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 Avrupa Spor Haftası  #BeActive  

Avrupa Spor Haftası, Avrupa Komisyonu’nun desteklediği ve AB Bilgi Merkezi’nin PeacePlayers International 

Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ortaklığıyla 27 ve 29 Eylül tarihlerinde Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve 

Namık Kemal Lisesinde gerçekleştirdiği iki etkinlik ile kutlandı. Etkinliklerin amacı, spora katılım ve fiziksel 

aktiviteyi teşvik etmek ve her ikisinin sağladığı sayısız faydalar hakkında farkındalık yaratmaktı. Avrupa Spor 

Haftası ayrıca tüm paydaşlar arasında sporun sağlığı nasıl iyileştirebileceği ve sağlıklı bir yaşama nasıl katkı 

koyabileceği konusunda bilinçlendirmeyi de hedeflemektedir.  

Avrupa Komisyonu’nun desteklediği, AB Bilgi Merkezi, PeacePlayers International Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Diyabet 

Derneği ortaklığında, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve Namık Kemal Lisesi’nde 27 ve 29 Eylül tarihlerinde 

gerçekleştirilen iki etkinlik ile Avrupa Spor Haftası’nın önemi vurgulandı. Etkinlikler spora katılım ve fiziksel 

aktiviteyi teşvik etmek ve her ikisinin de sağladığı sayısız faydaları hakkında farkındalık yaratmaktı. Avrupa Spor 

Haftası ayrıca tüm paydaşlar arasında sporun sağlığı nasıl iyileştirebileceği ve sağlıklı bir yaşama nasıl katkı 

koyabileceği konusunda bilinçlendirmeyi de hedeflemektedir.  

200 civarı öğrencinin katıldığı etkinliklerde öğrencilere, PeacePlayers International Kıbrıs’ın yürüttüğü 

basketbol faaliyeti ile sporun fiziksel sağlığa olan faydalarının yanı sıra, anlaşmazlıkların çözümü, sosyalleşme 

ve takım çalışması kültürünü geliştirme üzerindeki faydaları hakkında da mesajlar verildi. Kıbrıs Türk Diyabet 

Derneği’nin sunumu ile başlayan etkinliklerde ayrıca, aktif olmanın ve spor yapmanın sağlıklı ve başarılı bir 

yaşam üzerinde olumlu etkileri olduğu mesajı da verildi.  

Spor ve fiziksel aktivitelere katılım ilerlememekte ve hatta bazı AB Üye Devletleri’nde azalmaktadır. Bu 

durumdan sadece bireylerin sağlık ve refahları değil aynı zamanda bir bütün olarak toplum ve ekonomi de 

negatif yönde etkilenmektedir. Sağlık alanındaki harcamaların artması, iş yerlerindeki verimlilik kaybı ve 

istihdam edilebilirliğin azalması bu zincirleme etkilerden sadece birkaçıdır. Bu soruna cevaben Avrupa 

Komisyonu tarafından her yıl düzenlenmekte olan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri hayata geçirilmiştir. 

Böylelikle Avrupa Komisyonu, herkesi gündelik yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif olma fırsatını 

yakalamaya teşvik etmektedir.  

Avrupa Spor Haftası, Avrupa çapında spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi hedeflemektedir. Yaş, fiziki 

kondisyon veya geçmişlerine bakılmaksızın bu Hafta herkese yöneliktir. Toplum tabanlı girişimlere 

odaklanarak, düzenli olarak #BeActive (Aktif Ol) mesajıyla birlikte insanların gündelik yaşamlarında daha fazla 

egzersiz yapmaları için Avrupalılar’a ilham vermeyi hedeflemektedir.  

Yukarıdaki etkinliklerin yanı sıra AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından 28 Eylül tarihinde 

Arabahmet İlkokulu ziyaret edilerek 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel 

aktivitenin faydaları konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.  
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Avrupa Spor Haftası düzenleme fikri, 2012 Fisas Raporu kapsamında Avrupa Parlamentosu’nda ortaya 

çıkmıştır. Aynı yıl içerisinde Üye Devletler, Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunarak her seviyede fiziksel 

aktivite ve spora katılımı teşvik etmek için Avrupa Spor Haftası tesis edilmesini istemiştir. Bunun üzerine 

Komisyon; mevcut girişimler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu girişime tam desteğin verilmesini garanti 

altına almak için Üye Devletler ve spor örgütleri ile kapsamlı istişarelere başlamıştır.  

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

Basın İrtibat:Selen Mesutoglu Altan, selen.altan@abbilgi.euor 0533 840 8583 

 

mailto:info@abbilgi.eu
mailto:selen.altan@abbilgi.eu

