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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 24.10.1998 Resmî Gazete Sayısı: 23503

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmel�ğ�n amacı; “Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkları” nın yapılma, açılma, eğ�t�m, denet�m

ve çalışma esasları �le d�ğer hususları ve �lg�l� kuruluşların görev, yetk� ve sorumluluklarını düzenlemekt�r.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmel�k; daha önce açılmış olan çocuk traf�k eğ�t�m parkları �le açılacak olan çocuk

traf�k eğ�t�m parklarında yapılacak eğ�t�m faal�yetler�n�n; konuları ve yöntemler�n�, kullanılacak eğ�t�m araç ve
gereçler�n�, traf�k eğ�t�mc�s� olarak görevlend�r�lecek personel�n n�tel�k ve n�cel�kler�n�, bakım-onarım ve
korunması �le seyyar çocuk traf�k eğ�t�m parklarının �şlet�lmes�ne �l�şk�n esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmel�k 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu'nun 4199 sayılı Kanun'la değ�ş�k 124

üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmel�kte geçen ;
a) Bakanlık: M�llî Eğ�t�m Bakanlığı'nı,
b) M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü: İl ve �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğünü,
c) Mahall� İdareler: Beled�yeler ve �l özel �dareler�n�,
d) Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkı: Okul önces� ve okul çağı çocuklarının traf�k kurallarını öğrenmeler� ve

alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı �le yaptırılan ve yaptırılacak olan sab�t veya seyyar çocuk traf�k eğ�t�m
parkını,

e) Sab�t Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkı: Okul önces� �le �lk ve ortaöğret�m çocuklarının traf�k kurallarını
öğrenmeler� ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı �le yaptırılan ve yaptırılacak olan çocuk traf�k eğ�t�m
parkını,

f) Seyyar Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkı: Okul önces� ve okul çağı çocuklarının traf�k kurallarını öğrenmek
amacıyla, sab�t tes�sler�n yanı sıra �ht�yaç duyulan okul ve d�ğer yerlerde öğrenc�ler�n �st�fadeler�ne sunulmak
üzere, muhtel�f eğ�t�m araç ve gereçler� �le donatılmış seyyar araç �le okul bahçes�, spor salonu, fuar, serg� ve
panayır g�b� açık ve kapalı alanlara her zaman kurulab�lecek eğ�t�m tes�s�n�,

g) Traf�k Eğ�t�mc�s�: Çocuk traf�k eğ�t�m parklarında yapılacak uygulamalarda görevlend�r�lmek üzere
yet�şt�r�lm�ş traf�k zabıtası personel�n�,

h) Araç ve Gereç: Çocuk traf�k eğ�t�m parklarında uygulanacak eğ�t�m programlarının öğret�lmes� ve
uygulanması sırasında eğ�t�m�n yararını artıracak n�tel�ktek�, göze ve kulağa h�tap eden araçlar �le uygulamada
kullanılacak d�ğer traf�k eğ�t�m araç ve gereçler�n�,

ı) Ek Tes�sler: Sab�t çocuk traf�k eğ�t�m parkı bütünü �ç�nde yer alan; araç ve gereçler�n korunmasına
uygun depo, �lk yardım odası wc ve benzer� tes�sler�,

�) Bakım – Onarım: Parkın tüm tes�sler� �le eğ�t�m araç ve gereçler�n�n bozulması hal�nde bunların
onarımlarının yapılmasını veya yaptırılmasını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 

Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parklarının Amacı, Görevl� Kuruluşlar ve Görevler
 

Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parklarının Amacı
Madde 5-Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parklarının amacı; okul önces� çocuklar �le �lk ve ortaöğret�m

öğrenc�ler�ne derslerde öğrend�kler� teor�k traf�k b�lg�ler�n� uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı
karşıya kalınan traf�k ortamını parklarda gerçekleşt�rerek traf�k kurallarına uygun davranış kazandırılmasına,
böylece traf�k kültürünün oluşmasına ve traf�k kazalarının en aza �nd�r�lmes�ne yardımcı olmaktır.

Görevl� Kuruluşlar
Madde 6- Bu Yönetmel�kte çocuk traf�k eğ�t�m parklarının yaptırılması, h�zmete açılması ve eğ�t�m

yönünden �şlet�lmes�ne �l�şk�n görevler: M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskân ve İç�şler� Bakanlıkları �le
�şb�rl�ğ� �ç�nde yürütülür.

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı'nın Görevler�
Madde 7- M�llî Eğ�t�m Bakanlığı merkez, �l ve �lçe kuruluşlarının çocuk traf�k eğ�t�m parkları �le �lg�l�

görevler� :
a) Eğ�t�m parklarında uygulanacak traf�k eğ�t�m� programının eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�nde okul önces�

çocukları �le �lk ve ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n yararlanacağı şek�lde planlamasını yapmak ve aksatılmadan
uygulanmasını sağlamak �ç�n her türlü önlem� almak ve aldırtmak,

b) Okul �dareler�n�n bu programlara uymasını ve öğrenc�ler�n parka get�r�lme ve götürülme h�zmetler�n�n
en sağlıklı şek�lde yapılmasını sağlamak,

c) Öğretmenler�n ve öğrenc�ler�n park kurallarına uymalarını sağlamak,
d) Bu Yönetmel�kte ver�len d�ğer görevler� yapmaktır.
İç�şler� Bakanlığı'nın Görev Ve Yetk�ler�
Madde 8- Emn�yet Genel Müdürlüğü merkez, �l, bölge ve �lçe traf�k kuruluşlarının çocuk traf�k eğ�t�m

parkları �le �lg�l� görev ve yetk�ler�:
a) Parktak� uygulama �ç�n yeter sayıda ve ün�formalı personel görevlend�rmek,
b) Parklarda görevlend�r�lecek traf�k zabıtası personel�n eğ�t�m�n� yaptırmaktır.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Görevler�
Madde 9- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşk�latının

çocuk traf�k eğ�t�m parkları �le �lg�l� görevler�:
a) Kanunla parkları yapmak ve yaptırmakla görevlend�r�len beled�yeler ve �l özel �dareler� �le

beled�yeler�n yapmakta olduğu veya gerçek ve tüzel k�ş�lere yapma �zn� verd�ğ� parkların asfaltlama, �şaretleme
g�b� �ht�yaçlarını çalışma programı aksatılmadığı sürece ve bedel� mukab�l�nde protokol yapılmak suret�yle
karşılamak ve �mkanları dah�l�nde destek olmak,

b) Parklarla �lg�l� teknoloj�k gel�şmeler� �zleyerek tesp�t etmek ve bu konuda M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le
�şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışmalar yapmak,
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c) Seyyar traf�k çocuk eğ�t�m parklarında bulunması gerekl� araç, gereç, �şaret ve ç�zg� standartlarını tesp�t
etmekt�r.

Beled�yeler�n Görev ve Yetk�ler�
Madde 10- Beled�yeler�n parklarla �lg�l� görevler� :
a) Okul önces� ve okul çağı çocukların sayısı göz önüne alınmak suret�yle mahall� �ht�yaçlara göre çocuk

traf�k eğ�t�m parklarını bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yapmak, ücrets�z olarak kullanıma sunulmak
üzere gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından yaptırılmasına �z�n vermek,

b) İz�n verd�ğ� gerçek ve tüzel k�ş�lere; arsa tem�n�, park �nşası ve d�ğer çalışmalarında yardımcı olmak,
parkın Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yaptırılmasını ve korunmasını sağlamak,

c) Gerek beled�yelerce, gerekse �z�n ver�lm�ş olduğu gerçek ve tüzel k�ş�lerce yaptırılan parkların, her
zaman traf�k eğ�t�m� yaptırab�lecek şek�lde, parkın yolları, �şaretler� �le d�ğer ek tes�sler�n�n bakım ve onarımlarını
gözden geç�rerek h�zmete hazır halde bulundurmak,

d) Bu Yönetmel�kle ver�len d�ğer görevler� yapmaktır.
İl Özel İdareler�n�n Görevler�
Madde 11- İl özel �dareler�n�n parklarla �lg�l� görevler� :
a) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre çocuk traf�k eğ�t�m parkı yapmak, donatmak, �şletmek, korumak ve

eks�kl�kler�n� tamamlamak,
b) B�zzat yaptırılacak ya da beled�yeler ve beled�yeler�n park yapmasına �z�n verd�ğ� gerçek ve tüzel

k�ş�lere arsa tem�n etmek veya tem�n�nde yardımcı olmak,
c) Parklarda kullanılacak olan traf�k araç ve gereçler�n�n tem�n ed�lmes�n� sağlamak,
d) Bu Yönetmel�kle ver�len d�ğer görevler� yapmaktır.
Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkı Eğ�t�m ve Denet�m Kom�syonu
Madde 12- Çocuk traf�k eğ�t�m parkı eğ�t�m ve denet�m kom�syonunun kuruluş, görev ve yetk�ler�:
a) Kuruluş
Çocuk traf�k eğ�t�m parklarının kuruluş amacına ulaşıp ulaşmadığı hakkında en az yılda 2 defa çocuk

traf�k eğ�t�m parkının bulunduğu mahall�n mülkî am�r� veya görevlend�receğ� b�r�s�n�n başkanlığında M�llî Eğ�t�m,
Bayındırlık ve İskân ve İç�şler� Bakanlıklarının mahall� tems�lc�ler�nden b�r kurul oluşturulur.

Kom�syonun sekreterya h�zmetler� m�llî eğ�t�m müdürlüğünce yürütülür.
b) Görev ve Yetk�ler�
1) Parktak� uygulamaların amaca uygunluğunu tesp�t etmek ve denetlemek,
2) Parkın yönet�m� ve �şlet�lmes�n�n yönetmel�k hükümler�ne uygunluğunu araştırmak ve denetlemek,
3) Yen� yaptırılacak parkın yer� ve özell�kler� konusunda görüş b�ld�rmek,
4) Parkın yaptırılmasında ve �şlet�lmes�nde karşılaşılan aksaklıkları tesp�t etmek ve g�der�lmes� �ç�n

önlemler almak ve aldırtmak,
5) Parkta görevlend�r�len traf�k eğ�t�mc�ler� personel� tarafından, prat�k eğ�t�mde karşılaşılan aksaklıkları

�çeren raporları �ncelemek ve bu aksaklıkların g�der�lmes�n� sağlamak,
6) Öner�ler�n�n de yer aldığı raporu Bakanlığa göndermek,
7) Bu Yönetmel�kle ver�len d�ğer görevler� yapmaktır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parklarının Özell�kler� ve Donanımı

 
Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parklarının Özell�kler�
Madde 13- Çocuk traf�k eğ�t�m parklarının kurulacağı yer�n seç�m�nde, tes�s�n yapılmasında, gerekl�

görülen traf�k �şaret, c�haz ve levhaların yerleşt�r�lmes�nde ve ek tes�sler�n �nşa ed�lmes�nde aşağıdak� hükümler
uygulanır.

a) Arsa Seç�m�
Çocuk traf�k eğ�t�m parkı arsası :
Mümkün olduğu kadar fazla sayıda okul tarafından kullanılmaya uygun uzaklıkta olacaktır.
Ulaşıma elver�şl�, çocukların g�d�ş ve gel�şler�nde kamu taşıtlarından her zaman yararlanılab�lecek

yerlerde olmalıdır.
3) Su, elektr�k, kanal�zasyon g�b� h�zmetler�n get�r�leb�leceğ� durumda olmalıdır.
4) En az 4000 m2 olmalıdır.
b) Park Projes�
Standart b�r çocuk traf�k eğ�t�m parkında uygulanacak tekn�k esaslar EK-1'dek� projede göster�lm�şt�r.
Park arsasının d�kdörtgen b�ç�mde olması esastır.
Ancak; tem�n ed�len arsanın durumuna göre park projes� de d�kkate alınarak apl�kasyon çalışmaları

sırasında projede gerekl� değ�ş�kl�kler yapılmak suret�yle uygulanab�lecekt�r.
Çocuk traf�k eğ�t�m parklarında EK-1'dek� projeye uygun şek�lde traf�k �şaret levhalarının, ışıklı

c�hazların, yol ç�zg�ler� ve benzer� tes�sler�n bulundurulması zorunludur.
c) Ek Tes�sler
Çocuk traf�k eğ�t�m parklarında eğ�t�m p�st�n�n dışında:
1) Eğ�t�m parkındak� eğ�t�m araç ve gereçler�n�n dış etkenlerden korunması ve muhafazası �ç�n

yaptırılacak ve söz konusu araçları kapsayacak büyüklükte depo,
2) Parka gelen öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�m� �zleyeceğ� b�rkaç kademel� olarak �nşa ed�lm�ş tr�bün,
3) Traf�k eğ�t�mc�s�n�n, parktak� uygulamalı eğ�t�me katılanları denetlemes�, yönlend�r�lmes� ve

gerekt�ğ�nde �kaz ed�lmes� amacıyla p�st�n her tarafını göreb�leceğ� denetleme kules�,
4) Yeter sayıda wc, bulunacaktır.
Araç ve Gereçler
Madde 14- Parktak� teor�k ve prat�k traf�k eğ�t�m�n�n amaca uygun b�r şek�lde yapılmasını tem�n �ç�n

parklarda bulundurulması ve kullanılması gereken eğ�t�m araç ve gereçler� :
a) M�nyatür Eğ�t�m Otosu :
Dört tekerlekl�, pedalla hareket edeb�len, fren tert�batı bulunan, d�reks�yonla �dare ed�len, oturma yer�

ayarlı olan, özel �mal ed�lm�ş b�r araçtır.
Her parkta en az altı adet bulundurulacaktır.
b) B�s�klet :
14 yaşına kadar olan çocukların kullanab�leceğ�, oturma yer� ayarlı �k� ve üç tekerlekl� b�s�klett�r.
Her parkta en az altışar adet bulundurulacaktır.
c) Eğ�t�c� Levha Ve Tablolar :
Göze h�tap eden, özel olarak yaptırılmış traf�kle �lg�l� gereçlerd�r.
d) Bez Numaralar :
Traf�k eğ�t�mc�s�n�n öğrenc�ler� tanıması ve b�rb�r�nden ayırded�leb�lmes� amacıyla, s�yah rakamlar

bulunan, sırt ve gögüse takılacak şek�lde yapılmış numaralardır. Bezler üzer�ndek� numaralar rakamla 1 den 40'a
kadar olacak ve her parkta ç�ft ser� bez numara bulundurulacaktır.

e) Megafon :
Traf�k eğ�t�mc�s�n�n öğrenc�ler� yönlend�rmes� amacı �le bulundurulacak ve kullanılacaktır.
f) İlk Yardım Malzemes� :
Gereken hallerde kullanılmak üzere her parkta b�r ecza dolabı �le bunun �ç�nde ac�l yardımda kullanılacak

n�tel�k ve m�ktarda sağlık gerec� bulundurulması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Eğ�t�m, Öğret�m

Çalışma Takv�m�
Madde 15- Parkta uygulanacak çalışma takv�m� yıllık olarak ve öğret�m yılı �le okulların kapalı olduğu

dönemler� kapsayacak şek�lde m�llî eğ�t�m müdürlüğü tarafından hazırlanır.
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Hazırlanacak çalışma takv�m�nde temel esas, yıl �ç�nde mümkün olduğu kadar fazla sayıda okul ve
öğrenc�n�n parktan yararlandırılmasıdır.

Hazırlanan çalışma takv�m�n�n, okul dönem� süres�nce uygulanan ders müfredat programı aksatılmadan
yürütülmes� zorunludur.

Uygulamalı Eğ�t�m
Madde 16- Uygulamalar sırasında traf�k görevl�ler� tarafından:
a) Genel traf�k kuralları,
b) Yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,
c) Sürücüler�n sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,
d) B�s�klet sürücüler�n�n sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,
e) Traf�k �şaret, c�haz ve levhalarının önem� ve öğret�lmes�,
f) Traf�k düzen� �le �lg�l� genel b�lg�ler,
ver�l�r ve öğrenc�ler�n daha öncek� traf�k b�lg�ler�n�n tekrar yoluyla gel�şt�r�lmes� sağlanır.
Uygulamalı eğ�t�m�n çocuk traf�k eğ�t�m parkında ve araç-gereçler� kullanarak yaptırılması esastır.
Uygulamalı Eğ�t�m�n Genel Esasları
Madde 17- Uygulamalı eğ�t�mde:
a) Park tanıtılır ve uygulama hakkında b�lg� ver�l�r.
b) Parktak� oto ve b�s�klet sayısı göz önünde bulundurularak b�r grup öğrenc� uygulamalı eğ�t�me ayrılır.

D�ğer öğrenc�ler�n öğretmenler�n�n gözet�m�nde eğ�t�m alanı dışında çalışmaları �zlemeler� sağlanır.
c) Eğ�t�m araçları �le uygulamalı eğ�t�me katılanların dışında b�r kısım öğrenc�n�n de yaya olarak

uygulamaya katılmaları sağlanır.
d) Eğ�t�m parkına alınan grubun çalışma süres� sonunda, traf�k eğ�t�mc�s� tarafından tutulan rapor ve

tavs�yeler doğrultusunda gerek�yorsa ek çalışma süres� okul müdürlüğünün müracaatı üzer�ne m�ll� eğ�t�m
müdürlüğünce tesp�t ed�l�r.

e) Her parkta en az �k� eğ�t�mc� personel görevlend�r�l�r.
f) Çocuk traf�k eğ�t�m parkındak� eğ�t�m çalışmalarına okul �dareler�nce görevlend�r�lm�ş ve yetk�l�

kılınmış öğretmenler gözlemc� olarak katılırlar, uygulamalar sırasında gerekt�ğ�nde traf�k eğ�t�mc�s�ne yardımcı
olurlar.

g) Okul geç�tler�nde görev yapmak üzere traf�k zabıtasınca belge ver�lm�ş ve eğ�t�lm�ş okul geç�d�
görevl�ler� �le M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından çevre traf�k sert�f�kası ver�lm�ş olanlar �le formatör öğretmenler
çocuk traf�k eğ�t�m parklarında traf�k eğ�t�mc�s� �le b�rl�kte görev yapab�l�rler.

Bunların dışında ayrıca;
a) Yayalar �ç�n;
1) Yaya kaldırımlarında yürümek, kaldırım olmayan yollarda yolun solundan ve banket üzer�nde yürüme,
2) Karşıdan karşıya geç�şlerde : Yaya geç�tler�n�n, alt ve üst geç�tler�n, ışıklı �şaret c�hazlarının ve traf�k

pol�s�n�n bulunduğu yerlerden geç�lmes�, bunların bulunmadığı yerlerde köşe başlarının kullanılması, düz yollarda
�k� tarafı rahatlıkla görüleb�l�r yerlerden geç�lmes�,

3) Karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, tekrar sola bakma; yolun güvenl� olduğu görüldükten sonra
yolun d�key olarak hızlı adımlarla geç�lmes�,

4) Yaya geç�tler�nden karşıya geç�l�rken geç�d�n sağ tarafının kullanılması,
5) Duran araçların önünden ve arkasından ya da arasından karşıya geç�lmemes�,
6)Karşıya geçerken doğru g�den araçlara �lk geç�ş hakkının ver�lmes� ve dönüş yapan araçlara d�kkat

ed�lmes�,
7) Yaya kaldırımları, yaya geç�tler� ve yollar üzer�nde oyun oynanmaması ve grup hal�nde yürünmemes�,

kaldırımda d�ğer yayaları yola �nmeye zorlayan davranışlarda bulunulmaması,
8) Traf�k �şaret levhalarının, ışıklı �şaretler�n anlamlarına ve traf�k pol�s�n�n �şaretler�ne göre doğru

davranışlar kazanılması,
b) Sürücüler �ç�n;
1) Garajdan ya da park yer�nden çıkarken aracın etrafına ve çevreye d�kkat ed�lmes�,
2) Yolun sağından g�d�lmes�,
3) Geç�ş kurallarına uyulması, geç�lmes� yasak ve tehl�kel� yerlerde öndek� aracın geç�lmemes�,
4) Hız sınırlarına uyulması, çevrey� rahatsız ed�c� şek�lde klakson çalınmaması,müz�k d�nlen�lmemes�,
5) Kontrollü yaya geç�tler�nde yayalarla karşılaşmalarda �lk geç�ş hakkının yayalara ver�lmes�,
6) D�ğer araçlarla karşılaşmalarda geç�ş öncel�ğ� hakkına r�ayet ed�lmes�,
7) Dönüşlerde �şaret ver�lmes�, dönüş sırasında �lk geç�ş hakkının yayalara ver�lmes�, usûlüne uygun

olarak dönüş yapılması,
8) Duruş ve parklarda d�kkat ed�lecek hususlara uyulması,
c) B�s�klet Sürücüler� �ç�n;
1) İk�den fazla b�s�klet�n, taşıt yolunun b�r şer�d�nde yan yana sürülmemes�,
2) B�s�klete b�rden fazla k�ş�n�n b�nmemes�, havalel� yük taşınmaması, b�s�kletle başka b�r araca asılmanın

sakıncaları,
3) Güvenl�k donanımı olmayan ya da yeters�z olan b�s�kletlerle traf�ğe çıkmanın sakıncaları,
4) B�s�klet sürücüsünün �şaretler�,
5)B�s�klet�n kullanılamayacağı yollar,
üzer�nde özell�kle durulur.
Okulların Kapalı Olduğu Dönemlerde Parkın Çalışma Düzen�
Madde 18- Okulların kapalı olduğu dönemlerde de çocukların parktan yararlanmaları �ç�n, gerekl�

duyurular yapılacaktır. Bu duyuruda :
a) Parkın hang� gün ve saatlerde açık olduğu,
b) Parkta eğ�t�me ne şek�lde �şt�rak ed�leb�leceğ�,
c) Eğ�t�me katılacak çocukların ebeveynler� ya da büyükler�n�n gözet�m�nde parka get�r�lmes� gerekt�ğ� ,
açıklanacaktır.
Eğ�t�me katılmak �steyenler�n parktan en �y� şek�lde yararlanmasını sağlayıcı tedb�rler m�ll� eğ�t�m

müdürlükler� tarafından alınacaktır.
Traf�k Eğ�t�mc�s�nde Aranılacak N�tel�kler
Madde 19- Traf�k eğ�t�mc�s� olarak yet�şt�r�lmek üzere kursa katılacak personelde aşağıdak� n�tel�kler

aranacaktır :
a) Temel traf�k eğ�t�m kursu görmüş olmak,
b) Traf�k h�zmetler�nde en az �k� yıl çalışmış olmak,
c) Sürücü Belges� sah�b� olmak,
d) Terc�hen yüksekokul mezunu olmak.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seyyar Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkları

 
Seyyar Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parklarının Kurulacağı Yerler
Madde 20- Seyyar çocuk traf�k eğ�t�m parkları, �kl�m ve mahall� özell�kler de d�kkate alınmak kaydıyla

okul bahçeler�, açık ve kapalı spor tes�sler�, boş alanlar, mahall� �darelere a�t park ve bahçeler�n uygun kes�mler�
g�b� yerlere kurulab�l�r.

Seyyar Çocuk Traf�k Eğ�t�m Parkı Araç ve Gereçler�
Madde 21- Seyyar çocuk traf�k eğ�t�m parklarında aşağıda bel�rt�len araç ve gereçler kullanılır :
a) M�nyatür eğ�t�m otoları �le �k� ve üç tekerlekl� b�s�kletler,
b) Traf�k �şaret levhaları,
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Normal traf�k �şaretler�n�n 1/2 ölçeğ�nde küçültülerek yaptırılmış olan bu �şaret levhaları ayaklı ve
taşınab�l�r n�tel�kte olacaktır.

c) Yol ç�zg�ler� ve yaya geç�tler�n�n bel�rlenmes� �ç�n beyaz renkte plast�k vb. malzemelerden �mal ed�lm�ş
yıkanab�l�r ve zem�ne �nt�bak edeb�lecek n�tel�ktek� gereçler.

Şarj ed�lerek çalıştırılab�len, gerekt�ğ�nde el �le kumanda ed�leb�len devamlı ve aralıklı olarak yanıp,
sönecek b�ç�mde düzenlenm�ş, taşınab�l�r özell�kte olan ışıklı �şaret c�hazları, çeş�tl� traf�k eğ�t�m� �ç�n v�deo-TV
c�hazları, megafon, traf�k kon�s�, pol�s-dur �şaret levhası, s�nyal�ze ed�lm�ş elle kumandalı manyet�k kavşak
levhaları.

Araç Gereçler�n Korunması ve Taşınması
Madde 22- Seyyar çocuk traf�k eğ�t�m parklarında kullanılacak olan ve 21 nc� maddede bel�rt�len araç ve

gereçler�n korunması ve taşınması �ç�n de araç ve gereçler�n büyüklük ve özell�kler�ne göre özel bölmeler
yaptırılmış römork veya özel amaçla �mal ed�lm�ş özel taşıtlar kullanılır.

Eğ�t�m Uygulama Planının Okullara ve Halka Duyurulması
Madde 23- Seyyar çocuk traf�k eğ�t�m parklarındak� eğ�t�m uygulama planının okullara ve halka

duyurulması �l ve �lçe m�llî eğ�t�m müdürlüğü ve traf�k kuruluşları tarafından sağlanır.
 

ALTINCI BÖLÜM
D�ğer Hükümler

Parkların Korunması
Madde 24- Parklar, yaptıran kuruluşlar tarafından korunacaktır.
Parklarda Eğ�t�m Gören Öğrenc� ve Çocukların Sorumluluğu
Madde 25- Parklarda eğ�t�m gören çocukların sorumluluğu :
a) Okulların açık olduğu dönemlerde öğretmenler� gözet�m�nde parka get�r�len öğrenc�ler�n sorumluluğu

�lg�l� okul müdürlüğüne,
b) Okulların kapalı olduğu dönemlerde vel�ler� gözet�m�nde parka get�r�len öğrenc�ler�n sorumluluğu �se

vel�ler�ne,
a�tt�r.
Esk� Parkların Tesl�m�
Madde 26- Bu Yönetmel�kten önce çeş�tl� kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından yaptırılmış

olan çocuk traf�k eğ�t�m parkları bu Yönetmel�k hükümler�ne göre �şlet�lmek ve yönet�lmek üzere parkın
bulunduğu beled�yeler �le özel �dareye b�r protokol �le devred�l�r.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırma
Madde 27- Resm� Gazete'n�n 16.06.1985 tar�h ve 18786 mükerrer sayısında yayınlanan “Çocuk Traf�k

Eğ�t�m Parkları Yönetmel�ğ�” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 28- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 29 - Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.
 
 
 

Sayfa 1

 
Sayfa 2
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