula-
şım sisteminin davranışının tahmin edilmesinde, ula-
şım problemlerinin çözülmesinde, ulaşım planlama 
sürecinde, en uygun karar verme ve yönetim uygula-
malarında kullanılması için yapay zekâdan yararlanıl-

ması için çalışmalar yürütülmektedir. Otonom araçlar, 
bağlantılı araçlar ve akıllı yol sistemleri konusunda 
yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım sektöründe bir 
dönüşüm yaşanmaktadır. Makine öğrenmesi, derin 
öğrenme teknolojileri ve büyük veri ile gerçek zamanlı 
algılama, trafik tahmini, akıllı karar verme gibi uygu-
lamalar ile sürücüsüz araç sektöründe hızlı ilerleme-
ler sağlanmaktadır. Tüm bu teknolojiler ile trafik se-
naryolarının önceden analiz edilmesi sayesinde kaza 
durumları erken tespit edilerek kazalardan kaçınıla-
bileceği öngörülmektedir. Gelişmiş bilgi teknolojileri 
altyapısı ve çözümleri, yapay zeka ve büyük veri ile 
derin öğrenme teknikleri akıllı ulaşım çözümleri için 
büyük önem taşımaktadır. 

Drone 
Kısaca insansız hava aracı olarak bilinen drone temel 
olarak sensörler, GPS modülü, kameralar ve benzeri 
bileşenlerden oluşan yazılım kontrollü uzaktan kont-
rol edilebilen araçlardır. Yıllardır askeri amaçlı olarak 
kullanılmakta olan drone son zamanlarda trafik izle-
me, hava durumu izleme, arama kurtarma, güvenlik, 
gözetim uygulamaları, hassas tarım, yangınla müca-
dele, ürün teslimatı ve servis hizmetleri gibi alanlarda 
da kullanılmaktadır.
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bulunduğu yere 

gelindiğini bildirir. İlk 
geçiş hakkının karşıya 
geçen ya da geçmek 
üzere olan yayalara 

verilmesini hatırlatır.



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Değerli Sürücüler, araç hızını yol, hava ve trafiğin 

gerektirdiği şartlara uydurmamak; kavşak, geçit ve 

kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine 

uymamak; şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal 

etmek; kırmızı ışık ve dönüş kurallarına uymamak; 

alkollü araç kullanmak telafisi mümkün olmayan 

sonuçlara neden oluyor. Trafik kurallarına uyalım, 

kendimizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Değerli Sürücüler, araç hızını yol, hava ve trafiğin 

gerektirdiği şartlara uydurmamak; kavşak, geçit ve 

kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine 

uymamak; şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal 

etmek; kırmızı ışık ve dönüş kurallarına uymamak; 

alkollü araç kullanmak telafisi mümkün olmayan 

sonuçlara neden oluyor. Trafik kurallarına uyalım, 

kendimizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr
Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr

İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Bölünmüş bir yoldan, 
iki yönlü ve iki şeritli 

yol kesimine 
yaklaşıldığını bildirir.
Tek yönlü bir yolun 

geçici olarak iki yönlü 
trafiğe açılmış 

olduğunu da gösterir.



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları 

%87 ile ilk sıradadır. Türkiye'de 2021 yılında ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 

bin 418 kusura bakıldığında; kusurların %87,1'inin 

sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,6'sının taşıt, %1,8'inin yolcu 

ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görülmüştür. Değerli 

sürücüler trafik kurallarına uyalım, kendimizi, 

sevdiklerimizi ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları 

%87 ile ilk sıradadır. Türkiye'de 2021 yılında ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 

bin 418 kusura bakıldığında; kusurların %87,1'inin 

sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,6'sının taşıt, %1,8'inin yolcu 

ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görülmüştür. Değerli 

sürücüler trafik kurallarına uyalım, kendimizi, 

sevdiklerimizi ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr
Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr

DUR LEVHASI

Sürücülerin bir 
kavşağa girmeden 

önce durarak 
kavşaktaki bütün 

araçlara yol vermeleri 
gerektiğini belirtir.



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Trafikte telefon kullanmak birçok kazaya 

neden olmaktadır. Trafikte telefon 

kullanmayalım. Dikkatimizi dağıtacak her 

şeyden uzak duralım. Kendimizi, sevdiklerimizi 

ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr
Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr

OKUL GEÇİDİ

Okul geçidine 
yaklaşıldığını bildirir. 
Hız azaltılır, geçme 

yasağına uyulur, 
geçitten geçen

veya geçmek üzere 
olan öğrencilere ilk 
geçiş hakkı verilir.



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Trafikte telefon kullanmak birçok kazaya 

neden olmaktadır. Trafikte telefon 

kullanmayalım. Dikkatimizi dağıtacak her 

şeyden uzak duralım. Kendimizi, sevdiklerimizi 

ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr
Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr

OKUL GEÇİDİ

Okul geçidine 
yaklaşıldığını bildirir. 
Hız azaltılır, geçme 

yasağına uyulur, 
geçitten geçen

veya geçmek üzere 
olan öğrencilere ilk 
geçiş hakkı verilir.



50 “7’Den 77’ye Trafik Güvenliği ve Trafik Şenliği” Projesi

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLER

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Desteklenen “7’den 77’ye Trafik 
Güvenliği ve Trafik Şenliği” Projemizin Online eğitimleri başladı. Çevrimiçi gerçekleştirilen eğitim 

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube Hesabından da yayınlandı. Eğitime Büyükçekmece 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Didem Baş, Proje 

Koordinatörleri: İlker Bayrak, Gülden Bayrak, Türk Sanat Müziği Sanatçımız Melihat Gülses, Trafik 
Eğitmenimiz Seher Yılmaz, 400’den fazla öğretmen, öğrenci ve velimiz katıldı. Birbirinden değerli 

mesajların ve trafik güvenliği bilgilerinin paylaşıldığı eğitimde renkli anlar da yaşandı.Katkı sunan 
herkese teşekkür ederiz. 

Eğitimi kaçıranlar YouTube Hesabımızdan İzleyebilirler:

https://youtu.be/goF-A9Ywp5U



Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

Değerli Sürücüler, yaya geçitlerine 

geldiğimizde yavaşlayalım; yolda yayalar 

varsa duralım; okul yakınlarında ve 

kavşaklarda geçiş hakkı yayalarındır, 

yayaların hakkına saygılı olalım. Kendimizi, 

sevdiklerimizi ve tüm insanları koruyalım.

www.isteamder.comwww.buyukcekmece.meb.gov.tr



Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.


