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18 Eylül 2017 

Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım  

2017 Avrupa Hareketlilik Haftası 
 

Avrupa Komisyonu, 19 Eylül tarihinde Mağusa’da gerçekleştirilecek olan bir panel ve 23 Eylül tarihindeki 

‘Otomobilsiz Yaşam Günü’ etkinliğiyle dikkatleri temiz, akıllı ve paylaşımlı ulaşımın önemine çekecektir.  

19 Eylül tarihindeki “Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım” Paneli, Mağusa Altun Tabya Otel’de 14:30 ile 17:00 

saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Uzman Dr. Jürgen Perschon tarafından yapılacak sunumda AB’nin 

sürdürülebilir ve akıllı ulaşım ile sürdürülebilir şehirler ile ilgili politikalarının yanı sıra üye devletlerden iyi 

uygulamalar paylaşılacaktır. Merter Refikoğlu tarafından ulaşımdaki uygulamalar ve tavsiyeler, Rifat Yalınç 

tarafından Mağusa Surlariçi’ndeki ulaşım hakkında bir sunum yapacaktır. Prof. Naciye Doratlı, sürdürülebilir 

şehirler ve sürdürülebilir ulaşım ile Mağusa için fırsat ve tavsiyeler hakkında bir konuşma yapacaktır.  

“Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliği, 23 Eylül tarihinde Lefkoşa Surlariçi’nde trafiğe kapatılmış olan belirli 

yollarda 10:30 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlik çerçevesinde bisiklet turları, konserler ve 

bilgilendirme masaları yer alacaktır. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, her yarım saatte bir 

gerçekleştirilecek olan bisiklet turları için de kayıt yaptırabilecektir. Etkinliğin esas yeri, Venedik Sütunu 

çevresindeki meydan olacaktır.  

Bu etkinlikler ile yeni temiz ulaşım türlerini deneme fırsatı sunarak katılımcıları, sürdürülebilir ulaşımın önemi 

hakkında bilgilendirmek, ulaşımdaki güncel sorunları değerlendirmek ve daha sürdürülebilir ulaşıma doğru 

ilerleme kaydetmek hedeflenmektedir.  

Arka Plan: 

2002 yılından beri Avrupa Hareketlilik Haftası ile kamu sağlığı ve yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra 

hareketlilik ve kentsel ulaşım konularında da etki yaratılması hedeflenmektedir. Kampanya ayrıca 

insanlara şehir caddelerinin rolünü keşfetmeleri ve hava kirliliği gibi kentsel sorunlarla pratik çözümler 

aracılığıyla başa çıkabilmeyi öğrenebilmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Avrupa Hareketlilik Haftası 

kampanyası; bölge sakinlerine yönelik sürdürülebilir ulaşım alternatifleri sunmak ve Avrupa için daha 

sürdürülebilir bir ulaşım stratejisi yaratılması doğrultusunda davranış değişikliği yaratmak ve ilerleme 

kaydetmek için şehir ve kentlerin karşılaştığı zorlukları açıklayabilmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.  

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılım ücretsizdir.  

Basın için not: Açılış konuşmaları etkinlikler başladıktan 15 dakika sonra yapılacaktır.    

İlgilenen bireyler, bu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook adresinden veya AB Bilgi Merkezi 
ile iletişime geçerek ulaşabilirler: f/abbilgi veya info@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik 
Lefkoşa. 

Basın İrtibat: Pembe Mentesh, pembe.mentesh@abbilgi.eu veya 0542 852 0288. 
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