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Dcıretiıırlerin ar'ııırasıyla traı'ık kazası soi]Lıclı ineydaı-ıa geieır oair kayıplarıırda azalma olduğu,
denetiiıleı'in aza|dığı döneiııleı,de ise eaır kayıplarıırın arttığı t--uiiiiınıektec]ii,. Dcı-ietiın ve caır kaytıı
ai'asıırda ters oraırtılı bir ilişlri 1ıı;lrınduğu gerçeğiiideıı hareketle; trafik ekiplerinin özellikle şel-ıirlcrarası
i<arayollarincla ve şelii:: içi ana güzergAtrıiarda ekip ve yaya olarak görüıiür olinası ızc iııiiıııktiır olduğııirea
tı,afik dcıretiir-ıiire dönük faaiiyct gösfer,riıeieri soiı dereee öııeııı arz oimektedir.

Traıİlt lıazalauirııı efl aza iııdirihtesi içiır i;_isa vadede yaiıılaeaklarla iigili i;ir sisteiri yaktraşin-rı
gcliştiriicrek 'nT:,afik Cilveeiiğı Uygıtlacırı Fo]iiı]<a Beigesi" i2 Eylül 2017 tatihindc uygulaı-ıraya
koııı-ıln'iı-ışirıı. Politika Belgesiyle, trafık kazası ııcdenli öliimler vc eicldi yaralaiiınatra ıffI en aza
iiıdirilı'iıesi. ]<aza ıredeiıii,le yasaiımakta olair n,ıaııevi i<ayıplar yai-iıırda sosyo-ekoııomik kayıiıların ela
oıladaıı ]ıaldı rı lııası 1-ıedefl enıııiştir.

3ı-ı doğrultııda. polis ve jaııdariııa trafik biriır,ıleriı-iiıı bir;olaıı dAhilinde denetiınler yapinaları ve
kuı'a1 iiılali \-a]-]sllı ve\a vaplııasıi,ı. si-iı,iicüleri kaı,ar-olu i.ızeriı-ıcle dıırdurarak yizyüze teıııas etıneler.i ve
iri ı]etis;i-i-ı kuıııa]arı. siiıiici.ı darraııısıııi deuiştirnıe r,öırieııleriıriır başıırda gelnıektedir ki. aırcak bu
.a,,,eCe o,ı:k kaı,ar o1rı güı eııiiği bilınci t-ıluşturabileceği cieĞerlendirilmekledir.

_\ııcak geçıııis 1ıliardaıı t'aı,klı o1arak 1 Haziran - 1Ekirci tarilrleri arasıırda ul,gı_ılanacak2020
r ı]ı \-az Trai-lk Tedbirleıiııde Çiıı'iıı \\'ı-ıliaıı keiıtiırde oıta},a çıkarak tüın dünyada olduğu gibi ülkeıııizde
de topliıı-ıı sağlığı r'e kaıııı-ı düzeıri acısından risk ollışturaır Koronavirüs (Cor,id-19) salgıırına karşı
Bakanlığımız tarafındaır alınan tedbirler doğrultusuırda salgıırın/bulaşın yayılım hızını kontrol altında
tutınaya yönelik trafik tedbırleri ile salgının/lıulaşiır yayıliın lrızınııı azalmasıyla birlikte ırornial hayata
geçişe yönelik hareket tarzının bir biitüıı olarak eie alıı-ıınası gerekrlıektedir.

_{- KoRo\AyiRi-s (coviD-ig) sAI,GğNğN{N/BIJI,Aş{NıN yAV{L{M E{nznNnNIN
KONTROLÜşı ş"ÖsEI- iK oLARAK;

1 . Sosr al izolas1,oı-ıı-ı teıiıiııe , örıelik alınaır tedbirlerin bir sonucu olarak şelıir içi aıra

"üzergal-ılarda r-e şehirlerarası karaıollaı,ıııda seı,reden araç saylsının azalınasının oıtalama 1rızların
r iikselıııesiı-ıe sebep olabileceği göz öııi;nde bı-ıluırdurularak;hız kontrolleri başta olmak üzere eıııııil,et
keı-ııeri takıı-ıa. cep telefoııu kullai-ıırıaııa. \:a},a geçitlerinde yayalara yol verııe, şerit kullanına, lıatalı
döntişleı' gibi kural, yasaklaıı,ıa ve kısıtlanıalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik
deı-ıetin-ılerine ağırlık verilınesi, derıetiıi-ılerde sosyal ıııesafeye dikkat edilnresi.

2. Şehirlerarası toplu rılaşıırrın usııl ve esaslarınrn belirlendiği28.03.2020 tarihli ve 6009
sayıh Genelge kapsamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

3. Giriş çıkış kısıtlaması getirilen illerde kısıtlaınaya yönelik tedbirlerin hassasiyetle
uygulanınası,

4. Seyahat iziır belgelerine yöırelik gerekli kontrolleı.iıi yapılması,
5, Şehir iÇi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarıııa/otobüslere getirilen %50 dolııluk

kriteri ve ıııaske kullanıınııra ilişkin uygulamaların titizlikle takip edilınesi.

B- YAZ MEVSİMİ TRAF,,İK TEDEİRLEnfşp VÖNELİK oLARAl{;
i. Trafik Güvenliği Uygulaına Politika Belgesi'ırde yer alan lrı.ısı_ıslardan lrayata geçiriiıniş

etkiırlilJlaaliyetleıe il tı,afik biriııiiei,iirce gerei<li özeıi ve kaı,arlıliğıır gösterilıiıesi,
2. Trafik polis ekipleri ile jaırdarına trafik tinrlerince ınüşterek yürütülen ve eş zamanh yapılaır

uygulamalarla aynı anda şehir içi, şehirlerarasl ve köy yollarııida çok sayıda araç ve siirücüırüır
deı-ıetleıınıesine yönelik uygulaınanın devaırrlılığınıır sağlanması, tilke ve il genelincle polis ve jandanna
trafik birinılerinin imk6n ve kabiliyetlerinin zaman zarnan belirli trafik denetim amaçlarııra yönelik
(özellikle şehirlerarası yollarda) olarak birleştirilmesi, yol kııllaırıcılaunııı sürekli, etkili r,e yoğuır
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şei<ildc deıreticirineieri koırusuirda geroktiğinde itrıtiyari olarak ktırı-ilaealç "Kar,:iıa_ Ekiıı]er" araeıliğıyia
çok sayıela_ taşıi ve silrü.ciiııtiır deııe,ilenirıesiıriıi trıedefleniııosi,

3. Trafik okipleriııin, özellikle kazalarıt-ı yoğuıı oidlığu soruiıtrıılLük güzergAlrlarıiida "AIgıiaıızırı
Ya]ka]]aıııı,iııa Rıs[ıı Dıııyg,Is:ı"l-!un geliştirilnıesine yöireiik_ cia.rak çÖnjİşÜn ohııalarııııı-ı sağlann-ıası.
a1flca 1,ine Lıı-ı afnae.a yöneiik olaı"ai< ]ıaiTa soıılaı,i ic]ai,i biriıi-ıiere ait ı"esıııi göı:ev araçları, persoireliyle
tıirtrikte öirem arz edci-ı kesiiı,i/noktalarda salıit ve seyir iıaliııcle görevlcirdiriii-ı,ae yapılnıasi,

4. Koroıraviriis (Covid-19) salgıırıniıı/lıu!aşıı-ııır yayılıın 1ıızınıiı korıtro1 a,liıiıa alııriııası/etlçisiiriıı
azaiııiası ılc bir]ikte'aatil sezoiıi-ıırda özei taşıtla-rla yapılaır "sey6fu4iluriıı sı,iresi. ııe ıne:ıcıfesi.ıı.!.n. artcıcağı"
dil._lraic alıııarak, özcllikle Tenrıııı-iz ve Ağusios ayla-iiııdaki olası lıazaiai"tiı eil a_za_ inıjii,ilmesiııe yönelik,
tü.iı-i yolou.ıe siirüeiilcı,e tı,aiik deiretiinleriırin eti<ili tr;ir şel*ilde irissettirihrrek sı-ireiiyle, vatarıdaşlallil,tızlil
ı=ü-veiı clıı;,",gı-ıs,-;iiıiiı 1;ekişiiıiiıı-iesi, oı'ıak 'çl3fijr_ güveııliği t;iliiiei o1ıışti;ıı_;li;iasıııa çaba gösterilırıosi,
,1apılai-ı ,/oğuiı ıieiıetiii-ılei, ile tra.fik koii'ırol iicktalai,ıirda sosya1 iı-}tsafeye ciiiçlıai edilerek yüz yuza
iletişiı-iı iıı-ıi,ı_ılıiıası. "iikkar t!cığıniklığı ı,eycı ziylıustıziıık lıtıli" buluıraıı siir|lcüleriıı diiılendirilıiıesiiıin
.:g!i]]li ,l2s1.

.-a. \oLolıa-,ııiislCciid-19)saİgıı-ıının,'Lıı-ı]aşıı,ııııı3r,,1|11i1 İıızıi-ııııkoıriro1 altiiıaalııııı-ıası/ctkisiniı-ı
:,_7:ı:].]:_ jı i]-, ',.iı,]ıkıe 

-.:]ııi,]e :,ai,:.sı iai,iie 1i ı-olcı_ı tasııııacılığıııııı van1 sli,a tarifesiz yolcu taşıııracılığı (TUR
t-,-i -.']j_-]..:],_,,:ı,:İ,ı:ı:ji,::İ]r,ı.-.e bİi,erse1 .,eıasİıılir-,,ıılııiı-ıörEiitleri.derııelçler.tu-rşirketleri tarafiırdaır
_.'=_,., Z= ;i- ;.l 3e zı. i_,l-. s|].ı-,r, r e itİİliire 1 ıaaİİ., etleı,e 1öııe lik iasıııacılıkta öiıeır-ıli bir artış
,-ı_'.-:,;: i-ı:ı:ı.*;:te :İii,,ı::ıs,. L.ı ı.ı:,ı.,e;lerİ rtirıiteıı araclara ı,önelİk "Eik_ı::, Yoğıı:a ş,e Süı,e]<i:"

..-,,i..: ı,:_::i:-iı]:ı,ii,ıiıı ktsiııtisiz plaııla:ıaı,;.k u\-qı_ı]3n1-,-,ur,.

ti. . ]ke ceııeliiı,Je 1olcu otobiis]eriiıiıı karışı-i,ıiş o1cluğu. öliiirılti r,e r,aralai-ııııalı trafik kazalarıırıır
güniin 0].00-08.00 saatleri arasıırda dalıa yoğııır ıııel,daıra geldiği, uykusuzluk ve yorguırluğa bağlı
oluşaır dikkat kaybııra ek olarak günün ilk ışıklarıırın sürücüleı,üzeriırde yarattığı relıavetirı kaza riskini
daha fazla artırınası nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasıırda şofürleriır araç dişıııa davet
edilırıesi, gerekli kontroller ile bi1 gileııdirıneleriır vap ı Iınası.

7 Takoğra1'lıtıIlanır-iası zortııılu olaır taşıtlarıır şoftirleı,iııiıı karıştıkları kazalarda. yorgunluk ve
.;ııısaiıirısron eksikliği ile araç kullannıa sürelerinİır öıreıııli etkisi olduğu, takoğraflarin deııetlenırıesi
ıı'ııacır'la ı apılaıı r ol üzeı,i kontı,o1ler ile teıırriııa1 çıkış, varlş ve ara istasyonlarında gerekli
deiıetleır-ıeleriır vapılıı-ıası. sotirleriıı sürekli ve toplam süre ile Iıız ilılaliııiır tespiti haliııde gerekli
işlei-i-ıleriır 1,apılınası. si.iıeklı reıa toplaı-ı-ı sı-ire ihlali tespit edileıı şoflorlerin sefere çıkınalarıırın
iiııleı-ıınesi r,e bu dı-ırtıiı-ıdaıı r o1cı-ılariıı da haberdar edilnıelerirıin sağlanınası, şoför kimlik bilgileri ile
takoğraftaki kartın biigilerin kaı,şılastırılarak, her ikisiniır de aynı kişi olınasınııı sağlaırırrası.

Karayolları Geırel N4üdiirltiğıiııe bağlı "1:ol kenarı clenettnı istasyonlarııır,lcı" bulııııarı persoıre1
vasıtasıyla ağır taşıtlar iizeriırde takoğraf u1,,gı.ıiaınaları r,e denetleıırelere ağırlık veı,ilmesi.

8. Eınııiyet keırreri kullaırıını ile ilgili deıretiınlere özel öıreirr verilmesi, eırııriyet keıneri
kullanılınasınıır trafik kazalarındaki hayati örıeırriıre ilişkin inanç ve farkındalığı artıı,ması aınacıyla "Bu
Yo{da E{ep tsiı,[ikteyız" kampaıryası kapsaınında eğitin-ı ve denetiın faaliyetleriniıı bir arada
yürütülmesi,

9. Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlardahelikopter, dlone ve İHA tt_irü hava taşıtlarndan
trafik düzenlenre ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılması,

10. Otogarlarda, otobi.is şoförleri ve yolcuların eınniyet kemeri kullanıını konusrında
bilgilendirilınesi,

1l. 2019 yılinda 45.742 ınotosiklet cinsi aracur öli.imlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştığı,
2018 yılına göre bu oranın o/o2 azaldığı, azalışur stirdürülmesine yöırelik olarak nrotorlu bisiklet ve
ınotosiklct itı-ıllaıucıları tizeriııde koruııia lıaşlığı ve gözlüğti i<ı-ılianırıaıruı, tı,afik kazaiauırda lıayat
kuıtannadaki öıremiıie ilişkin farkındalığı aftırnrak aınacıyla eğitim ve deıretim faaliyetleriniır bir arada
yürütülmesi,

l2. Tarııısal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarııısal zirai
araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretıneleriıre izin verilmeınesi,
kısıtlaırra ve yasaklara uyırralaı,ı koırusı,ıırda Ziraat Odası Başkaıılıltları ve diğer sivil topluın
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i<u;:ııiı-işlarında_ bılgiieiidirıı-ıe çalişmaları yapılarak yerel/ıılusa_tr ıııedya ile iıa_ylaşılı-ııasi,
13. Tarıın işçileı,iniıı yolcuiuknarınııı daira güveııli yaiıılabiiiııesi aiıaciyla 19.04.2017 tariir ve

3004-3 sayilı Resiııi Gazete'cie yayiııriaiian 2ü1716 sayilı inülga Eaştjakaııiik Geiıelgesi u},ai:ırıea, göo
a-lair ve veıen yei,Ier aı,asiı-ıda. traflk deiıetiiııleriiriır ariıriiiııası, aiaç vo yo1 gtıııenliğiıiin gerektirctiği
koirtrollcı:İiı 1rassasİ}ıetle ve sıiçlıkla yalıılara.k geı,ekli bLitün 'ıedlıii,Xeı,iiı aiiı-ıinasıı-ıın sağlairnıası,
ıııürıhasıraır ırıe.ısiiıiik tarııı işçiierini ta-şıyaıı kara"yoiı"ı araçiai,inın 24.00-06.00 saaileı,i arasında
şehirierarası yolculuk yapiıalariıra izin verilmcınesi, özellikie aı,a yollarda da rleıreiiıılerin p!anlanınası,

Tai,ıirı ara.çlarıırii,ı denetiinleriııde; çiftçileriır iiretiın a|aanna erişiirriıri kısitiaırıayaeatç rıe hasat
ciilen ürüırler ile ta-ı:ıirrsa1 girdilcrin pazara ulaşııı,iını engellenıeyeeek şekilde iarıırrsai ilretimin
aks atı i inadatı y|irütii1 mesi yöiıüııde tedb i rle riır alıiıırıası,

tr lı " Öze lliitle ti_ıı,izirı bölgclei"iı-ıdo yaşafia-i-t ge çie i i-iarei."eiii iıür"ı-is vo X;,-ııia bağtrı araç

;,,oğrıırlı-ığı-ıırı-ın aıtacaği da. dikkate aliırdığında parklaırıııa sorunları yaşaniılainasi içiıı yeı,ei yönetiiıleree
i;o1itikalaı,ıı-i olustui,ı_ılması .ıe bıı tıclitikalarıiı kararlılikla ı"ıygulaırııasılııır sağlaı-ııı-ıası,

15. 20l91,ılıııda öliiinlü \,e 1ın.rlr,-,rralı ti,afik kazalarınıır o%i8'iııin yayaya çarplna şekiinde
eerceklestiği. ]ıasiaiıe öli.in-ıleri dahii toplaın öliiiı,ileıin ise o/o23.2'siniıı yaya olduğı_ı göz öırüırde
L.,,ıliııı:i,_ır,,ıla.,:l;. l--,ıı !:azajarııı rei,. gi-iıı. saat. hava ıe yo1 koşulları, o1rış şekilleri ile yal,a ve siirücü
l-ı-;si.ı,.,ıiı:,ı.ıı:ııaliz.,.]ilıııesi. kaza ı-ıtıktalarıııda serekli reı,izvorı ı,e giiveıılik artırıcı önleı-ı:ileriır
iı., :ı.1..i:ı:ı:ıs,ı.iiı s,ığlaiıı:ı:s:. 'ııi ııcktı]aı,dakİ tasit \ a\ a çarpışır-ialaı:ı sonlaıııırcaya kadar konunun
L K:] ],1! İi Tr.ı_ı-;i-,:ııis.,;ıııı Siiiııie iııiııe alııııııesı. Lızı-Iıan kişilerden oluşan çalışına grupları kurularak
--lı,e:,i i ;ı,,ıı i,a!. ı i-jı stı ii 1ı-ııası.

1b. -]6.i0.]018 tarihiııde 2918 salılı Kaı,ıiııı'tııı 7.tr'ünci1 ınaddesiııde 1,apılaır değişiklikle
süriicı-ilere "göi,eı,li bii, kişi ı,e),cı ışıklı n,cıfik işcıreti btılıııııııcıyaıı aııcak tı,cı.fik işareti ııeya levhcılarıyla
belirlennıiş kcıvşak giriş ve çıkışları ile yaya ve,v-a okııl geçitlerine yaklaşırken yavaşlaıncı, var,ıa
buı"alardan geçen veya geçmek üzere bıılunaıı yayalara dıu,arak ilk geçiş hakkırıı yerille " hiikmü
uyalnca 2019 y/rı "Yaya Ömceii[<ni T'ı,afi}< Yı!ı" olarak ilaıı edilmiş ve siiı,tici_ileriır ışıksız yaya ve okul
occitleri öı-ıcesiııde ı-ıı,arılarak dikkatleriıri dalıa tist düzeye çıkarııak suretir,le 1,avaşlaınalartnı ve
', ı', ı,]aı,ı ıik se cis hakkıiıi verıı,ıeleı,iiıi sağlaııak aırıacıyla kaı,ayolu üzeriıre 1,aya önceliğiıre vurgu yapan
"öırce },a},a'' görseliniır araclarııı 1aklaşıın r,örıünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitleriıre çizilmesi,
:i-lıılntlr]üği-i azalaır isaretleıı-ıeleriıı r enileıııııesi ile birlikte trafik güveıriiğini sağlaınak adına sürücülere
re varalara koııuırtıır stirekli re ısrarla takip edildiğiııi gösterinek aııacıyla 2020 yılında da yaya
iinceliği eür enliği kapsaiıııııdaki calısıııalarlıı a\-ııı kararlılıkla devam ettirilmesi,

Bıı kapsaında, 1,ava önceliği,gi.ireııiiğille ilgili tüın illeriınizce üst diizeyde lıilgilendirme ve
bilinçlendİırrre faaliyetlerİı,ıiıı 1iiriitiılı-ıresi. "Yaşarıı İçiEı Kısa Eir Mo!a" slogaıiıyla oiı_işturı"ılan
"Yaşam Tiineli" buluııan illeriınizde. bu alanlarda taşıt süriictilerine/yolculara; yaya öırceliği/gii.ıeı-ıliği
ile birlikte, cep telefonu kullaırımı ve hızlı araç kullaırmaırın dikkat ve algıyı azaltarak yayalarııi geç
farkedilmesine veya farkedilmemesine neden olduğuırdaır bahisle kısa video/slayt gösteriııleri
yapılınası, eğitiırı çadırlarıı-ıın etkin bir şekilde kullanılınasının sağlanıııası.

Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarıııa uyma aiışkaırlıklarının
geliştirilmesi için eğitimleı,de başta yaya önceliğiigüvenliği olmak üzere cep telefonu, hızve eınııiyet
kemeri kullaırımı konularina ağırlık verilınesi ve EGM-Trafik Başkanlığı Polıret saylasıırda yer alan
yaya güvenliği filınlerinin eğitiinlerde gösterilrrresi, en fazla sayıda yol kı_ıllanıcısına ı_ılaşılması için
gerekli tedbiılerin alınması,

17.İlleriınizce "AyiıEı Çaiışnııa Fnognarnı" lıazırlanırkeır yayalokı-ıl geçitleriırcle ihbarlı/sabit
denetiıılerin planlanarak etkiır bir şekilde uygrılaııınasınııı sağlaııınası,

18.trğitiııı ve ilctişiın kaııip:riryalarıyl:ı, tiiıiı;o1 kııllanicıiaı,ıııda oıtak ti,afilç gi.iveiıliği biiinçi
oluşturrılması amacıyla, eğitim ve iletişiın biliminin tüın olanakları seferber edilerek, tiıriversitelerin
ilgili birimleri, mahalli görsel ve yazılı ınedyadan olabildiğince yararlaırılacak, KGYS, EDS ve P't'S gibi
görüntii kayıt sistemlerindeır elde edilen kaza görüntiilerinin, kişi/araç isim ve plakaları göriiııırreyecek
şekilde, sosyal ınedyalyazı|ı ve görsel nedyadan en i-ist düzeyde yararlaırılarak kaını_ıoyuyla
paylaşılnrasıııın sağlaırnrası, piıylaşııılar sırasıırda doğriı davranışlarıır da açıklaninas1, kazalarıır
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ncdenlcri, oluş şekillcri ve sürüeü/yaya kusıırlarlnln yorumlanması, açın<lanaeak, görüntülerin bir eğitim
ınateryali olmasının sağlanması,

i9. Yolcu ve eşya taşımaeıhğı soktöründo aktif,otrarak yer alan, başta okul servis araçiarı, taşiınalı
eğitim servis a.raçlat ile toplu taşınıa a-raçlarinın şoftirleri olmak üzere eğitimlerin pianlanması,
cğitimlerin etkili, yoğun ve sürekli şekilde uygulanınası, oğitiınlerde üniversiteler, İi ııailli Eğitim
Müdürlüğü eğiticileri, MTSK usta öğreticilori, polis vc jandarma trafik personeli, alan uzmaıılari,
tselediyelcr, Karayolları Genel Müdürlüğü ile STK ve ınühendis odalarıııın bu alanda deneyiııi olan
personelinin konuşırraeı olarak katılııırlarının sağlanrnası,

20. Koronavirüs (Covid-tr9) salgını kapsammda il duruınu göz önünde tıulundurularak kamu
çalışanlanna yönelik diizcnloneoek semincr, konfcrans ve pancllerde "güvenii sürücüliik ve yal
güven.liği" ile'§aya Eraceiıği/güverı{iği" konusunda bilgilendirilmelerinin yapılınası,

2|. Trafık denetimleri ve sonuçları konusunda sosyal, yazı|ıve görsel medyadan en üst düzeyde
yararlanıIması, oıtak karayolu bilineinin oluşfuiulmasııra gayrot gösterilınesi,

22.3a.I0.2019 tarihli ve 18633 sayılı lşıklıve Sesli Uyarı İşaretlerinin Kullanılmasına İtişkin
Kullanımına İlişktn {Jygulama Taiimatı doffuitusuııda konunun titizlikle takip edilmesi, denetimlerin
sürekli uygulanması ve kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması,

23. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşlarının Eskort Hizmetleri Yönetmeliğne riayet
edilmesi, yol ve geçiş güvenliği gibi gerekçelerle, denetim personelinin ve ekip araçlarının görev
bölgelerinden uzaklaşmaları ve planh denetimlerin zaafauğramasrna müsaade edilmemesi,

Vatandaşlanmuın, diizenli ve güvenli bir trafik orüamr içerisinde seyahat etmelerini sağlamak
amacıyla, yukarıdaki sayılan hususlarla ilgili tedbirlerin titizlikle alınıp uygulanması, özellikle "yaya
önceliği/güvenliS" kapsamındaki faaliyetlerin valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk
kuvvetleı,i ve diğer gölevlilerce takip edilmesi. yapılacak eğitinr, bilgilendirnıe faaliyetleri ile
denetimlerde sosyal ırıesafeye dikkat edilı-ı-ıesi ve buıılara ilişkin gerekli hassasiyetiır gösterilerek
uygulaınada herhangi bir aksaklığa meydaır verilmeı-ı-ıe si

Bilej ı,e uereğini i]fz \,e rica ederiın.
1-ıı_ısusuırda:

Bakan

D.\GITI_\I:
Lrete91:

JandJrına Gene1 Koınutanlığına
Eıı-ıııiyet Geırel Müdürlüğiiııe
81İlvaliligiııe

Bilgi:
C ıınıhrı rbaşkaıı l ığııra
Ulaştırına ve Altyapı Bakarı 1ığııra
Tarıırr ve Oıırıan Bakanlığına
Sağlık Bakaırlığına
Milli Eğitiıır Bakanlığiııa
Aile, Çalırsııa ve Sosyal Hizlııetler Bakaırlığııra
Yükseköğretinr Kurulıı Başkanlığııra
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdiirltiğüııe
TRT Gene1 Miidürltiğüne
Anadolı"ı Ajansı Genel Müdürltiğiine
Türkiye Şoftirler ve Otomobilciler
Fe ,Jciiısyoırı"ıirır

Türkiye Otobüsçüler Federasyoı-ıuna
Uluslararası Nakliyeciler Derneğiıre
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