
İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01/05/2020 tarihli ve 7490 sayılı yazısı.
        Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların kurallara uymaları
yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını
artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği
Günü”, bugünü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

        Ancak tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs (COVID
19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal
izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında
tutmak amacıyla Koronavirüs (COVID19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık
Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pek çok tedbirin hayata geçirildiği, 

        2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Karayolu Trafik
Güvenliği ve Trafik Haftası Yönergesi gereğince 0208 Mayıs 2020 tarihleri arasında
düzenlenecek olan Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinin Koronavirüs (Covid19)
salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesini içeren Bakanlığımızın ilgi
yazılarında; 

         Trafik haftası süresince “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her
Yıl Daha İyiye” mottosunun etkin kullanılması,

        Trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak için
bilgilendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil
edecek davranışların yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılması,

        Hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafik güvenliğine yönelik düzenlenecek
programlara katılarak vatandaşların bilgilendirilmesi,

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı POLNET ana sayfasında bulunan afiş,
pankart ve bilboard görsellerinin şehrin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kesimlerinde
bulunan yol güzergahlarında ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenmesi ve
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POLNET ana sayfasında bulunan “Trafik Haftası Logosu”nun da kurumlarca yapılacak
resmi yazışmalarda kullanılmasının sağlanması,

        Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrol edilerek standartlara
uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması için yolun yapım ve
bakımından sorumlu kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması,
        
        “Önce Yaya” görselinin yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak tüm
ışıksız geçitlere uygulanması/deforme olan görsellerin yenilenmesi,

        Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine/fark edilmemesine neden olan
cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimlerin artırılması,
        
        Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç
park edilmesine izin verilmemesi,

        Sürücü ve yayalarla yapılan görüşmelerde sosyal mesafe/maske kullanımının göz ardı
edilmemesi talimatlandırılmıştır.

        Bu kapsamda; 

         Vali Yardımcısı İsmail SOYKAN başkanlığında İl Karayolu Trafik Güvenliği Tertip
Komitesi oluşturulacak, ilçe komiteleri kaymakamlarımız başkanlığında oluşturulacak ve
Trafik Haftasına uygun olarak yapılacak etkinlik/faaliyetler planlanacak ve yürütülecektir.

        İlgi talimat gereği; alınması gereken tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle
planlanması/uygulanması ve konunun kaymakamlar ile diğer/sıralı sorumlu amirler
tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda
gereğini önemle rica ederim. 

Özdemir ÇAKACAK
Vali

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)

Dağıtım:

Vali Yardımcılarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına
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ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

 

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından  karayolunu  kullananların  kurallara  uymaları
yönündeki  farkındalığı,  çeşitli  kurum  ve  kuruluşların  trafik  eğitimine  olan  katkılarını
artırmak amacıyla  her  y ı l  Mayıs  ayının  i l k  cumartesi  günü  “Karayolu  Trafik  Güvenliği
Günü”, bugünü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs (Covid19)
salgınının;  toplum  sağlığı  ve  kamu  düzeni açısından  oluşturduğu  riski  yönetmek,  sosyal
izolasyonu temin  edebilmek,  sosyal  mesafeyi  korumak  ve  yayılım  hızını  kontrol  altında
tutmak amacıyla Bakanlığımız, Koronavirüs (Covid19) salgınının görüldüğü andan itibaren
Sağlık Bakanlığı  ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve  Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir.

2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu’na  dayanılarak  çıkarılan  Karayolu  Trafik
Güvenliği  v e  Trafik  Haftası  Yönergesi  gereğince İçişleri  Bakanlığı  (Emniyet  Genel
Müdürlüğü,  Jandarma  Genel  Komutanlığı)  ve diğer paydaşların  katılımı ile 0208 Mayıs
2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Karayolları Trafik  Haftası etkinliklerinin
Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesi
amacıyla;

 Trafik haftası süresince “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her
Yıl Daha İyiye” mottosunun etkin kullanılması,

Trafik  güvenliği  kapsamında  yürütülen faaliyetlere  toplumsal  destek  sağlamak  için
bilgilendirme ve denetim  faaliyetleri  ile  trafik  güvenliğine  katkı  sağlayacak  ve  örnek teşkil
edecek davranışların ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılması,

Hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafik güvenliğine yönelik düzenlenecek
programlara katılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi,

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Polnet ana sayfasında bulunan afiş,
pankart ve bilboard görsellerinin şehrin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kesimlerinde
bulunan yol güzergahlarında ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenmesi ve
Polnet ana sayfasında bulunan “Trafik Haftası Logosu”nun da kurumlarımızca yapılacak
resmi yazışmalarda kullanılmasının sağlanması,

Yaya/okul  geçitlerindeki  yatay  ve  dikey  işaretlemelerin  kontrol  edilerek  standartlara
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uygun olmayanların  yenilenmesi  ve  eksik  olanların  tamamlatılması  için  yolun  yapım  ve
bakımından sorumlu kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması,

“Önce Yaya” görselinin yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak tüm
ışıksız geçitlere uygulanması/deforme olan görsellerin yenilenmesi,

Dikkat  ve algıyı azaltarak  yayaların  geç farkedilmesine/farkedilmemesine neden  olan
cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimlerin artırılması,

Yayaların  kaldırım  yerine  taşıt  yolunda  yürümelerine  neden  olan  kaldırım  üstü  araç
parklanmalarına izin verilmemesi,

Sürücü ve yayalarla yapılan görüşmelerde  sosyal mesafe/maske kullanımının göz  ardı
edilmemesi,

Her ilden trafik güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen 3 trafik personelinin
tespit edilerek motivasyonun artırılması amacıyla Valilerimiz tarafından “Başarı Belgesi” ile
ödüllendirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile
paylaşılması,

Bu  kapsamda  illerde  Vali  ve/veya  görevlendireceği  Vali  Yardımcısı,  ilçelerde
Kaymakamların başkanlığında  oluşturulan  İl/İlçe  Karayolu  Trafik  Güvenliği  Tertip
Komiteleri tarafından Trafik Haftasına uygun yapılacak etkinlik/faaliyetlerin planlanması ve
yürütülmesi hususlarında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım:

Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
81 İl Valiliğine

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(qkVugc-+wnY5C-TrJQhZ-d7fljc-GdwxfiWW) kodunu yazınız.
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