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KIRIKKALE VALİLİĞİ

291 8 saydı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde 26 Ekim 2018 
tarihinde yapılan değişiklikle; “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı tra fik  işareti 
bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile 
yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek 
üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar'’’ hükmü 
getirilmiştir.

Bu düzenleme ile artık ARAÇ SÜRÜCÜLERİ, görevli bîr kişi veya ışıklı trafik işaret 
bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş;

- Kavşak giriş ve çıkışlarında,
- Yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken YAVAŞLAMAK, varsa buralardan geçen 

veya geçm ek üzere bulunan YAYA.LARA DURARAK ilk geçiş hakkını vermek
zorundadırlar.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde 
mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin 
farkmdahğın arttırılarak tüm sürücülere hu davranışın kazandırılması çok önemli bîr hale
gelmektedir.

Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından “öncelik  Hayatın, Öncelik Yayasın-”- -----
sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı îlan^Tîm^v?ülke genelinde"fariamdalık 
faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır. * *

Yıl boyunca yapılacak kampanya faaSivetlerinin başlatılması ve etkin bir farkındalık
sağlanması için, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında tüm illerimizde_

~es~zâmaniı oİaraimikânVardınncilan. Emniyet Genel Müdürü. Jandarma Gene! Komııtarm 
Î1 Vahierı/Kaymaıcamlar, ILrtVeTfmniyet Müdürleri, Il/’iiçe jandarma Komutanlarının _ 
~kaHımıyfa~asağtöa1feefîrfiIen hususlar çerçevesinde Devletimi tüm unsurları ile farkıhciâlTic 
YyleTTmele olduğunu göstermek amacıyla_etkinlik düzenlenecektir._____

*Bu belge elektronik imzalıdır, imzalı suretinin asimi görmek için httDS:/hvww.e-icislen. eov. Ir/EvrakDoçrulama adresine
girerek { i7 y 3 s ,J-TubG G n.-cl9dw J-A Z!'W Ct-yI;H H vrhl! kodunu yazuıız-
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(. Vali ve kaymakamlarımız tarafından yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak 
üzere; merkezden çevreye doğru il!/ilçede görev yapan trafik personeli dahil diğer tüm 
emniyet ve jandarma personelinin en az yarısı (ülke- genelinde en az iki yüz bin 
kolluk personeli) okul ve yaya geçifİermfîegOrevîeHdiriiecektir.

2. Trafik zabıtası olmayan kolluk personeline, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün 
sağlanması ve yaya trafiğinin yönetilmesi için gerekli eğitim ve görev tanımlan 
verilecek ve görevlendirilen tüm personelin,_6 Şubat 2019 Çarşamba günü S2.0G- 
13.30 saatleri arasında görevlendirildikleri yayrTvTö^uî^eçtîle?îrıde görev yapması 
sağlanacaktır. Ayrıca etkinlik yapılan aianiarda'TneyHânFgeîeEîîecek olumsuzluklara 
ilişkin gerekli güvenlik tedbirleri planlanacaktır.

3. Görevlendirilen tüm kolluk personeli; ii/ilçe merkezlerindeki yaya geçitlerinin 
sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün 
vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların 
güvenli bir şeİTMF3?3yirgiİçTtîefîüT^
farkındaltk sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirecektir.

4. Vai iler ve kaymakamlarımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı PolNet sayfasında dijitalleri bulunan afiş ve^ 
nankart örneklerin iri çoğaltılarak  tüm İl/ilçe m erkezinde kamu kurum ve 
kürulTişiarına asîİmas! sağlanacak, etkinliğin planlandığı yaya geçitlerinde görevli 
kolluk birim lerim iz tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara 
dağıtılacaktır. Ayrıca yaya güvenliğine yönelik hazırlanan videonun yaşam 
tünellerinde ve uygun yerlerde gösterimi yapılacaktır.

5. Vali ve kaymakamlarımız koordinesinde yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan 
ışıksız bir yaya geçidinde il/ilçede görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve 
sivii toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra toplumda dezavantajlı 
grup oiarak adlandırdığımız çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak

5.

7.

B.

9.

trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara da dikkat çekmek amacıyla kampanya 
sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız 
iarafmdalıTaşjlünası gıblTaalıyeBer^erçekleştlrneceS^
Düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlere ulusal/yerei görsel/yazıh basın ve yayın 
kuruluşlarının temsilcileri davet edilerek, bu etkinlik ve faaliyetlerin geniş kitlelere
duyurulması sağlanacaktır.
İl/ilçelerde bulunan yerel televizyon ve radyo karıallan ile iletişime geçilerek 6 Şubat
2019 Çarşamba günü, yaya güvenliği tie-ilgili programların yap;!rr.ası/yayım 1 arunast 
ve bu programlara İİ/İlçe Emniyet M üdürlükleri/Jandarma Komutanlıklarının 
trafikten sorumlu birim amirlerinin katılmaları sağlanacaktır.
Va! i ve kaymakamlarımız tarafından okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey 
işaretleme eksiklikleri tespit ettirilerek, belediyeler tarafından en kısa sürede yatay ve 
dikey işaretlemelerin tamamlanması ve yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını
azaltmaya yönelik fizikî tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Valiler ve kaymakamların koordinesinde 6 Şubat 2019 Çarşamba günü tüm okullarda 
‘yaya geçidi kullanım! ve yaya öncelikli trafik’ konulu programlar yapılması 
sağlanacak, bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit

belge elektronik imzalıdır, imzalı suretinin aslını görmek için hap.ivAvmt. e-İçişleri, m v . tr/F,vrakDoırnilama adresine
girerek < İ7 y  j  sU -T ubG G n-cl9dw  J-A Z H N Ç t-yL K H vrhi) kodunu yazınız.

Bilgi iyin. Hssaa BasriÖZDEvDR 
POLİS MEMURU

bönü Bulvarı No:! Bakanlıklar
T e life .:, Wo: < 3 İ2 > İ2 2  -»2 * 2  F a k s  N o : (3 1 2 )4 2 5  34  30



görevlilerince okul giriş/çtkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde 
farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecektir.

10. Merkez birimlerimiz ve bağlı kuruluşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı PolNet sayfasında dijitalleri bulunan afiş ve 
pankart örneklerini farkındalık oluşturacak şekilde merkez ve taşra birimleri 
binalarında, yerleşke girişlerinde, vatandaşlarımızla temas ettikleri noktalarda ve 
internet sitelerinde görsel olarak yer verecekler; ayrıca diğer farkındalık 
faaliyetlerinde bulunacaklardır.

İl/İlçelerde düzenlenecek “Yaya Ö ncelik li T rafik ” konulu faaliyetlerin  
valilerimizce/kaymakamlarımızca, Bakanlığımız merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının 
sıralı/sorumlu amirleri ve bu birim ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatındaki sıralı/sorumlu 
amirlerince takip edilmesi, gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Süleyman SOYLU 
Bakan

Dağıtım:
Gereği:
Merkez Birimlerine 
Jandarma Genel Komutanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
Sahil Güvenlik Komutanlığına 
AF AD Başkanlığına 
81 İl Valiliğine

Bilgi:
Sn. Muhterem İNCE (Vali- Bakan 
Yardımcısı)
Sn. Mehmet ERSOY (Vali- Bakan Yardımcısı) 
Sn. İsmail ÇATAKL1 (Vali- Bakan 
Yardımcısı)
Sn. Tayyip Sabri ERDÎL (Bakan Yardımcısı)
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