
 
 

   
 
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 

  8 Kasım 2016, Lefkoşa 

 

Trafik Güvenliği Konulu Kısa Video Yarışması 

 

Avrupa Komisyonu, trafik güvenliğinin önemine vurgu yapmak ve önleyici tedbirler konusunda gençler 

arasında farkındalık yaratmak için 18-30 yaş arası gençlere yönelik kısa video yarışması düzenleyecektir. Trafik 

güvenliği video yarışması, Trafik Dairesi, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve TRAKAYAD iş birliği ile AB Bilgi 

Merkezi tarafından düzenlenmektedir.  Yarışmanın lansmanı 11 Kasım 2016 Cuma günü 10:30-12:00 saatleri 

arasında AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılmak isteyen bireyler videolarını 9 Ocak 2017 

Pazartesi gününe kadar gönderebileceklerdir. Jüri üyeleri ortak örgütlerden temsilci ve video/film 

prodüksiyonu uzmanı kişiler olan Doç. Dr. Hüseyin Sevay, Doç. Dr. Yetin Arslan, Dr. Mehmet Avcı, Mehmet Ekin 

Vaiz, ve Yeliz Shukri’den oluşmaktadır.  

Yarışmanın amacı, trafik güvenliğinin önemi ve trafik kazalarının esas nedenleri ile nasıl engellenebileceği 

konularında gençleri düşünmeye sevk ederek ve önleyici tedbir ve mesajlar bulmalarını sağlayarak farkındalık 

artırmaktır. Üzerinde düşünebilecek olan konular arasında “Trafikte hayat kurtarmak için ne yapabilirim?” veya 

“Trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları engellemek için ne yapabilirim?” “Başkaları neler yapabilir” 

veya “Ne yapılması gerekmektedir” gibi konular yer alabilecektir .  Video formatı açık olacak olup (animasyon, 

selfie, kamu spotu veya kurgu) süresi en fazla 2 dakika olarak belirlenmiştir.  

 

Açılış etkinliğinin amacı katılımcıları yarışma hakkında bilgilendirmek ve yarışmaya katılmalarını teşvik 

etmektir. Daha sonra 24 Kasım 2016 Perşembe günü saat 15:00’te AB Bilgi Merkezi’nde ilgilenen bireylere 

yönelik video prodüksiyon becerilerini geliştirme ve trafik güvenliği konusunda video çalıştayı 

gerçekleştirilecektir. Çalıştaylara katılım ücretsiz olacaktır. Katılmak isteyen bireyler 22 Kasıma 2016 Salı 

gününe kadar kayıt yaptırabilir veya 228 25 77 numaralı telefondan veya info@abbilgi.eu e-posta aracılığıyla 

AB Bilgi Merkezi’ne ulaşarak ayrıntılı bilgi elde edebilirler.  

Yarışma ödül töreni 13 Ocak 2017 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Dereceye giren ilk üç katılımcıya ödül 

verilecektir. Birincilik ödülü: Laptop, İkincilik ödülü: Dijital Kamera, Üçüncülük Ödülü: Video Kamera olarak 

belirlenmiştir. 

Arka Plan: 

Avrupa Yol Güvenliği Günü (AYGG), yol güvenliği hakkında AB üye devletleri arasında en iyi uygulamaların tanıtılması 
için Avrupa Komisyonu tarafından üstlenilen bir girişimdir. 2007 yılından beri her yıl düzenlenmektedir.  

Avrupa Komisyonu, 2011 – 2020 yılları arasında Avrupa’daki ölümlü yol kazalarını azaltmak maksadıyla oldukça 
iddialı bir Yol Güvenliği Programı kabul etmiştir. Programda, araç güvenliği, altyapı güvenliği ve yol kullanıcılarının 
davranışlarını geliştirme odaklı Avrupa ve ulusal düzeyde bir dizi inisiyatifi belirlemektedir.  

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi Merkezi’ne e-

posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden ulaşarak temin edebilir.  

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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