






•Signal Seekers from 
Turkey work for your  

safety!  



As you see drivers don’t use their 
turn-signals&blinkers!  



We communicate in traffic with signals & blinkers. Thanks to signals, other drivers know how we 
act in traffic. 



 
 
 

We made a survey /questionnare about  the 
awareness  'usage of signals/blinkers  in 

traffic'  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  TRAFİKTE SİNYAL KULLANIMI FARKINDALIK ANKETİ    
                                                                   The Survey about the awareness  'usage of  signals/blinkers  in traffic'  
                                                                                                            QUESTIONNAIRE  
1.Cinsiyeti  /Gender:   x:Kadın/Female           x:Erkek/Male 

2.Yaşınız/Age:  
3.Eğitim Durumunuz/Educational Status: 
4.Ehliyetiniz var mı ? Do you have a driving licence? x:evet/yes               x:hayır/no                    
5.Kaç yıldır trafikte araç kullanıyorsunuz?  X:1-5          x:6-10      x:11-15       x:16-20       x:20 ve üzeri 
6.Trafikte SİNYAL veriyor musunuz?       x:evet          x:hayır         
7.Aşağıdaki durumların hangisinde sinyalleri kullanıyorsunuz?  
X:Dönüşlerde/at roundabouts           x:Şerit değiştirirken/while changinig lanes           
x:Park ederken/while parking            x:Sollama  esnasında/while overtaking      x:hepsi /in all circumstances    
8.Sinyal vermeyi ihmal ettiğiniz anlar oluyor mu ?      
x:unutuyorum              x:gerek duymuyorum  
9.Sinyal vermediğiniz ya da karşı tarafın vermemesi yüzünden trafikte tehlike yaşadınız mı?  Kazaya sebebiyet oldu mu?  X:evet  
x:hayır  
10.Sinyal kullanımının farkındalığının artırılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Neler yapılabilir?   
11.Ülkemizde meydana gelen her 10 kazadan 3 nün sinyal verilmemesinden kaynaklandığını  biliyor muydunuz?   
X:evet          x:hayır 
12.Duyarlı bir vatandaş ve sürücü olarak trafikte sinyal verme konusunda daha dikkatli davranacağınıza dair signal seekers ekibi 
olarak sizden söz almak istiyoruz bizimle misiniz?  

               
                                                                                                                                               
                                                                                                                    Teşekkür Ederiz /Thank you 

                                                                                       BORNOVA ANADOLU LİSESİ SIGNAL SEEKERS TEAM        



These are some question and 
answer examples from our 

questionnaire  

















 
Preparations  

 
 















Bookmark 



Stickers for all vehicles 



What did we do ? 



 
We did lots of things both by 

ourselves and with our partners 
from Turkey ,Azerbaijan and 

Romania in eTwinning platform 
especially  for  children  you can 

visit and see our works from  
https://twinspace.etwinning.net   

username:  your.ideas  
password: 123456  

 

https://twinspace.etwinning.net/
























































Online driving compettition 





























 
We visited the Police Office in 
Bornova in the National Traffic 

Week 



We are in a national newspaper 
‘POSTA’ 





We enjoyed a lot during the 
project 

Greetings from TURKEY 


