Sokakta İlk Adımlar
Geleceğin yetişkinleri olacak öğrencileri yol güvenliği bilinciyle tanıştırmayı hedef alan
“Sokakta İlk Adımlar” projesi bireylerin davranışlarına ve düşüncelerine yön vermeyi
amaçlamaktadır. “Sokakta İlk Adımlar” projesinin en önemli özelliği devamlı ve sürdürülebilir
olmasıdır.
“Sokakta İlk Adımlar” 2002 yılından 2012 yılına kadar kesintisiz uygulanan ve Türkiye`nin yol
güvenliği alanında en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Renault Mais
Motorlu Araçlar Anonim Şirketinin önderliğinde ve organizasyonunda, Total Oil Türk Anonim
Şirketinin de katılımı ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin işbirliği ile sürüdürülen
bu proje Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile gerçekleştirildi.
Proje kapsamında ilköğretim ikinci sınıflarına bir eğitim seti verildi. Bu sette derslerin nasıl
işleneceğini ayrıntılarıyla anlatan öğretmen kartları, öğrenci çalışma kitabı, yol güvenliği afişi,
eğitim CD`si ve öğrencilerin ilgisini çekecek yol güvenliği çıkartmaları yer aldı. Dönem
sonunda her öğrenciye Yol Güvenliği Diploması verildi. Proje uygulama sürecinde her ilde
öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirmek için tanıtım toplantıları düzenlendi.

Bu proje 41 ildeki ilköğretim okullarında gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya,
Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ,
Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak… Bu illerin seçimi trafik istatistiklerine göre
sıralanarak yapıldı.
22.12.2010 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile Projenin son
iki yıllık süresi İstanbul’daki ilköğretim okullarında
gerçekleştirildi.
On yıllık sürenin sonu olan 2012 eğitim yılı
bitiminde Türkiye genelinde 1.500.000 öğrenci bu
projeden yararlanmış oldu.
Bu projenin ikinci bir on yıl daha uygulamasını
yapmak üzere değişen eğitim sistemi dolayısıyla

ilkokulların dördüncü sınıflarında uygulanacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldı ve Milli
Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak onay alındı.
“Sokakta İlk Adımlar” projesinin yeni dönemi 2013-2014 Eğitim yılında İstanbul’dan başlamak
üzere uygulamaya kondu. 2023 yılına kadar devam edecek çalışmalarla geçen on yıldaki
gibi yüksek sayıda öğrenciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek hedefleniyor.

