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Ülkemiz karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla 26
Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile
“sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik 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 düzenlemeden hareketle; Bakanlığımızca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı
“Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş ve “Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası” hayata
geçirilerek 6 Şubat 2019 tarihinde “Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek”
amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmiştir.
Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere “Devletin tüm
unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek” için 02 Ekim 2019 tarihinde ülke
genelinde “Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz” sloganıyla “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası
kapsamında farkındalık etkinlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak yayımlanan Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik
Haftası Yönergesi gereğince İçişleri Bakanlığı ve diğer paydaşların katılımıyla 0208 Mayıs 2020 tarihleri
arasında Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinin Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirlerle
örtüşecek şekilde icra edilmesi amacıyla “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her Yıl
Daha İyiye” mottosu ile etkinlikler düzenlenmiştir.
2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, ışıksız yaya ve
okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst
düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla,
30 Mart 2021 Salı günü 12.0015.00 saatleri arasında tüm illerimizde eş zamanlı olarak Bakanlarımız,
Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Valiler/Kaymakamlar, İl/İlçe
Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
2021 yılı içerisinde “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” mottosu ile yaya önceliğine vurgu yapan
etkinliklerin/programların devamlılığının sağlanması, konunun devletin tüm unsurları ile takip edildiğinin
bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda;
 “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganını içeren ve Ek1’de yer alan görselin il/ilçelerimizde bulunan
billboardlarda, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında,
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valilik/kaymakamlık, il/ilçe jandarma komutanlığı, il/ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binaları başta olmak
üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, kurumsal
iletişim sayfalarında vb. yerlerde kullanılması,
 Güvenlik birimlerince icra edilen denetimlerde Ek2’de yer alan sticker/araç kokusunun sürücülere
dağıtılarak yaya önceliği konusunda bilgilendirme/hatırlatmalarda bulunulması,
 Yürütülecek faaliyetlerde kullanılacak görsellerin (Ek1, Ek2) www.trafik.gov.tr internet adresinden
temin edilmesi,
hususlarının Valilerimiz/Kaymakamlarımız ile sıralı/sorumlu amirlerce hassasiyetle takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Muhterem İNCE
Bakan a.
Vali
Bakan Yardımcısı
Ek:
1 “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” Mottolu Görsel
2 Sticker/Araç Kokusu Görseli
Dağıtım:
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
81 İl Valiliğine
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