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Trafik Güvenliği Kampanya Çalıştayı 

 
Avrupa Komisyonu, gençleri hedef alan Trafik Güvenliği Kampanya Çalıştayı’nı desteklemektedir. Çalıştay, Kıbrıs 

Türk toplumunda yayınlanacak olan bir kampanyanın geliştirilmesi amacıyla gençlik örgütlerinden, üniversite ve 

liselerden genç trafik elçilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.  Daha önce bir dizi yol güvenliği kampanyasının 

hazırlanmasında katkı sağlayan Tamer Altunay Çalıştay’ın moderatörlüğünü gerçekleştirmiştir. Trafik Kazalarını 

Önleme Derneği ve TRAKAYAD iş birliği ile AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Çalıştay, 27 Şubat 2017 

Pazartesi günü 9:00 ile 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.  Lise ve üniversitelerden oluşan toplam 10 

okul ile 28 öğrenci Çalıştay’a katılmıştır.  

Çalıştay’ın amacı sadece bir trafik güvenliği kampanyası hazırlamak değil, aynı zamanda trafik güvenliğinin önemi 

ve trafikte meydana gelen çarpışmaların ana nedenleri ile bunların nasıl önlenebileceği konularında gençleri 

düşünmeye teşvik ederek bunlarla ilgili önleyici tedbirler ve verilebilecek mesajlar konusunda fikir üretmelerini 

sağlamak oldu. 

Trafik Güvenliği Kampanya Çalıştay’ı, 2016 yılı Kasım ayında Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen ve 

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Trafik Dairesi ve TRAKAYAD iş birliği ile AB Bilgi Merkezi tarafından yürütülen bir 

kısa film yarışmasının devamı niteliğinde organize edilmiştir.  

AB, 2009- 2013 yılları arasında trafik altyapısının iyileştirilmesi ve trafik güvenliği için mali yardım ve teknik destek 

olarak toplam 2.4 milyon Euro kaynak sağlamıştır. Trafik güvenliği tedbirleri çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunda 

öncelikle araç teftiş, ehliyet sınav, trafik operasyon idaresi ve ana yol ağ standartlarının iyileştirilmesi hedefiyle bir 

“Kaza Bilgi Sistemi” uygulanmıştır. Bugünkü ve gelecekteki mobilite ihtiyaçlarını karşılamak ve trafik kazaları “kör 

noktalarını” ortadan kaldırmak için de bir yol planı Avrupa Birliği tarafından temin edilen teknik yardım ile 

hazırlanmıştır.  

 
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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