


• Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım
tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül
tarihleri arasında dünyanın birçok kentinde kutlanan bir Avrupa
Komisyonu girişimidir.

• 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın etkisi hem
Avrupa'da hem de tüm dünyada giderek artmıştır.

• Ulusal koordinatörlüğü son iki yıldır Türkiye Belediyeler Birliği tarafından
yürütülen, 16-22 Eylül tarihleri arasında başta AB ülkeleri olmak üzere
tüm dünyada kutlanan Hareketlilik Haftasının 2019 yılında ki teması
“Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme”, sloganı ise “birlikte yürüyelim”
olarak belirlenmiştir.



• Belirlenen tema ve sloganlar ile hazırlanan etkinlikler kapsamında
motorize trafiğin kısıtlanması, bisiklet ve yayaların sürdürülebilir ulaşım
aktivitelerinin kullanımının yaygınlaştırılması için belgesel
gösterimlerinden resim ve seramik atölyelerine, yürüyüş ve bisiklet
turlarından yelken ve spor faaliyetlerine, kent kültür gezilerinden
söyleşiler ve trafiğe kapalı alanlarda çeşitli etkinler ile Amasra ve Amasra
dışından gelen vatandaşlarımızın toplu katılımı sağlanmıştır.

• Yapılan tüm etkinliklerde Amasra’mızı daha yaşanabilir bir kent olmaya
katkı sunarken, bir yandan sağlıklı bir çevre ve yaşam için de
hareketliliğin önemine vurgu yapılmıştır.



Projede etkinliklerin organizasyonlarında;

*Bartın Pedaldaşlar *Bisiklet Kulübü Derneği
*Eğitim Sen Amasra Temsilciliği *8.43 Seramik Atölyesi
*ÇEKÜL Amasra Temsilciliği *Bardosk74 Kulübü
*Amasra Spor Kulübü *Amasra Yelken Kulübü
*Sağlıklı Kentler Birliği *Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
*Türkiye Belediyeler Birliği

ortak ve iştirakçi olarak yer almışlardır.



• 2019 yılında uygulanmış olan projemiz düzenlenen etkinliklerle
sağlık alanında özel bir önem verilmiş, şehrin mevcut ihtiyaç ve
beklentilerine cevap vermiştir. Bir hafta boyunca yaş, cinsiyet ve
fiziksel performans seviyesine bakılmaksızın herkes için eğlenceli ve
kapsayıcı etkinlikler düzenlenmiştir Çok paydaşlı ve geniş bir çevre
ile ilişki kurularak yüksek etki potansiyeli ile kent sağlığının
geliştirilmesinde katkıda bulunan projemizde aşağıda belirtilen
etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir.





Belgesel Gösterimi
“Neden Bisiklete Biniyoruz?”/ “Why We Cycle?”

(Hollanda Büyükelçiliği-Türkiye Belediyeler Birliği)



Resim Atölyesi
“Tema: Yürüyüş ve Bisiklet”

(Amasra Eğitim-Sen)



Seramik Atölyesi
“Hayalindeki Bisikleti Yap-Özgür Ol!”

(8.43 Seramik Atölyesi)



Doğa Yürüyüşü-Fotosafari
(Amasra Turizm Derneği + Bardosk74)



Çocuklar Yetişkinlere Karşı-Futbol Karşılaşması
(Amasraspor Kulübü)



Bartın-Amasra Bisiklet Turu VE Gece Bisiklet Turlari
(Bartın Pedaldaşlar-Bisiklet Kulübü Derneği)



Söyleşi
“Sağlıklı Kentler-Hareketli Yaşam” 

Murat Ar-SKB Müdürü-Doç. Dr. Gül Sayan Atanur-SKB Danışma Kurulu Üyesi



Sualtı Deniz Temizliği
(Sualtı Deniz Kulübü)



Yelken ve Aktif Yaşam
(Amasra Yelken Kulübü)



Farkındalık Çalışmaları - Kalıcı Düzenlemeler
“Yaya Geçidi Boyamaları” / “Bisiklet Park Alanları”



Açılış ve Kapanış Töreni ve Konser



• Avrupa'da 22 Eylül günü “Otomobilsiz Kent Günü” nde sokakların
motorlu araçlar olmadan nasıl kullanıldığının hatırlatılması amacıyla
İlçemizde Kaleiçi Mahallesi ve Boztepe Mahallesini trafiğe kapatarak
toplu ulaşımın, yaya ulaşımının ve bisiklet kullanımının özendirilmesi,
sokakların sahiplendirilmesi, hava kirliliğinin ve ses kirliliğinin kontrolü,
ölçümü ve ölçümlerin karşılaştırılması gibi kazanımların elde edilmesi
hedeflenmiştir.

• Sağlıklı şehir ilkeleri doğrultusunda, kent sağlığını geliştirici aktiviteler
düzenlenmiş, sürdürülebilirliği kapsamında proje sonraki yıllarda devam
edecektir.



Katılımınız için teşekkür ederiz..


