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DAĞITIM YERLERiNE

İçişleri Bakanlığı İlter İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25.10.202t tarihli ve l72l6 sayılı yazısı ekte
gönderilmiş olup,

Trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal/yapısal düzenlemelerin yapılması, yol
standartlarıntn yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması gibi atılan bir çok önemli adımın
yanı sıra kamuoyu farkındalığını en üst nöktaya taşıyacak bir çok kampanya ve etkinlik İçişleri Bakanlığı
tarafından hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda trafik güvenliğine dair İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosu
ana temalt yeni bir kampanya hazırlanmıştır. Bahse konu kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle
buIuşturulabilmesi amacıyla;

- l Kasım 202l Pazarte§lgünü başlatılacak olan kampanyanın ilk fazındı öncelikle toplumda merak
uyandırma hedeflenecek olup ekte gönderilen görsel örneğinin 1-7 Kasım 202l Haftası boyunca ilçemizde
eş zamanlı olacak şekilde billboardlarda ve sosyal medya plaıformları başta olmak üzere yerel yayın
organları vatandaşlarımızın 1,oğun olarak bulunduğu alanlar da (otobüs durakları \,b-) kullanIlması.

- 1-7 Kasım 202l haftasında uygulanacak olan ilk faz sırasında kampanvanın içeriği yada detaylarına
ilişk in kamuoyuna bilgi verilmemcsi.

- 8 Kasım 202l Pazartesi gününden itibaren kampanyanın " Bilgilendirnıe" Kısa Videolar".
"Yaşayarık Görme" lazlarına etaplar halinde geçilecek olup buna iIişkin gerekli bilgitendirme İçişleri
Bakanlığımızca bildiri[ecektir.

Konu i[e ilgili olarak gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak kamuoyu farkındalığını artırmayı
hedefleyen "Bi Hareketine Bakar Hayat "mottosuyla düzenlenen kampanyanın en etkin noktaya
taşınn,ıası hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.
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- "Bi Hareketine Bakar Hay,at" ana temalı kampanyanın Kasım al,ı boyunca süreceği öngörülerek
billboard vb. alanlara ilişkin gerekli planlamaların şimdiden yapılması önenl taştmaktadır.
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