
NSW yollarında hayatlar yok oluyor. 
Amacımız bunu sıfırlamak.

Çocuklarınızın okula bırakırken ve 
okuldan alırken güvencede tutulması
Okulların açık olduğu hafta içi günlerde çocuklarınızı okula bırakırken ve okuldan alırken çocuklarınızı ve 
başkalarını daha fazla güvende tutmak için yapabileceğiniz birkaç şey şunlar olabilir: 

• Çocuklarınızın yaşına ve büyüklüğüne uygun olan 
ve doğru şekilde yerleştirilmiş olan çocuk araç 
koltuğuna bağlandığından emin olunuz.

• Okulların bulunduğu yerlerde saatte 40 kilometre 
hız sınırına bağlı kalınız ve etrafta olabilecek 
çocuklara dikkat ediniz.

• Otobüslerdeki yanıp sönen ışıklara dikkat ediniz. 
Bunlar size yoldan karşı karşıya geçmekte ya da 
geçmek üzere olan çocuklar olabileceğini belirtir. 
Otobüs ışıklarının yanıp söndüğü zaman saatte 
40 kilometre hız sınırı geçerlidir.

• Her zaman yayalara yol veriniz, özellikle de bina 
araç yollarına girip çıkarken.

• Okulların etrafında park ederken ve dönüş 
yaparken her zaman yasalara uyunuz. Çocukların 
okula bırakılıp alındığı yoğun saatlerde U dönüşü 
ve üç nokta dönüşü gibi manevralar tehlikelidir.

• Çocuklarınızı okula bırakıp alırken okulunuzun 
indirme bindirme yeri olarak ayrıldığı yerin 
okul tarafında olan kısmında indirip bindiriniz. 
Hiçbir zaman yolun karşı tarafından onları 
çağırmayınız - onlar trafiği kontrol etmeden size 
doğru koşabilirler. 

• Çocukların arabadan inmelerinin en güvenli yolu, 
geçmekte olan trafikten uzakta olacak şekilde 
Güvenlik Kapısından inmeleridir. Bu kapı arabanın 
kaldırım tarafındaki arka kapısıdır.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için safetytown.com.au 
sitesinde ebeveynler bölümüne bakınız. 
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Evden okula okuldan eve birlikte 
güvenli bir şekilde yürümek
Evden okula, okuldan eve yürüyerek gitmek 
çocuklarınızla birlikte zaman geçirmenin ve güvenli ve 
sağlıklı davranışları teşvik etmenin çok iyi bir yoludur. 

Çocuklarınızın yaya olarak daha güvenli olmaları için 
yapabileceğiniz birkaç şey aşağıda belirtilmiştir:  

• Yollarda bulundukları sürede dikkatli olmaları 
gerektiği hakkında çocuklarınızla konuşunuz.

• Okula gideceğiniz yolu planlayınız 
ve alıştırma yapınız ve mümkün olan 
hallerde yaya geçitlerini kullanınız. 

• Her zaman çocuğunuzun elini tutunuz. Tehlikeleri 
fark etmek için çocukların sizin yardımınıza 
ihtiyacı vardır; örneğin bina araç yollarından 
çıkan araçlar gibi. Ayrıca onların dikkatleri 
kolayca dağılabilir ve trafiğin içine karışabilirler.

• Çocuğunuzu okul çıkış kapısının yanında bekleyiniz 
ve onları yolun karşı tarafından çağırmayınız.

• Seçtiğiniz yerin karşıya geçmek için neden 
en güvenli yer olduğunu ona açıklayınız. 

• Çocuğunuza yoldan karşı karşıya geçtikleri her 
seferde DUR! BAK! DİNLE! DÜŞÜN! kuralını 
uygulamalarını ve güvenli olarak karşıya geçene 
kadar kontrol etmeye devam etmelerini hatırlatınız. 

• Bir araç giriş çıkışı, yol veya araba 
parkından karşıya geçerken neden dur, 
bak, dinle, düşün kuralını uygulamaları 
gerektiği hakkında onlarla konuşuruz.

Küçük çocuklar bu güvenli yaya davranış biçimlerini 
sizden öğrenebilir ve birlikte alıştırma yapabilirler. 
Bu onların tek başına seyahat edebilecekleri yaşa 
geldiklerinde daha güvenli yayalar olmalarına 
yardımcı olacaktır.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede 
tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için 
safetytown.com.au sitesinde ebeveynler 
bölümüne bakınız. 

Anaokulundan 2inci sınıfa kadar olan 
çocuklarla paylaşılabilecek mesajlar

• Aşağıdaki durumlarda bir 
yetişkinin elini tut:

 - Yoldan karşı karşıya geçerken 

 - Kaldırımda iken 

 - Bir araba parkında iken

3üncü sınıftan 6ncı sınıfa kadar olan 
çocuklarla paylaşılabilecek mesajlar

• Yoldan karşı karşıya geçmek 
için güvenli bir yer kullan 

• Yoldan karşı karşıya geçtiğin her 
zaman Dur! Bak! Dinle! Düşün! 
ve güvenli olarak geçene kadar 
kontrol etmeye devam et

Kaldırımın bir adım gerisinde   
DUR (STOP)!

Sürekli olarak her iki tarafa    
BAK (LOOK)!

Yaklaşan trafiğin sesini    
DİNLE (LISTEN)!

Karşıya geçmenin güvenli olup olmadığını    
DÜŞÜN (THINK)! ve güvenli olarak 
geçene kadar kontrol etmeye devam et
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Arabaya binip inerken çocukları 
güvende tutmak
Onaylı bir çocuk araç koltuğuna uygun bir 
şekilde yerleştirilen bir çocuğun, uygun olarak 
yerleştirilmeyen bir çocuğa kıyasla bir kaza sırasında 
ölme ya da yaralanma ihtimali daha düşüktür.

İki veya daha fazla koltuk sıralı araçlarda arkadaki 
tüm koltuklar çocuk araç koltuğu içine yerleştirilen 
yedi yaşından küçük çocuklar tarafından 
doldurulmamışsa, dört ile yedi yaş arasındaki 
çocuklar bir aracın ön koltuğunda seyahat edemez. 

Ulusal çocuk güvenlik kurallarına göre çocuğunuzun 
araç içinde şu şekilde emniyete alınması gerekir:

0 – 6 aylık 
Onaylı arkaya dönük çocuk araç koltuğu.

6 aylık – 4 yaş 
Onaylı arkaya veya öne dönük çocuk araç koltuğu.

4+ yaş 
Onaylı öne dönük çocuk araç koltuğu veya yükseltici 
bebek koltuğu.

145cm veya daha uzun 
Yetişkin emniyet kemeri kullanmak için tavsiye edilen 
en düşük boy.

Daha fazla bilgi için ve çeşitli çocuk araç koltukları 
bulmak ve kıyaslamak için childcarseats.com.au 
sitesine bakınız.

Çocuklarınızın arabaya inip bindikleri sırada güvenli 
olmaları için yapabileceğiniz birkaç şey aşağıda 
belirtilmiştir:

• Bir yetişkin kimse ‘Güvenlik Kapısını’ açana kadar 
çocuklar arabada durmalıdır. Bu kapı arabanın 
kaldırım tarafındaki arka kapısıdır.

• Uyuyan bir çocuk arabada bulunduğu sırada sıkıca 
bağlanmış olarak tutulmalıdır.

• Çocuğunuzun kemerini bağlamasına yardımcı 
olunuz - her zaman koltuk kemerinin sıkı bir 
şekilde ve düz olarak bağlandığından emin olunuz.

• Arabayı çalıştırmadan önce her yolcunun bir 
koltuk kemeri ile veya çocuk araç koltuğu ile 
güvenli olarak emniyete alınması gerektiğini bir 
kural haline getiriniz. 

• Her zaman çocuğunuzun arabaya ‘Güvenlik 
Kapısından’ inip binmesine yardımcı olunuz. 

Hangi yaşta olursa olsun bir çocuğu yetişkin 
gözetiminde olmadan bir araçta asla bırakmayınız. 
Gözetimde bulundurulmadığı taktirde, çocuklar 
hızlı bir şekilde susuzluk, sıcak çarpması ve organ 
yetmezliği ile karşı karşıya kalabilirler; özellikle de 
sıcak günlerde.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede 
tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için 
safetytown.com.au sitesinde ebeveynler 
bölümüne bakınız. 

Çocuklarınızla paylaşabileceğiniz 
mesajlar

• Önde ve arkada herkes kemerini 
taksın (Click, clack, front and back)

• Emniyet kemerinizi daima 
güvenlikli bir şekilde bağlayın

• Arabaya inip binerken kaldırım 
tarafını kullanınız
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Çocuğunuzun elini tutunuz   
Yayalar olarak çocukların dikkati kolayca dağılabilir ve genel olarak şoförlerin görebilmesi bakımından çok 
küçüktürler. Onlar tehlikeleri öngöremeyebilir veya farkedemeyebilir ve düşünmeden hareket edebilirler. 

Kaldırımda güvenli davranma konusunda çocuğunuzla konuşunuz – buralar yolun yanında olduğu için ve 
araçlar bina araç yollarından girip çıkıyor olabileceği için.

En az sekiz yaşını doldurana kadar çocuğunuzun elini tutunuz:

• kaldırımda

• araba parkında

• yoldan karşıya geçerken.

En az 10 yaşına kadar yoldan karşıya geçerken elinden tutmak suretiyle çocuğunuzu yakın gözetim 
altında tutunuz.

Eğer çocuğunuzun yanında olamayacaksanız güvendiğiniz yetişkin bir kimsenin ona eşlik etmesini sağlayınız.

Okuldan sonra çocuğunuzu okulun kapısında karşılayınız. Okulun bitmesinden sonra çocuklar heyecanlı 
olabilir, dikkatleri dağılabilir, yorgun olabilir ve kendi güvenliklerine odaklanamayabilirler.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için safetytown.com.au 
sitesinde ebeveynler bölümüne bakınız. 

Anaokulundan 2inci sınıfa kadar olan 
çocuklarla paylaşılabilecek mesajlar

• Aşağıdaki durumlarda bir 
yetişkinin elini tut:

 - Yoldan karşı karşıya geçerken 

 - Kaldırımda iken 

 - Bir araba parkında iken

3üncü sınıftan 6ncı sınıfa kadar olan 
çocuklarla paylaşılabilecek mesajlar

• Yoldan karşı karşıya geçmek 
için güvenli bir yer kullan 

• Yoldan karşı karşıya geçtiğin her zaman 
Dur! Bak! Dinle! Düşün! (Stop! 
Look! Listen! Think!) ve güvenli olarak 
geçene kadar kontrol etmeye devam et
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Miğfer giymek ve güvenli 
olarak bisiklet sürmek 
Miğfer giymek

Çocuğunuz halka açık herhangi bir yerde bisiklet 
sürerken mutlaka miğfer giymelidir – bu bir 
kanundur. Miğferin Avustralya ve Yeni Zelanda 
standartlarına uygun olması ve çocuğunuzun 
başına güvenli bir şekilde oturtulması ve bağlanması 
gerekir. Miğferin sallanmayacak ve yanlara doğru 
kaymayacak şekilde sıkıca bağlanması gerekir. 

Oynarken veya aşağıdaki araçları kullanırken her 
zaman çocuğunuzun miğfer giydiğini kontrol etmeyi 
unutmayınız: 
• Bisiklet  • Kaykay
• Ayak skuteri • Paten.
• Tekerlekli paten

Güvenli olarak bisiklet sürmek

Çocuklar pedal çevirme, yön değiştirme ve fren 
yapma gibi becerileri çabuk öğrenseler de onlar 
trafiğin yakınında ya da yolda bisiklet sürmeye hazır 
değillerdir. 10 yaşına kadar çocuğunuzun yolun 
dışında ve araçlardan ve bina araç yollarından uzak 
durmaları gerekir.  

Bisiklet, skuter ve kaykay kullanmak için en güvenli 
yerler etrafı çitle çevrili yerlerdir. Bu, çocuğunuzun 
kaldırıma veya yola çıkmasını veya düşmesini önler. 
16 yaşından küçük çocuklar ve onlara eşlik eden 
yetişkin sürücüler, bisiklet sürmeyi yasaklayan 
işaretler olmadığı sürece kaldırımda bisiklet 

sürebilirler. Biniciler, araçların bina araç yollarından 
girip çıkıyor olabileceği yerlerde özellikle dikkatli 
olmalıdırlar.

Kavşaklarda bisiklet sürücülerinin bisikletten inmesi 
ve DUR! BAK! DİNLE! DÜŞÜN! (STOP! LOOK! 
LISTEN! THINK!) kuralını uygulayarak bisikleti yolun 
karşısına yaya olarak geçirmesi şarttır.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede 
tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için 
safetytown.com.au sitesinde ebeveynler 
bölümüne bakınız. 

Anaokulundan 4üncü sınıfa kadar olan 
çocuklarınızla paylaşılabilecek mesajlar

• Bisiklete veya patene binerken 
her zaman miğfer giyiniz 

• Bisikletinizi yollardan uzak yerlerde sürünüz 

5inci sınıftan 6ncı sınıfa kadar olan 
çocuklarınızla paylaşılabilecek mesajlar

• Bisiklete veya patene binerken 
her zaman miğfer giyiniz 

• Bisikletinizi işlek yollardan 
uzak yerlerde sürünüz
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Okulların yanında güvenli olarak araba 
kullanma ve park etme hakkında kılavuzunuz 
Okulların başlayıp bittiği saatler, okulların etrafında yayalar ve araçlar için yoğun saatlerdir. Bu nedenle saatte 
40 kilometre hız sınırı olan okul bölgelerinde özellikle dikkatli olmanız gerekir.

• Okulun kapısına kadar biraz fazla yürümek gerekse bile güvenli ve yasal olarak park ediniz. 

• Park işaretleri çocukların güvenliği dikkate alınarak planlanmışlardır.

• Okul bölgelerinde hızınızı saatte 40 kilometreye düşürünüz ve yaya geçitlerine dikkat ediniz. 

• Okulların etrafında her zaman yasal olarak park ediniz ve dönüş yapınız.

• Çocukları tehlikeye sokacağı için hiçbir zaman ikili park etmeyiniz.

• U dönüşü ve üç nokta dönüşü gibi manevralar tehlikelidir.

• Otobüs durağına veya okul aracı peronuna asla park etmeyiniz.

• Çocuklarınızın arabaya inip binmek için güvenlik kapısını (kaldırım 
tarafındaki arka kapı) kullandıklarından emin olunuz.

• Gözetici bulunan yaya geçitlerinde okul yaya geçidi görevlisinin talimatlarına uyunuz.

• Çocuğunuza güvenli ve dikkatli davranış bakımından örnek olunuz - onlar sizden öğreneceklerdir.

Özellikle bina araç yollarına girip çıkarken yayalara her zaman yol vermeyi unutmayınız. Okul giriş çıkış 
yoluna veya okul araba parkının girişine park etmeyiniz. Okulunuz tarafından tavsiye edilen indirme bindirme 
noktasını kullanmak her zaman iyi fikirdir. Bu, okulun en yoğun olduğu saatlerde tüm çocukların mümkün 
olduğu kadar güvenli olmasına yardımcı olacaktır.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için safetytown.com.au 
sitesinde ebeveynler bölümüne bakınız. 
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Okul yaya geçitleri etrafında güvenli olmak 
Çocuğunuzun güvenliği için onların okul yaya 
geçidini kullanmaları çok önemlidir.

Bütün yaya geçitlerinde yolun kenarının en az  
bir adım gerisinde olacak şekilde kaldırımda  
beklemeniz gerekir.

Eğer bir Okul Yaya Geçidi Görevlisi var ise, onlar 
trafiği durdurana ve size geçme talimatı verene 
kadar bekleyiniz. 

Eğer araba kullanıyorsanız, Okul Yaya Geçidi 
Görevlisi elindeki işareti indirene kadar veya yaya 
geçidi görevlisi size yaya geçidinden geçebileceğinizi 
bildirene kadar yola devam etmemeniz gerekir.

Çocuk yaya geçitleri

Çocuk yaya geçitleri okul saatlerinden önce ve 
sonra kullanılan genel olarak yarım zamanlı yaya 
geçitleridir. Bunlar ayrıca çocukların geziye gidecekleri 
veya tenefüs zamanları gibi diğer zamanlarda da 
kullanılabilirler. ‘Çocuk Yaya Geçidi’ flamaları asılı 
olduğu zamanlarda eğer karşıya geçmek üzere 
bekleyen yayalar var ise beyaz çizgide durmanız 
zorunludur. Şoförlerin yaya geçidinde yaya kalmayana 
kadar hareket etmeden beklemeleri şarttır.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede 
tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için 
safetytown.com.au sitesinde ebeveynler 
bölümüne bakınız. 
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40km/s hız sınırlı bölgeler
40km/s hız sınırlı bölgeler okulların etrafındaki yollardaki trafiği yavaşlatır. Bu, genelde çocukların çok olduğu 
saatler ve yerlerde okula gidip gelirken onları korumaya yardımcı olur. Çoğu 40km/s hız sınırlı okul bölgeleri 
sabah 8.00 ile 9.30 ve öğleden sonra 2.30 ile 4.00 arasında uygulamaya girerler. 40km/s okul bölgesi hız 
sınırına etrafta okul çocukları görünmüyor olsa bile uyulması zorunludur.

Personel geliştirme günleri de (okulda çocuk olmayan günler) dahil olmak üzere, okul bölgelerindeki 40km/s 
hız sınırı, belirtilen tüm okul günlerinde uygulanır. Bazı okullar farklı dönem tarihleri uygulayabiliyor olsalar bile, 
NSW Hükümeti tarafından belirlenen okul dönemleri okul bölgesi hız sınırlarına uyulması zorunludur.

Okul dönem tarihlerini aşağıdaki İnternet sitelerinden bulabilirsiniz:

• roadsafety.transport.nsw.gov.au 

• educationstandards.nsw.edu.au

• education.nsw.gov.au

Araç sürücülerinin 40km/s hız sınırlı okul bölgeleri hakkındaki farkındalığını artırmak için üçgen şeklindeki ‘ 
ejderha dişi’ olarak bilinen yol işaretleri aracın bir okul bölgesine girmekte olduğunu gösterir.  

40km/s hız sınırına uyulmadığı durumlarda para cezası ve trafik puan cezası uygulanır. Para cezaları ve trafik 
puan cezaları hakkında daha fazla bilgi için bakınız: rms.nsw.gov.au

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için safetytown.com.au 
sitesinde ebeveynler bölümüne bakınız. 
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Okul taşıtlarının yanında 
güvenli araç kullanmak
Okul çocuklarını indirmek veya bindirmekte olan bir okul otobüsünün yanından geçen taşıtlar için 40km/s 
hız sınırı geçerlidir. Bu hız sınırı, otobüs ister durağan ister hareket halinde olsun, otobüsle aynı yöne doğru 
seyahat etmekte olan tüm taşıtlar için geçerlidir.

Çocukların karşıdan karşıya geçiyor olabileceğini veya yoldan karşıya geçmek üzere olabileceklerini şoförlere 
hatırlatmak amacıyla otobüsün ön ve arka tarafında ışıklar yanıp sönecektir.

Otobüsler büyük ve ağır araçlar olduğu için çabuk duramazlar. Bu nedenle şunları aklınızda tutunuz:

• Otobüsün ışıkları yandığı takdirde hızınızı 40km/s’e düşürünüz

• Otobüslere yol veriniz

• Karşıdan karşıya geçebilecek çocuklara dikkat ediniz

• Bir otobüs durağına veya otobüs peronuna asla park etmeyiniz.

Resmi olmayan okul otobüsü durakları

Resmi olmayan otobüs duraklarında işaret bulunmaz ve bunlar genel olarak kırsal bölgelerde bulunur. 
Bunlar bir mülkün önünde veya yol kenarında olabilir ve çocukların görülmesini zorlaştırabilir.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için safetytown.com.au 
sitesinde ebeveynler bölümüne bakınız. 
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Çocukların okul otobüsüne güvenli bir 
şekilde inip binmelerine yardımcı olmak
Çocuklarınız otobüsten inmelerini izleyen dakikalar 
içerisinde en fazla risk altındadırlar. Aşağıda bu riski 
azaltmanın bazı yolları belirtilmiştir:

• Çocuğunuzu her zaman otobüs durağında 
karşılayınız. Hiçbir zaman yolun karşı tarafında 
karşılamayınız ve onları karşı tarafa çağırmayınız.

• Otobüsün gitmesini bekleyiniz, daha sonra yoldan 
karşıya geçmek için güvenli bir yer seçiniz.  
Dur! Bak! Dinle! Düşün! kuralını unutmayınız.

• Eğer çocuğunuzu karşılayamayacaksanız sizin 
yerinizi alması için güvendiğiniz başka bir yetişkin 
ayarlayınız. 

• Otobüs durağında bekleyiniz ve yol kenarının en 
az bir adım gerisinde durunuz.

• Her zaman otobüsün gitmesini bekleyiniz ve 
daha sonra karşıya geçmek için güvenli bir yer 
kullanınız. 

• Otobüste emniyet kemerleri var ise kemerinizi 
bağlayınız.

Güvenli yaya davranışı konusunda örnek olunuz. 
Çocuklar güvenli yol kullanımı alışkanlıklarını sizden 
öğrenirler ve tek başına seyahat edebilecek yaşa 
geldiklerinde bunları kullanmaya devam ederler.  

Çocuğunuz en az 8 yaşına gelene kadar kaldırımda, 
araba parkında ve yoldan karşıya geçerken onların 
elinden tutunuz. En az 10 yaşına gelene kadar, 
yoldan karşıya geçerken ellerinden tutmak suretiyle 
çocuğunuzu çok yakın gözetim altında tutunuz.

Kaldırımın bir adım gerisinde   
DUR (STOP)!

Sürekli olarak her iki tarafa    
BAK (LOOK)!

Yaklaşan trafiğin sesini    
DİNLE (LISTEN)!

Karşıya geçmenin güvenli olup olmadığını    
DÜŞÜN (THINK)! ve güvenli olarak 
geçene kadar kontrol etmeye devam et

Anaokulundan 2inci sınıfa kadar olan 
çocuklarla paylaşılabilecek mesajlar

• Aşağıdaki durumlarda bir 
yetişkinin elini tut:

 - Yoldan karşı karşıya geçerken 

 - Kaldırımda iken 

 - Bir araba parkında iken

3üncü sınıftan 4üncü sınıfa kadar olan 
çocuklarınızla paylaşılabilecek mesajlar

• Yoldan karşıya geçerken bir 
yetişkinin elinden tut

• Yoldan karşı karşıya geçmek 
için güvenli bir yer kullan 

5inci sınıftan 6ncı sınıfa kadar olan 
çocuklarınızla paylaşılabilecek mesajlar

• Yoldan karşı karşıya geçtiğin her 
zaman Dur! Bak! Dinle! Düşün! 
ve güvenli olarak geçene kadar 
kontrol etmeye devam et

Anaokulundan 6ncı sınıfa kadar

• Otobüsün gitmesini bekleyiniz 
ve karşı tarafa geçmek için 
güvenli bir yer kullanınız.

Çocuklarımızın okul çevresinde güvencede 
tutulmaları konusunda daha fazla bilgi için 
safetytown.com.au sitesinde ebeveynler 
bölümüne bakınız. 

Yol güvenliği
Turkish
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