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&lgi

: &çi#leri Bakanl$%$, &ller &daresi Genel Müdürlü%ü'nün 11.11.2021 tarihli ve 18324 say$l$ yaz$s$.

&lgi yaz$da; trafik kazalar$ sonucu hayat$n$ kaybedenlerin say$s$n$n %50 oran$nda azalt$lmas$n$
hedefleyen 2011-2020 Karayolu Trafik Güvenli%i Stratejisi ve Eylem Plan$n$n, 100 bin ki#i ba#$na
trafikteki can kayb$ oran$n$ %13,4'ten %5,8'e dü#ürdü%ü, trafik güvenli%indeki ba#ar$ trendinin istikrarl$
bir #ekilde devam ettirilmesi ve ülkemizde trafik güvenli%inin sa%lanmas$na yönelik k$sa ve orta
vadedeki hedeflere yönelik olarak haz$rlanan ve 2021/2 say$l$ Cumhurba#kanl$%$ Genelgesi olarak
yay$nlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenli%i Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik
Güvenli%i Eylem Plan$ çal$#malara rehberlik edece%inden bahisle, polis ve jandarma trafik birimlerinin
mevsimsel ko#ullar$ dikkate alarak bir plan dahilinde hedefe yönelik faaliyet yürütülmesi, denetimin
yan$nda koordinasyonu sa%lamas$ ve sürücü davran$#$n$ olumlu yönde de%i#tirme yöntemlerinin ba#$nda
gelen kural ihlali yaps$n veya yapmas$n sürücülerle yüz yüze temas ederek ileti#im
kurmas$n$n/yönlendirmesinin karayolu güvenli%i bilinci olu#turulmas$ aç$s$ndan önemli oldu%u
belirtilerek, vatanda#lar$m$z$n huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural
ihlal davran$#lar$n$n en aza indirilmesini sa%lamak amac$yla trafik kazalar$n$n olu#mas$nda önemli rol
oynayan k$# mevsimi ko#ullar$ ve trafik güvenli%ine yönelik di%er olumsuzluklar$nda dikkate al$nmas$ ile
bir k$s$m tedbirlerin al$nmas$n$n uygun görüldü%ü belirtilmektedir.
&lgi yaz$n$n bir örne%i ekte gönderilmekte olup, söz konusu yaz$da belirtilen hususlar$n
üyelerinize duyurulmas$ hususunda bilgilerinizi ve gere%ini rica ederim.
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