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2018 Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında 

İlkokul Öğrencilerine Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi Düzenlendi 

 
 

Avrupa Komisyonu, 2018 Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 27 Eylül 2018 Perşembe günü 

Lefkoşa’daki Trafik Eğitim Parkı’nda İlkokul 5’inci sınıf öğrencileri için “Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi” ile 

güvenli bir biçimde seyahat etmenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) 

işbirliği ile gerçekleştirildi.  

Eğitim, kontrollü bir ortamda güvenli ve alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik etme amacıyla organize 
edilmiştir. Eğitimde öğrenciler engellerin olduğu parkurlara girerek, bu parkurlarda ani fren, trafik durumunu 
değerlendirme, kör noktalar, güvenlik vitesini kullanma, bisiklet bakımını yapma gibi güvenli bisiklet kullanımı 
ile ilgili bilgiler edindiler.  
 
Eğitimde altta belirtilen konular hem teorik hem de pratik olarak işlenmiştir:  

• Trafik durumları ve bisikletçilerin farklı trafik durumlarında nasıl davranması gerektiği konulu sunum 

• Tecrübeli trafik güvenliği eğitmenlerinin rehberliğinde gerçek yol şartlarında sürüş deneyimi 

• Eğitim sonunda öğrencilerin deneyimlerinin geri bildirimi ve değerlendirilmesi  

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında 2009 yılından itibaren yol güvenliğinin 
iyileştirilmesi için 2.7 milyon Euro tahsis edilmiştir. Kıbrıs Türk toplumunda kat edilen her milyon km başına 
çarpışma ve ölüm sayısı Avrupa’nın en yüksekleri arasında olduğundan, bu program uzun vadeli sürdürülebilir 
etki üzerine odaklanmıştır. Verimliliği ve etkinliği artırmak için trafik güvenliği ile ilgili tüm kuruluşları kapsayan 
uyumlu bir yapı oluşturulmuştur. Buna ek olarak, tehlikeli yol bölümlerinin yeniden modellenmesi ve yeniden 
işaretlenerek üç siyah noktanın ortadan kaldırılmasını içeren şimdiki ve gelecekteki hareketlilik ihtiyaçlarına 
destek veren planlamayı da sağlamaktadır.  

 

Arka Plan: 

2002 yılından beri Avrupa Hareketlilik Haftası ile halk sağlığı ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra hareketlilik ve 

kentsel ulaşım konularında da etki yaratılması hedeflenmektedir. Bu yılki Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupalıların A 

noktasından B noktasına gidebilmeleri için mevcut olan pek çok farklı seçeneği keşfetmelerine ve kendi özel 

seyahatlerine en çok uyan şekil hakkında düşünmelerine teşvik etmektedir.  

Birçoğumuz, yaptığımız seyahate özgü ihtiyaçları incelemeden aynı ulaşım yöntemini içgüdüsel olarak tercih 

etmekteyiz. Örneğin; ailenizi sahile götürmek için en uygun araç arabayken, erişimin ve alanların genellikle sınırlı 

olduğu şehir merkezine götürmek için en uygun araç araba olmayabilir. Sağlığa faydalarının yanı sıra, farklı ulaşım 

türlerinin kullanımı ile özellikle kısa seyahatler yürüme ve bisiklet ile tamamlandığında, hatırı sayılır tasarruflar elde 

edilebilir.  Farklı ulaşım türlerinin kullanımının benimsenmesi, şehirlerimizde nasıl dolaşacağımız hakkında yeniden 

düşünme ve yeni hareketlilik biçimlerini denemek için isteğe sahip olma anlamına gelmektedir.  
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