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DAĞITIM YERLERİNE

Traﬁk güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal/yapısal düzenlemelerin yapılması, yol
standartlarının yüksel lmesi, dene m faaliyetlerinin etkinliğinin ar rılması gibi a lan bir çok önemli adımın
yanı sıra kamuoyu farkındalığını en üst noktaya taşıyacak bir çok kampanya ve etkinlik Bakanlığımızca hayata
geçirilmektedir.
Bu kapsamda traﬁk güvenliğine dair Bakanlığımızca “Bi Hareke ne Bakar Hayat” mo osu ana temalı
yeni bir kampanya hazırlanmış r. Bahse konu kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi
amacıyla;
1. 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlatılacak olan kampanyanın ilk fazında öncelikle
toplumda merak uyandırma hedeflenecek olup ekte gönderilen görsel örneğinin 17 Kasım 2021
haftası boyunca tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olacak şekilde billboardlarda ve sosyal
medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organları, kamu kurum
ve kuruluşları, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM,
otobüs/metro durakları vb.) ve kurumsal iletişim sayfaları vb. yerlerde kullanılması
gerekmektedir.
2. 17 Kasım 2021 haftasında uygulanacak olan ilk faz sırasında kampanyanın içeriği ya da
detaylarına ilişkin kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmemesi esastır.
3. 8 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren kampanyanın “Bilgilendirme”, “Kısa
Videolar”, “Yaşayarak Görme” fazlarına etaplar halinde geçilecek olup buna ilişkin gerekli
bilgilendirme, kullanılacak görsel, afiş ve yöntemler bilahare bildirilecektir.
4. “Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı yeni kampanyanın Kasım ayı boyunca süreceği
öngörülerek billboard vb. alanlara ilişkin gerekli planlamaların şimdiden yapılması önem taşımaktadır.
Konuyla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimiz başta
olmak üzere ilgili birimler arasında gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak kamuoyu farkındalığını
ar rmayı hedeﬂeyen “Bi Hareke ne Bakar Hayat” mo osuyla düzenlenen kampanyanın en etkin noktaya
taşınması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: rY/spN7kPT3HmR1l/aIHBzX55KgW+x1m Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar
Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30
ePosta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

1

Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR
Polis Memuru
Telefon No:

Süleyman SOYLU
Bakan
Ek: Görsel Örneği
Dağıtım:
Jandarma Genel Komutanlığına
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine
81 İl Valiliğine
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