Sizin Fikriniz – Sizin Projeniz
Renault Mais Motorlu Araçlar İmal Satış Anonim Şirketi
ile Total-Oil Türk Anonim Şirketi ve Türkiye Trafik
Kazalarını Önleme Derneği tarafından ortaklaşa
düzenlenen „Sizin Fikriniz Sizin Projeniz‟ Uluslararası
Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım Yarışması‟na
2012 ders yılında İstanbul‟daki bütün Anadolu Liseleri
katılıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün işbirliği
ile düzenlenen yarışma 10.sınıf öğrencilerini yakın
çevrelerindeki somut trafik ve ulaşım sorunlarına çözüm
üretmek için harekete geçmeye davet ediyor.
Yarışmanın Türkiye Finali 2013 Mayıs ayında
yapılacak. Nisan ayında Türkiye‟deki Büyük Jüri
tarafından belirlenecek en başarılı ekip Haziran ayında
Fransa‟da yapılacak Uluslararası Finalde Türkiye‟yi
temsil edecek. Geçen yıl Türkiye birincisi olan
Zeytinburnu Anadolu Lisesi Uluslararası Finalde de
Dünya üçüncülüğü ödülünü kazanmıştı.
“Sizin Fikriniz Sizin Projeniz” yarışmasında
öğrencilerden öncelikle kendi çevrelerindeki en önemli
yol güvenliği sorununu saptayıp, bu sorunun
iyileştirilmesi için kendi somut çözüm önerilerini
üretmeleri bekleniyor. Ayrıca bu fikirlerini bir proje ve
eylem planına dönüştürüp uygulamaları gerekiyor.
18 Aralık 2012 günü Ceylan Intercontinental Hotel‟de
düzenlenen bilgilendirme ve eğitim seminerinde 142
Anadolu Lisesi‟nin müdürleri ve proje sorumlusu olacak
öğretmenlerine yarışmanın amaçları ile yöntemi
anlatıldı.
Seminere katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr.
Muammer Yıldız proje hakkında görüşlerini şöyle dile
getirdi: “Öğrencilerimizin üretkenliğini ve grup
çalışmalarına katılımını arttıran, çevreyi tanımalarını
sağlayan, yeni şeyler öğretmeyi amaçlayan bu projenin,
öğrencilerimize kazandıracağı olumlu davranışlar bizi
mutlu etmektedir.”
Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar şunları
söyledi: “Renault olarak ilk kez 2002 yılında
başlattığımız „Sokakta ilk Adımlar‟ projemizle 10 yılda
1milyon 200 bin ilköğretim öğrencisine trafik ve yol güvenliği bilinci kazandırdık. 2011-2012
öğretim yılında hayata geçirdiğimiz „Sizin Fikriniz Sizin Projeniz‟ yarışmasıyla öğrencilerini de
eğitim şemsiyemizin içine aldık. „Sürdürülebilir ulaşım, çevre ve yol güvenliği‟ konusundaki
girişimlerimize genç bakışı da dahil ettik. Yarışmamızın amacı öğrencileri etraflarındaki çevre
ve yol güvenliği sorunları konusunda etkin sorumluluk almaya teşvik ederek
bilinçlendirmektir.”
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner şunları belirtti:
“Türkiye‟de 2011 yılında ortalama her gün 3 bin 366 kaza oldu ve bu kazalarda her gün 19

kişi öldü ve her gün 652 kişi yaralandı. Dünya Sağlık
Örgütü, bütün ülkeleri kapsayan bir çalışmasında Türkiye
için sayıları ileriye dönük olarak şöyle öngörüyor: 2020
yılında bu günkü 17 milyon araç sayısı 30 milyona, bu
günkü 1,3 milyon trafik kazası sayısı 2,5 milyona varacak.
Ölümler ve yaralanmalar için kimse yorum yapmak
istemiyor. Türkiye‟nin nüfusunun yarısından fazlası 30
yaşın altındadır ve trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin
çoğunluğu 0-29 yaş grubundandır. Akla gelecek her türlü
önlemi almazsak gelecek on yıl endişe vericidir. En etkili
önlem ve adım insanları bilinçlendirmek, trafik kültürü
edinmelerini sağlamaktır. Bu nedenle özellikle genç kuşak
muhakkak eğitilmeli ve yönlendirilmelidir.”
Genel Başkan Hitay Güner ortaklaşa yürüttükleri ve
onuncu yılını başarıyla tamamlayan “Sokakta İlk Adımlar”
projesindeki ve diğer yol güvenliği çalışmalarındaki üstün
gayreti ve çalışmaları dolayısıyla Renault Mais Genel
Müdürü İbrahim Aybar‟a bir teşekkür belgesi sundu.
Belgede şu ifadeler yer alıyor; “İnsan yaşamının yüksek
değerini takdir ederek Karayolu Güvenliği alanında,
özellikle genç kuşağın bilinçlendirilmesini hedef alarak
önderliğini yaptığınız bütün projelerde sürdürebilirliği
öngördüğünüz, üstün gayretiniz, dirayetli yönetiminiz ve
sağladığınız geniş olanaklar için size sınırsız takdirlerimizi
ve şükranlarımızı sunarız.”

