
OKUL BÖLGELERİNDE ARACINIZI YASALARA UYGUN PARK EDEREK ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

Oklar yönünde, herhangi bir zamanda 
veya belirtilen zamanlarda DURMAK 
VEYA PARK ETMEK YASAKTIR.

Yolcuları İNDİRMEYİN/ALMAYIN.

Para cezaları 337 dolardan başlar ve 
trafik ceza puanı düşülür.

YOLCU BIRAKMA - 
ALMA ALANI

'Park Yapılmaz' (No Parking) kısıtlamasının olduğu 
alanlarda yolcuları/eşyaları indirmek/almak için 
yalnızca aşağıdaki şartlarda DURABİLİRSİNİZ:

● Maksimum 2 dakika durabilirsiniz ve 
●  Sürücü, aracına en fazla 3 metrelik mesafede 

olmalıdır.
Engellilere Özel Park (Mobility Parking Scheme) izni 
sahipleri 5 dakika kalabilir.
Para cezaları 187 dolardan başlar ve trafik ceza 
puanı düşülür.

DURMA VEYA PARK ETME İZNİ 
VERİLMEYEN DURUMLAR

●  Yaya geçidinin 20 metre gerisi 
veya

● Yaya geçidinin 10 metre ilerisi

Para cezaları 448 dolardan başlar ve 
trafik ceza puanı düşülür.

Otobüs kullanmıyorsanız  oklar yönünde 
herhangi bir zamanda veya belirtilen 
zamanlarda DURMAK VEYA PARK 
ETMEK YASAKTIR.

Para cezaları 337 dolardan başlar ve 
trafik ceza puanı düşülür.

Bir sürücü hiçbir zaman yolda olan başka bir 
aracın yanında DURMAMALIDIR. 
Yolcular başka bir aracın yanına park etmiş 
bir araçtan inmemelidir.
Çocuğunuzu ve yolcuları yalnızca kaldırım 
kenarında indirin.

Para cezaları 337 dolardan başlar ve trafik 
ceza puanı düşülür.

PARRAMATTA BELEDİYESİ OKUL GÜVENLİĞİ PROGRAMI

OKUL BÖLGELERİNDE ARACINIZI YASALARA UYGUN PARK EDEREK ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

 PARRAMATTA BELEDİYESİ OKUL GÜVENLİĞİ PROGRAMI

SORU: Arabamı ortadaki 
ayırma çizgilerine yakın bir 
yere park edebilir miyim?
2014 Yol Kurallarına (No. 
208, 6. Bölüm) göre ayırma 
çizgilerine veya şeridine 3 
metre mesafede olan bir 
yere park etmek yasalara 
aykırıdır.

SORU: Garaj yolunda veya 
çıkışında durabilir miyim?
Sürücüler, yolda araçların 
veya yayaların bir yaya 
yolu rampasına ya da yaya 
yoluna benzer bir erişimi 
veya bir bisiklet ya da geçiş 
yoluna erişimini önleyecek bir 
pozisyonda DURMAMALIDIR.

SORU: Kavşağa yakın bir yere park 
edebilir miyim?
2014 Yol Kurallarında (170 No'lu 
Kural, 3. bölüm) şunlar belirtilmiştir: 
“Sürücüler, trafik ışıklarının 
bulunmadığı bir kavşakta kesişen bir 
yolun en yakın noktasına 10 metre 
mesafe olan bir yerde durmamalıdır…”

SORU: Bir yol veya yeşil alan 
üzerinde durabilir miyim?
Sürücüler araçlarını garaj yoluna, 
bisiklet yoluna, yaya yoluna, ortak 
yola, ayırma şeridine veya bir 
yerleşim alanında yol kenarında 
bulunan yeşil alana PARK 
ETMEMELİDİR.

*Okul Bölgesinde 263 dolar VEYA 337 dolar 
Para Cezası ve Trafik Ceza Puanı
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SÜRÜCÜNÜN DURMAMASI 
GEREKEN NOKTALAR:
•ORTAK YOL
•AYIRMA ŞERİDİ
•YAYA YOLU
•YEŞİL ALAN

*Okul Bölgesinde 263 dolar VEYA 337 
dolar Para Cezası ve Trafik Ceza Puanı

*Okul Bölgesinde 263 dolar VEYA 337 dolar 
Para Cezası ve Trafik Ceza Puanı

*Okul Bölgesinde 337 dolar VEYA  448 dolar 
Para Cezası ve Trafik Ceza Puanı
*Para cezaları değişiklik gösterebilir



Okulların Çevresindeki Yol Güvenliği

Okula gidiş veya dönüş sırasında

1. Yol Kurallarını ve tabelaları takip edin
Bunların amacı, güvenli bir ortamın sağlanmasına 
yardımcı olmaktır. Herkes Yol Kurallarını uygulamak 
zorundadır.

2. Aracınızı okula yakın bir yere park 
edebileceğinizi düşünmeyin
Okullarda bırakma ve alma zamanları yoğun 
zamanlardır. Sadece okulunuza mümkün olan en yakın 
noktaya park etme beklentisi içinde olmamak, genellikle 
stresinizin ve gerginliğinizin hemen azalmasını sağlar.

Okuldan biraz uzakta olan bir noktaya park etmeyi ve 
sınıfa yürümeyi düşünebilirsiniz. Bu süreyi çocuğunuzla 
sohbet etmek için değerlendirebilirsiniz. En az 8 yaşına 
kadar çocuğunuzu elinden tutmalı ve en az 10 yaşına 
kadar da gözetiminizin altında olmasını sağlamalısınız.

3. Okul çevresindeki Park  
Kısıtlamalarını bilin
Okula günün sakin saatlerinde ve hafta sonu 
gidin. Okulun çevresinde yürüyün ve çevredeki 
yol tabelalarına bakın. Yasalara uygun şekilde 
durabileceğiniz ve park edebileceğiniz yerlere dikkat 
edin. Okulun yoğun olan bırakma ve alma saatleri 
sırasında tercih edebileceğiniz alternatif park 
alanlarını da görebilirsiniz.

Unutmayın:
Yolu kullanan herkes yol güvenliğinden sorumludur. 
Yolu kullanan diğer sürücülere dikkat edin ve acele 
etmeyin. Dönüşlerin ve park edilen yerin yasalara 
uygun olmaması başkalarını riske atabilir.

Yolda  karşıdan karşıya geçerken çocuğunuza her 
zaman şunları hatırlatın: Kaldırımdan bir adım  
geride DUR! Art arda her iki tarafa da BAK! ve 
Yaklaşan araçların seslerini DİNLE! Karşıya geçmenin 
güvenli olup olmadığını DÜŞÜN!


