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KARAYOLU rRAr'lK cürrNıiĞi cüırii vE TRAFİK HAFTA§I KuTLAMAsI KARARI

İlgi : 02/05/2014 tsrihli Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası yönergesi.

İlgi sayılı yönergeye istinaden X.arayolu Trafik Güvenliği Haftası Tertip Komitosi Vali Yardımcısı
Balıram GALE başkanlığında 07-13 l\liayıs 2022 tfltilieri arasında kutlanacak olan '(Kırayolu Traiik
Güvenlİğ Günü" ve "Trafik Haftasında' yapılacak etkinlikleri görüşmek ve kaıara bağİarnak tizere
saat: l 4.00'da toplanarak aşağıdaki karaıleır alırunıştır.

Bu nedenle,07-13 Mayıs 2022 tarıhleri arasında kutlanacak olan Karayolu Trafik Güvenliği Giinü ve
Kaıayolu Trafik Haftası'nda "Bi Hareketine Bakar Hayat", "Kemerinle YoI Ver Hayata',
"Kemerim Hep Aklımda Annem IIep Yanımda" ve trafikte yaya önceliği konusunda .'Yayalar
Kırmızı Çizgimiz" ve "Trafikte Her Yiıl Daha İyiye" mottoları kullanılacaktır.

KARAR

7. "Yayalar İçin S_Adımda Güvenİi Traiik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tarutılması amacıyla
07.05.2022 Cumartesi g ü n ü saıt 11:00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak ilimiz ve ilçelerimizde vali,
kaymakam ve kolluk amirlerinin katılınııyla iVilçede belirlenen noktada medya kuruluşlannın da davet
edilerek vatandaşlanmıza kımpanya hakl . ında bilgilendinııe yapılması,

2. wrvw.traİİkgov.tr adresi üzerinden te,min edilen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Traiik"mottosunun
görsellerinin billboardlarda ve sosyıl ırıedya platformları başta olrnak tizere yereVutusal basın/yıyın
organları, kamu kurum ve kuruluşlaır, vatandaşlarımzrn yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar,
havalimanı, AVM, otobüs/mefoo dur:ıkları vb,) ve kurumsal itetişim sayfalan vb. yerlerde
ku1 lanılması,/asılması,

3. Ayrıca-2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesine yönelik kullanılan "Bi
I{areketitre -Bakar l{ayat", "Kemerilı.Ie Yol Ver Hayata", "Kemerim Eep Aklımda ,{nnem
HepYanınıda" ve trafikte yaya önceliği konusunda "Yayalar Kıı,mrzı Çagimiz" ve "Traiikte Her Yıl
Daha lyiye" mottolarının da etkin olarak kullanılmasıı .

4. Trafikt-e-eııııiyet kemeri kullanırnını yİ.I kullanıc ıları nezdndç_ yaygıı,bştırmak, araç içerisinde emniyet
kemeri kuila]nımının önemini vurgülamik amacıyla Karayolu -Trafift-Haftası siiresince emniyet ke-meri
kullanımı başta olmak üzere trafik güveırliğine katkı sağlayacak hususlarda ulusal, yerel basın yayn
organları ve sosyal medyada paylaşımına .röıelik çalışmalann yürQttllmgg, 

_

----§. Trafik- -gü,venliği kapsamında -,),iiriitijlen faaiilıetlere-_ tophımgl desteği--_ .artrrmak _ jçin
bilgilendirrne/bilinç|endirme ve denetinr ıtaaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil
edecek davranışların ulusal, yerel basın yayın organlan ve sosyal medyada paylaşılması,

6. Ilafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafık güvenliğine ilişkin düzenlenecek programlara
konusunda uznan personeVeğiticilerin katılınak vatandaşiarrmınn bilgiiendirilmesi,

7. Emniyet Genel Müdtlrlüğü Trafik Başkanlığı PolNetana sayfasıııda bulunan radyo ve TV spotlarının hafta
boyunca yerel TV ve radyo kanallarında yayınlanması ve aJmı sayfada bulunan afiş, pınkart ve billboard
görsellerinin şehrin yayave aıaç trafiğinin voğun olduğu kesimlerinde bulunan yol gtizergahlannd4 dijital ve
ışıklı reklam panolannda hafta boyunca seı:gilenmesi,

8. Karayotu Trafik Haftası siiresince iViJçe müftiiİfüleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak camilerde
verilecek vaazlarda trafık giivenliğine ilişkin mesajlann iletilmesi,

9. İl Milli Eğitim Müdilrlüğü ile koordine h.ırularak okullarda trafık güvenliğine yönelik eğitim faaliyetlerinin
yoğunlaştırılması,



ı0. Tıafik kazısınalııanşmış veyayakınlann1 kaybetniş kişilerin dyaıetedlhes|,

!1, KaÇaYolu Trafik rln r: b.oryog yapıl4cak donetimlorde ticari talsiler, şehir içi vo şehirler arası toplu
taŞıma araÇlanndı ön vÇ aıka kottuklardİ uipoiya kemori iullanımı denainlerino İğırı*'n 

"ııorek 
emni}et

kemeıi tıkmalın konusunda uyanlınası,

12, Ilimizte bulunan YaŞım Tüneü denctİm noktasında emniyet kemeri kullanını konusunda sllrtlcü ve
yoleulaıa yönelik eğitim vo bilgilendirme faa|iyeflerinin duzinıonmesi,

13. Her.ilden dm güvenlİginlnsğannasında ügtlln gıyreti görülen 3 trıiık perıoneğnin tespit e.dilerek
pers_onolin motivasyonunun ıırtnlınası amacıyla valilerimiz taraanaan .Bışıuı lıelgesi" ile ödülıendirilerek

Katılımcılann oy birliğyle karar verilıniştiı.
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