
                                                                                                          Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin                            

                                                                                                          “ 15 ” sentyabr 2020 - ci il tarixli 

                                                                                                           F-170 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2018-ci il tarixli 852 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə 

Təhsil Nazirliyinin Tədbirlər Planının 7.4.1-ci yarımbəndinin icrasından irəli gələn “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində 

təbliğat-təşviqat işinin təşkili ilə bağlı 2020-2023-cü illər üçün” 

Tədbirlər Planı 

Sıra  

№-si 

Tədbirin adı İcra müddəti İcrasına məsul struktur 
bölmələr 

1 2 3 4 

 
1. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin sistemli və mütəmadi qaydada təbliğat-təşviqatının təşkili və bu sahədə 

ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi 

1.1. Təhsildə, idmanda, ictimai həyatda fərqlənən məktəblilərin yol 
hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği işinə cəlb edilməsinin 
stimullaşdırılması 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
ümumtəhsil müəssisələri və 

Uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 

1.2. Yol-nəqliyyat hadisələrinin daha çox qeydə alındığı ərazilərin, 
təhlükəli keçidlərin, qovşaqların yaxınlığında yerləşən təhsil 
müəssisələrində tanınmış ziyalıların, nəqliyyat sahəsi üzrə 
ekspertlərin iştirakı ilə maarifləndirici görüşlərin keçirilməsi 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
ümumtəhsil müəssisələri və 

Uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 



1.3. 
Məktəbəqədər və ümumtəhsil müəssisələrində yol hərəkəti 

təhlükəsizliyinin təbliğinə həsr olunmuş guşələrin yaradılması, 
rəsm və ya şeir müsabiqələrinin keçirilməsi, valideyn və pedaqoji 

kollektivin bu işlərə cəlb edilməsi, əldə olunan müsbət 
təcrübənin yayılması, bu mövzuda hazırlanmış sənət 

nümunələrinin, səhnəciklərin, viktorinaların kütləvi informasiya 
vasitələrində yayılması 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
İnkişaf layihələri sektoru, 

İctimaiyyətlə əlaqələr 
sektoru, ümumtəhsil 

müəssisələri və Uşaq-
gənclər inkişaf mərkəzləri 

1.4. Şagirdlərin dövlət yol polisinin xidməti fəaliyyəti ilə yaxından 
tanış olmaları, yol hərəkətinin tənzimlənməsi və təhlükəsizlik 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi prosesində qüvvə və vasitələrin 
idarə olunması prosesini canlı izləmələri məqsədilə onların Daxili 
İşlər Nazirliyinin aidiyyəti struktur qurumlarına ekskursiyalarının 

təşkil edilməsi 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
ümumtəhsil müəssisələri və 

Uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 

1.5. Uşaq istirahət düşərgələrində “Ölkəmizi tanıyaq” layihəsi 
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərdə yol hərəkəti 

təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndirici görüşlərin təşkil edilməsi, 
tanınmış ziyalıların, müharibə veteranlarının, mədəniyyət və 

incəsənət işçilərinin prosesə cəlb olunması, nəticələrin 
ictimailəşdirilməsi 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 
sektoru, ümumtəhsil 

müəssisələri və Uşaq-
gənclər inkişaf mərkəzləri 

2. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği ilə bağlı televiziya və radio verilişlərinin, sosial şəbəkə materiallarının və digər sosial 
reklamların, habelə nəşrlərin hazırlanması və yayılması, kütləvi maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, 

velosipedçilərin, motosiklet və moped sürücülərinin yol hərəkəti qaydaları və təhlükəsizlik vasitələrindən istifadə barədə 
maarifləndirilməsi, belə vasitələrdən istifadə ilə bağlı təbliğat-təşviqat işinin aparılması, həmçinin televiziya və radio 

verilişlərinin, audiovizual və kütləvi nümayiş etdirilən və ya digər şəkildə açıqlanması nəzərdə tutulan əsərlərin 
hazırlanması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliğinin nəzərə alınması 

 

2.1. Televiziya və radio verilişlərinin, audiovizual və kütləvi nümayiş 
etdirilən və ya digər şəkildə açıqlanması nəzərdə tutulan 

əsərlərin (reklam, nəşr və s.) hazırlanması zamanı yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin təbliğinin nəzərə alınması, bu sahə ilə bağlı 

bilik, bacarıq və vərdişlər aşılayan intellektual oyunların, 
viktorinaların və digər təbliğat-təşviqat və maarifləndirmə 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 
sektoru,ümumtəhsil 

müəssisələri və Uşaq-
gənclər inkişaf mərkəzləri 



xarakterli tədbirlərin təşkil edilməsi 

2.2. 
“Yol Polisinə dəstək” qruplarının yaradılması, könüllülərin iştirakı 
ilə insanların kütləvi toplaşdığı, fəaliyyət göstərdiyi məkanlarda 
(konsert-sərgi salonları, idman yarışlarının keçirildiyi arenalar, 

kinoteatr şəbəkələri, kitabxanalar, iri istehsal və iaşə 
müəssisələri və s.) yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği məqsədilə 
maarifləndirici materialların yayılmasının təşkil edilməsi, kütləvi 

informasiya vasitələrini cəlb etməklə belə tədbirlərin 
ictimailəşdirilməsi 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru, 
İnkişaf layihələri sektoru, 

İctimaiyyətlə əlaqələr 
sektoru, ümumtəhsil 

müəssisələri və Uşaq-
gənclər inkişaf mərkəzləri 

2.3. 
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş 

Dövlət Yol Polisi İdarəsi arasında  ümumtəhsil müəssisələrində 
yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği, təşviqi və maarifləndirmə 

işinin səmərəli təşkili məqsədilə işgüzar əlqələrin yaradılması 

Mütəmadi Ümumi təhsil sektoru,  
İnkişaf layihələri sektoru 

 


