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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 03.02.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
b) 24.02.2021 tarihli ve 3134 sayılı yazımız.
c) 24.03.2021 tarihli ve 5391 sayılı yazımız.
ç) 14.07.2021 tarihli ve 11647 sayılı yazımız.
d) 14.07.2021 tarihli ve 11648 sayılı yazımız.
e) 10.08.2021 tarihli ve 12864 sayılı yazımız.
f) 27.08.2021 tarihli ve 13664 sayılı yazımız.
g) 04.09.2021 tarihli ve 14067 sayılı yazımız.

02.02.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle düzenlenen
program kapsamında tanıtımı yapılan “20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 20212023
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı”nın uygulanmasına ilişkin 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi 03.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu belge/eylem planı doğrultusunda; karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve
güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının
önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal
davranışlarının en aza indirilmesi, trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun bir
şekilde kararlılıkla yürütülmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik etkinliklerin/kampanyaların
düzenlenmesi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve
mahallin şartlarına göre ihtiyaç duyulacak ilave tedbirlerin alınması hususlarında ilgi yazılarımız ile
Valiliklerimiz ve ilgili birimlerimiz talimatlandırılmış olup konuya ilişkin gerekli hassasiyetin
gösterilmesine devam edilecektir.
Bunun yanı sıra, 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nın “Yol Kullanıcılarına Yönelik
Eğitimler, Bilgilendirme Çalışmaları ve Kampanyalar” başlıklı 4’üncü bölümünde belirlenen “Örgün ve
Yaygın Eğitim, Bilgilendirme Çalışmaları ve Kampanyalar Yoluyla Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına
Katkı Sunulması” amacı doğrultusunda;
· İlköğretimde ve ortaöğretimde verilen trafik eğitiminin iyileştirilerek standart hale getirilmesi, teorik
eğitimin yanında trafik oyunları ve simülasyon araçları ile eğitim sürecinin desteklenmesi,
· İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında verilecek eğitimlerle trafik güvenliğine yönelik farkındalığın
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artırılması,
hedeflenmiştir. Ancak yaşanan koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler nedeniyle trafik
eğitimlerinin istenilen seviyede verilebilmesi mümkün olmamıştır.
Bu kapsamda; 20212022 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte;
1. “Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi” kapsamında; 317 yaş aralığındaki çocuk ve öğrencilere yönelik
eğitim verilmesi, özellikle drama modeline dayalı uygulama ağırlıklı olarak okul öncesi eğitim
kurumlarında (anaokulu, sevgi evleri, gündüz bakım evleri) ve ilkokullarda ilgili okul idareleri ve okul
kulüpleri ile koordinasyon sağlanarak eğitim verilmesine devam edilecektir.
Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında; 20212022 eğitimöğretim yılı sonuna kadar
jandarma bölgesinde 500.000, emniyet bölgesinde 2.000.000 öğrenciye eğitim verilecektir.
2 . Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik illerimizde faaliyet gösteren Çocuk Trafik Eğitim
Parklarında uygulamalı trafik eğitimlerinin verilmesine devam edilecek; mevcut çocuk trafik eğitim
parklarının iyileştirilmesi, çocuk trafik eğitim parkı bulunmayan illerimizde yeni trafik parklarının hayata
geçirilmesi, yapımına devam edilen parkların ise yapım süreçleri hakkında ilgili kurumlarla koordine
halinde olmaları sağlanacaktır.
Çocuk trafik eğitim parklarında uygulanacak trafik eğitimleri kapsamında; 20212022 eğitimöğretim
yılı sonuna kadar jandarma bölgesinde 50.000, emniyet bölgesinde 200.000 öğrenciye eğitim verilecektir.
3. “Mobil Trafik Eğitim Tırları Türkiye Yollarında” sloganı ile 2019 yılında hayata geçirilen Trafik
Eğitim Projesi kapsamında merkezden yapılacak planlama doğrultusunda mobil trafik eğitim tırları ile
okullarda verilecek eğitimlerin il millî eğitim müdürlükleri ve okul idareleri ile koordine kurularak
önceden planlanması sağlanacak, bahse konu eğitimin mevsim şartlarına göre eksiksiz ve azami öğrenciye
verilebilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
Mobil trafik eğitim tırları vasıtasıyla; 20212022 eğitimöğretim yılı sonuna kadar jandarma bölgesinde
10.000, emniyet bölgesinde 50.000 öğrenciye eğitim verilecektir.
4. “Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri” kapsamında okul idareleriyle gerekli koordinasyon sağlanacak,
görev alacak öğrencilerin/velilerin tespiti yapılarak eğitimlerin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar
yürütülecektir. Bahse konu eğitimlerin “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile birlikte
düzenlenmesine devam edilecektir.
Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri kapsamında; 20212022 eğitimöğretim yılı sonuna kadar jandarma
bölgesinde 1.500, emniyet bölgesinde 3.000 öğrenci, öğretmen ve veliye eğitim verilecektir.
5 . “Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında il millî eğitim
müdürlükleri ile koordine kurularak trafik görevlilerince okullarda verilecek trafik derslerine eğitici olarak
katılım sağlanacak ve bahse konu eğitimlere destek verilecektir.
6. Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil, tüm okul servis araçları, şoförleri ve rehber personeline
yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından www.trafik.gov.tr
internet adresi ve EGM Trafik Başkanlığının PolNet sayfasında yer alan eğitim materyalinden(Modül 7)
faydalanmak suretiyle ve her gruba bir gün olacak şekilde “Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber
Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri” düzenlenecek, eğitim ile ilgili katılım formlarının
doldurularak biriminde muhafaza edilmesi sağlanacaktır.
7 . Eğitimler sırasında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda
belirlenen salgınla mücadele tedbirlerine riayet edilecektir.
Yukarıda belirtilen tedbirlerin Valiler/Kaymakamlar ve kolluk kuvvetlerinin sıralı/sorumlu
amir/görevlileri ile paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülmesi ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
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Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne

Bilgi:
Milli Eğitim Bakanlığına
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