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Avrupa Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve des-
teklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Av-
rupa Komisyonu kampanyasıdır. Kampanya dâhilinde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu 
ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel 
araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Bu etkin-
likler,  22 Eylül’de “Arabasız Gün” ile sona erer.

2002 yılında ilk kez kutlanan #AVRUPAHAREKETLİLİKHAFTASI’nın etkisi hem Avrupa’da hem de tüm 
dünyada giderek artmıştır. 2018 yılında 54 ülkeden 2.786 şehir, 2019 yılında ise 50 ülkeden 3.134 şe-
hirde Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca etkinlikler düzenlenmiştir. 

2019 yılında ülkemizden 64 belediye Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılım sağlamıştır. 
Katılımcı ilçe ve şehirlerin yarısından fazlası, esas olarak hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik ve yeni 

Toplumun fikrini + yerel yönetimlerin

tedbirlerini değiştirmek

Belediyeler önderliğinde, üniversite ve STK 

işbirliğinde, Avrupa kentlerinde Her yıl 16-22 Eylül haftasında + Yıl boyu

hareketlilik etkinlikleri

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda 

Avrupa bilinçlendirme kampanyası

(“Arabasız Gün” ile sonuçlandırma)

Avrupa Komisyonu

Ulaştırma Genel Müdürlüğü Girişimi
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veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştirmiştir. Ülkemiz ise 
Avrupa Hareketlilik Haftası kampanyasında 2015 yılından itibaren aktif yer almasına rağmen kam-
panyanın ulusal koordinatörü olarak görev aldığımız 2018 yılında Türkiye’deki en yüksek katılıma 
ulaşılmıştır. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 25 şehir, hafta boyunca sürdürülebilir ulaşım ve hareketlilik fa-
aliyetleriyle yaklaşık 30 milyon vatandaşını temsil etmiştir.  2019 yılında ise 64 belediye ile yaklaşık 
52 milyon vatandaşa ulaşılarak en yüksek katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Ülkemizden 14 Büyükşehir 
Belediyesi, 10 İl, 28 büyükşehir ilçe ve 12 ilçe belediyemiz bu haftaya katılım göstermiş ve kentlerinde 
daha gelişmiş ulaşım sistemleri için bir adım atmıştır.

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema ekseninde kutlanmaktadır. 2019 yılının teması, “güvenli 
yürüyüş ve bisiklet” iken 2020 için belirlenen tema “Herkes için Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” 
olarak belirlenmiştir. Gelecek yıllarda da farklı temalarda yola çıkacak olan Avrupa Hareketlilik Haf-
tası’na katılım, ülkemiz belediyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayacaktır. 
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Avrupa Hareketlilik Haftası ve Türkiye 

Şehirlerin ekonomik büyümenin merkezi olduğu küresel eğilimde, ulaşımdaki etkili ve sürdürülebilir 
değişim, ancak kent merkezlerinden başlayabilir. Türkiye’de sürekli yükselen bir kent içi nüfus ve 
buna olarak artan araç sahiplik oranı, vatandaşların gün içerisinde trafikte geçirdiği süreyi uzat-
makta, hava ve ses kirliliğini ortaya çıkarmakta ve çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına neden 
olmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla alınacak önlemler ise yalnızca kent merkez-
lerini değil, bütün ülkenin ekonomisi ve toplumsal hayatına katlanarak faydalar sağlayabilir. Bu ön-
lemlerin en başında, ulaşım ana planlarının kentlerde hazırlanması; güvenli, akıllı ve sürdürülebilir 
ulaşım ve hareketlilik planlarının uygulanması gelmektedir ki bu da Türkiye’nin ekonomik büyümesi 
için kilit bir unsurdur. 

Avrupa Hareketlilik Haftası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel makamların yeni ulaştırma 
yöntemlerini test etmesi ve halktan geri bildirim alması amacıyla kullanılabilmektedir. Kampanya, 
yerel paydaşların hareketlilik ve yaşam kalitesinin farklı yönlerini bir araya getirip kamuoyuna sun-
ma; araç kullanımını azaltmak için yenilikçi çözümler bulma ve yeni teknolojileri deneme konusunda 
kentlere fırsat sunmaktadır.

Tek bir hafta ile sınırlı kalmayan ve sürdürülebilir ulaşım planlamasının hayata geçirilmesi ve kent-
lerdeki sosyal ve kültürel refahın geliştirilmesini sağlayan Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir 
kentsel hareketliliği artıracak kalıcı önlemlerin alınması ile belediyelerin uzun vadeli bir vizyon ge-
liştirmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu önlemlerden biri, vatandaşların refahını ve sağlığını 
merkeze koyan; şehirlerin geleceği için bir vizyon olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlarının 
(SUMP) uygulanmasıdır.



avrupa hareketLİLİk haFtaSI4 avrupa hareketLİLİk haFtaSI 5

Avrupa Hareketlilik Haftası’na Katılım

Kampanyaya katılabilmek ve hafta dâhilinde faaliyetler yürütebilmek için belediyelerimizin www.
mobilityweek.eu adresinden çevrimiçi kayıt olması gerekmektedir. Kayıt yaptırıp faaliyet yürütmeye 
karar veren her belediyemiz, 3 katılım kriterinden en az birine dâhil olmalıdır. Tüm kıstaslara dâhil 
olunması elbette deneyim ve bilgi paylaşımını sağlayacaktır. 

Belediyelerimiz kayıtlarında aşağıda yer alan bilgileri vermelidir: 

• 16-22 Eylül haftası boyunca yapılacak etkinlikler,

• Son 12 ayda uygulamaya konan ve 16-22 Eylül haftası boyunca tanıtımı yapılacak kalıcı girişimler,  

• Arabasız Gün boyunca karayolu trafiğine kapatılacak alan(lar) ve o gün boyunca düzenlenen et-
kinlikler hakkında bilgi, 

• Belediyenizin yer aldığı AB bağlantılı girişimler,

Çevrimiçi kayıt işleminin tamamlanmasından sonra Ulusal Koordinatörünüz (Türkiye Belediyeler 
Birliği: ayben.okkali@tbb.gov.tr ) başvurunuzu değerlendirerek Onaylandığı zaman, otomatik doğru-
lama e-postası tarafınıza gönderilecektir. Belediyeniz bu işlemlerin ardından ‘Katılımcılar’ sayfasın-
da çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. 

Kayıtlar Eylül sonuna kadar güncellenebilmektedir. 
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Avrupa Hareketlilik Haftası
Ulusal  Ödülleri

Türkiye Belediyeler Birliği; belediyelerimizi teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin Türkiye’de de 

uygulanmasını sağlamak, bilgi ve deneyim transferi sağlamak, belediyelerimizin tanıtımının yapıl-

masına katkıda bulunmak ve güncel trendlerin takibini sağlamak adına “Avrupa Hareketlilik Haftası 

Ulusal Ödülleri” vermektedir. Ödüller; büyükşehir belediyeleri, nüfusu yüz bin ve üzeri olan beledi-

yeler ve nüfusu yüz bin ve altı olan belediyeler olmak üzere üç kategoride verilmektedir. 2019 yılında 

toplam 15 belediyemiz ödül almaya hak kazanmıştır. Kazanan belediyeler: 

 

Büyükşehir Belediyeleri Nüfusu 100.000 Üzeri Belediyeler Nüfusu 100.000 altı Belediyeler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Isparta Belediyesi Ahmetbey Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezitli Belediyesi Bartın Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Niğde Belediyesi Bulancak Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sultanbeyli Belediyesi Çivril Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Belediyesi Tirebolu Belediyesi
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Avrupa Hareketlilik Haftası 
İyi Uygulama Örnekleri (2016-2019)

Türkiye

Konya Büyükşehir: Hafta boyunca hava kirliliği ölçümlerinin yapılması, afiş ve billboardlar aracılığı 
ile farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. 7-14 yaş aralığındaki 44.000 çocuğa bisiklet dağıtımı ya-
pılmıştır.

Ankara Büyükşehir: Bisiklet yollarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 6-12 yaş 
arasındaki çocuklar için scooter ve “Bisikletini Al Gel” etkinliği yapılmıştır.

Gaziantep Büyükşehir:  Yeni bisiklet yolları yapılmaktadır. Duraklara, okullara, billboardlara ve oto-
büslere posterler asılarak bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.

İzmir Büyükşehir: Social Biking Challenge yarışması kapsamında bisiklet sürerek şehir adına puan 
toplama etkinliği yapılmıştır. 22 Eylül tarihinde bisiklet paylaşım sistemi tüm gün botunca ücretsiz 
hale getirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir: Yeni bisiklet yolları yapılmaktadır. Hafta boyunca 22 Eylül Pazar günü kapatı-
lan Bağdat Caddesi’nde gürültü ve hava kirliliği ölçümü yapılmıştır

Toroslar Belediyesi:  Pedal Çevirme Etkinliği ile bisiklet konvoyu yapılmıştır. Çevre temizliği ve bir-
likte yürüme etkinliği düzenlenmiştir. Öğrencilerle birlikte sabah sporu yapılmıştır.

Mezitli Belediyesi: Sabah sporu ve zumba yapılmıştır. “Bisikletini, patenini, kaykayını al gel” sloganlı 
faaliyetler düzenlenmiştir. Müzik dinletileri yapılıp sokak oyunları oynanmıştır. 

Niğde Belediyesi:  Sokak voleybolu, sokak tenisi, bilek güreşi, sokak futbolu oynanmıştır. Bisiklet 
yarışları ve bisiklet turu düzenlenmiştir.

Sultanbeyli Belediyesi:  Bisiklet yollarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Kamu 
kurumları ve bisiklet derneklerinin katılımı ile bisiklet turu düzenlenmiştir.

Isparta Belediyesi:  Çocuklar için trafik eğitimi verildi. Bisiklet zili dağıtımı yapılmıştır. Bisiklet sürme 
etkinlikleri düzenlenmiştir. Engelli vatandaşlarla yürüyüş yapılmıştır. 
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Bulancak Belediyesi:  “Entegre Bisiklet- Engelli Yolu” açılışı ve “Birlikte yürüyelim” etkinliği yapıl-
mıştır. STK katılımı ile bisiklet turu düzenlenmiştir.

Bartın Belediyesi:  Yaya farkındalığını arttırma etkinlikleri yapıldı. 18 Eylül günü işe yürüyerek gidip 
gelme etkinliği yapılmıştır. “Trafiksiz Bartın” resim yarışması düzenlenmiştir. Bartın Pedaldaşlar Bi-
siklet Kulübü Derneği ile Bartın-Amasra arası bisiklet turu düzenlenmiştir. 

Çivril Belediyesi: Hızlı yürüme yarışı etkinliği ve bisiklet turu yapılmıştır. Yaya geçitlerinde farkın-
dalık etkinlikleri yapılmıştır. Engelsiz, sürdürülebilir kentler temalı kompozisyon yarışması ve resim 
sergisi düzenlenmiştir. 

Tirebolu Belediyesi: Sosyal medya aracılığı ile bilgilendirme çalışmaları ve “Otomobilsiz Gün”, “Dur-
ma Birlikte Yürüyelim” etkinliği duyuruları yapılmıştır. Bisiklet yollarının geliştirilmesi faaliyetleri 
yapılmaktadır. 

Ahmetbey Belediyesi:  Hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmiş ve ücretsiz bisiklet 
tamiri yapılmıştır. Öğrencilere yaya eğitimi verilmiştir. 

Almanya

Dresden: Çek Cumhuriyeti’nden sınır komşusu Litoměřice şehri ile iş birliği yaparak Hava kirliliği ile 
mücadele için kuvvetlerin nasıl birleştirileceği konusunda bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Stuttgart: Hafta boyunca toplu taşıma ücretlerinde indirimler yapılmış, 2 kişiden fazla olan her grup 
yolcu için bilet fiyatı azalmıştır. (1 kişi 3,5 Avro, 2 kişi 6 Avro, 3 kişi 9 Avro… gibi)

Münih: Kreş ve anaokullarıyla işbirliği yapılarak “Bir çocuk bakıcısına, anaokuluna veya okula giden 
yolum” konusunda resim yarışması düzenlenmiştir. 

Chemnitz: Şehirde bulunan işletmelerle işbirliği yapılarak ‘bisiklet’ teması çerçevesinde vitrinlerini 
dekore etmeye teşvik edilmiştir. 

Ulusal Düzey: Almanya’da her bir bölgeye ait trenlerde grup bilet uygulaması yer alır. Tüm gün kul-
lanılabilecek bölge trenlerinde 1 kişi 27 Avro öderken her +1 kişi 2 Avro öder ve bilet fiyatı hesaplanır. 
Bölge içeresinde seyahat edilir ve biletin geçerliliği gün sonunda sona erer.  
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Walldorf: Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca istatistikler ve rakamlar yayımlayarak işe gidiş dö-
nüş maliyetine ilişkin farkındalık oluşturulmuştur. “Bunları biliyor musunuz?” şeklinde hazırlanan 
paylaşımlar da sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır.

Nürnberg: Bisiklet sürerken günlük hayatta insanların karşısına çıkan engelleri aşmak ve daha fazla 
insanı iki tekerleğe teşvik etmek için şehir genelinde ufak dokunuşlarla dizayn yapılmaktadır. 

Essen: Araba Paylaşım İstasyonu açılışı yapılarak Gençlik Trafik Okulu faaliyeti için açık günler dü-
zenlenmiştir.

Arjantin

Buenos Aires: 20 Eylül “Emekliler Günü”ni kutlamak için ilk olarak bir konferans düzenlenmiş, ardın-
dan yürütüş etkinliği düzenlenmiştir. Okullarla işbirliği yapılarak her emekli bireye bir genç öğrenci 
ataması yapılmış ve kariyer, meslek seçimi gibi konularla örnek soruları tartışmaları sağlanmıştır. 

Mendoza: “Şehri İki Tekerle Keşfet” projesi çerçevesinde rehber eşliğinde turistlerin ve yerel halkın 
kenti ücretsiz keşfetmesi sağlanmıştır. Bisikletler, belediye tarafından sağlanmıştır. 

Kordoba: Şehirde kullanılan bisiklet paylaşım uygulamasının geliştirilmesi için konuya ilgili gençle-
rin fikirlerini almak üzere “Hareketlilik ve Bilişim” konulu çalıştay düzenlenmiştir. 

Arnavutluk

Tiran: Ulaştırma ve Trafik Müdürlüğü “Saytaxi” ve “Yeşil Taksi” gibi elektrikli taksi şirketleri, Mobike 
gibi online bisiklet paylaşım şirketi, Bölge Planlama Müdürlüğü, Demiryolu Müdürlüğü, STK’lar ve 
diğer paydaşların temsilcileri ile birlikte elektrikli toplu ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir gelecek 
konusunda konferans düzenlenmiştir. 
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Avusturya

Ulusal Düzey: Toplu ulaşım araçlarına insan ölçülerinde Avrupa Hareketlilik Haftası maskotları yer-
leştirilmiş ve halkın ilgi ve dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. 

Viyana: Çocukların sokaklarda güvenle oyun oynayabilmeleri için her gün bir mahalle trafiğe kapa-
tılmıştır. Trafiğe kapatılacak mahalleler takvime eklenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

Viyana: Viyana Belediyesi okullarla iş birliği yapmış ve çeşitli spor etkinliklerini belediyeye ait park-
larda, öğrenmen gözetmenliğinde gerçekleştirmiştir. Her saat belirli dalda spor etkinlikleri yönetil-
miştir. 

Viyana: Eski telefon kulübeleri bisiklet bakım istasyonlarına dönüştürülmüştür. Her türlü tamir ede-
vatı bu istasyonlarda temin edilmiştir. 

Salzburg: Fazla sayıda kafe ve restoran bulunan sokaklar belirli günler trafiğe kapatılmış ve her bir 
işletmede kitap okuma, konferans, söyleşi, resim gibi atölyeler düzenlenerek özellikle yavaş hareket 
etmek isteyen halkın bu etkinliklere katılımı teşvik edilmiştir. 

Azerbaycan 

Ulusal Düzey: Azerbaycan Milli Otomobil Kulübü (AMAK) ile birlikte yollarının altyapısı yetersiz olan 
okullar ve anaokullarında öğrenim gören öğrencilerin ailelerine çocuklarına hem yolcu hem de yaya 
olarak nasıl güvenli seyahat sağlayabilecekleri konulu interaktif atölye çalışmaları düzenlenmiştir.

Belarus

Minsk: Okullarla işbirliği yapılarak hareketlilik konusunda; özellikle “yeşil çevre” konusunda, resim 
yarışmaları düzenlenmiş ve derece alan öğrencilerin resimleri otobüs durakları ve bekleme nokta-
larına asılmıştır. 
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Belçika

Brüksel: “Share Your Mobility-Hareketliliğini Paylaş” projesi çerçevesinde web sitesi oluşturularak 
kamuoyuna açılmıştır. Proje, ihtiyaç duyulduğunda bir araç satın almaktansa; bir başkasının aracı-
nı paylaşması teşvik eder. Web sitesinde bireysel araç kullanımının hava ve çevreye olan olumsuz 
etkileri, mali hesaplamalar ve paylaşımlı araçların avantajlarına yönelik çeşitli bilgiler yer alır. Web 
sitesinde 60’daz fazla paylaşılabilir toplu ulaşım aracı hakkında bilgi, çevrimiçi uygulamaları ve ben-
zeri bilgiler yer alır. https://www.mobilmix.brussels/en/shared-mobility 

Brüksel: Şehir içinde kullanılmak üzere scooter ve kaykaylar kamuoyuna sunulmuştur. Her bir ula-
şım aracının üzerinde GPS bulunmakta ve kare kod ve cep telefonu uygulaması ile kullanım bitince 
herhangi bir istasyona bırakılmadan araç terk edilebilmektedir. Kamuya açık olma şartı dışında ara-
cın nereye bırakılacağı ile ilgili bir düzenleme yoktur.  

Ulusal Düzey: Tüm Belçika’da 22 Eylül mutlak “Arabasız Gün” olarak kutlanmaktadır. Belçika’daki 
tüm şehir merkezleri, yaya, bisiklet ve yalnızca acil durum araçlarına (itfaiye, ambulans vb.) açık 
kalmaktadır. 

Ulusal Düzey: UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği) sektör profesyonellerinin katkılarıyla 
birlikte, toplu taşımacılığın geleceğin hareketliliğini sağlamada ne kadar yenilikçi ve önemli olduğu 
temasıyla “Lead the TRANSITion” fotoğraf yarışması düzenlendi.

Ulusal Düzey: “Route2School” ile şehirler hem okula giden yoldaki trafik durumunun bilgisini verip 
hem de okula giden güvenli yolların dijital bir haritasını oluşturmaktadır. Böylelikle şehir başına bil-
dirilen sorunların ayrıntılı incelemesine olanak sağlamaktadır. Sorunları öncelik sırasına koymak ve 
çözüm aramak için takip faaliyetleri yürütülmektedir. Sonucunda ise daha güvenli bir okul ortamı 
oluşturulmaktadır.

Birleşik Krallık

Nottingham: Şehrin akıllı “çok türlü taşımacılık sistemi”, “Şehir Araba Kulübü” ile yakın işbirliği içinde 
kurulmuştur. Bu yeni akıllı kartlı otobüsler, tramvaylar ve yerel trenlerde çalışmakta ve güvenli bi-
siklet park merkezlerine ve diğer eğlence hizmetlerine erişim sağlamaktadır. 

Glasgow: Öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynleri aktif yaşama teşvik etmek için bisikletli kahval-
tılar düzenlenmiştir. Okula bisiklet, scooter ve diğer sürdürülebilir yöntemlerle gidildiğinde ücretsiz 
kahvaltı sağlanmaktadır. Bunun dışında bisikletler ücretsiz olarak güvenli alanlarda tutulmaktadır.
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Bosna Hersek

Zenica: Üzerinde okul bulunan bir cadde birkaç saatliğine motorlu araç trafiğine kapatılıp çocuk-
lar, öğrenciler ve Zenica’da yaşayanlara yönelik çeşitli aktiviteler için özgür alan yaratıldı. Bisiklet 
sürmenin yanında sürdürülebilir kentsel hareketliliğin sağlanması için sanat ve eğitim programları 
düzenlendi.

Saraybosna: Spor salonuna yakınlarında 10 bisiklet kapasitesinde park yeri inşa edildi.

Brezilya 

Sao Paolo: ”The Multimodality Week” kapsamında insanları her gün farklı bir toplu ulaşım aracına 
yönlendirmek ve toplu taşımacılığın önemini vurgulamak için kampanya yapılmıştır.

Bulgaristan

Smolyan: Yerel Yönetimler Çevre ve Su Müfettişleri (RIEW) ve diğer çalışanlar işyerine araba yerine 
yürüyerek gittiler. 

Çek Cumhuriyeti

Prag: Şehir, kullanıcıların cep telefonlarıyla daha da aktif olmalarına yardımcı olacak uygulamalar 
geliştirmiştir. Bir noktadan diğer noktaya yürüyüş, toplu taşıma ve bireysel araç dışında; bisikletle ne 
kadar sürede ve hangi rotada gidilebileceği, yolda hangi paylaşım araçlarının olduğu hangi otobüs-
lerin ve trenlerin bisikletleri kabul ettiğini gösteren bisikletçilere bilgi veren bilgiler de uygulamada 
yer almaktadır. Ayrıca uygulama, sürücülere en yakın park ve sürüş alanlarının nerede olduğu ve ne 
kadar kaldığını bildiren çeşitli modalite seçenekleri de sunmaktadır. 

Labem: Avrupa trafik eğitimi paydaşlarını ve yasa koyucularını bir araya getiren, yol güvenliğini art-
tırma stratejileri üzerine yapıcı bir diyalog için konferans düzenlendi. 
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Çin

Ulusal Düzey: Çin’in yoğun hava kirliliğine dikkat çekmek için ulusal düzeyde yayınlanan ve gökyü-
zünün  renginin görünen gri renk değil, mavi olduğunu anlatan, “eğer sen hava kirliliğini değiştirmez-
sen o seni değiştirir” sloganına sahip reklam filmi hazırlanıp yayınlandı.

Danimarka 

Horsens: Horsens şehrinde turistlere ücretsiz olarak bisiklet temin edilmektedir. Aynı zamanda 
şehre yeni gelen öğrencilere ve onları ziyaret için gelen arkadaş ve ailelerine de ücretsiz bisiklet 
sağlanmaktadır.

Finlandiya

Helsinki: Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekmek amacıyla, hafta boyunca evlenen yeni çiftin 
nikâh günü ulaşım aracı, belediye tarafından sağlanan “çek çek” bisikleti olmuştur. Çek çek bisiklet-
leri, farklı kullanım için de halka sunulmuştur. 

Jyväskylä : Ödünç alma dükkanından herkes ulaşım gereksinimlerine uyacak şekilde seçebileceği 
bisikleti 1-3 gün boyunca ücretsiz şekilde ödünç alabileceği bir hizmet yeri açıldı. 

Ulusal Düzey: Meşhur bir müzisyen, çevrimiçi ve sosyal medya kampanyası yoluyla insanları toplu 
taşıma ağını kullanmaya teşvik eden şarkı hazırlayarak dolaşıma sunmuştur ve sürdürülebilir hare-
ketliliğe teşvik etmiştir. Benzer tanıtım faaliyetlerine hiç katılmamış olması ve Finlandiya’daki po-
pülerlik seviyeleri düşünüldüğünde, kampanyanın daha fazla görünmesine yardımcı da olmuştur. 

Fransa 

Nantes: Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilecek  gidona bağlı Wink uygulaması geliştirildi. 
Yol güvenliği göstermek ve hırsızlık durumunda bisikleti bulmak için kullanılmaktadır.

Montbeliard: Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül 2016 tarihleri arasında 3 ve üzeri 
çalışana sahip iş yerlerinde çalışanların işe bisikletle gitmesi için kampanya başlatıldı.



avrupa hareketLİLİk haFtaSI14 avrupa hareketLİLİk haFtaSI 15

Hırvatistan

Zagreb: Zagreb Belediyesi ile Zagreb Bisikletçiler Derneği işbirliğinde geliştirilen projede, şehirde 
çalışmalarını sürdüren tesisatçılar, kargo şirketleri, elektrikçiler, diğer dağıtım şirketleri gibi iş yerle-
rini kargo bisikletleri kullanmalarını teşvik etmektedir. Yerel yetkililer ayrıca bu tür bisikletleri, cadde 
temizliği, atık toplama, park bakımı gibi belediye hizmetlerinde de kullanmaktadır.

Nova Gradiska: Özellikle okul çağındaki çocuklar için sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için başka-
ca araçlar kullanmak yerine günlük yaşamda daha fazla yürümeye yönlendirerek zihinsel ve fiziksel 
durumlarını olumlu yönde etkileyecek aktiviteler yapılmaktadır.

Ulusal Düzey: 2017 Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca ulusal yolcu demiryolu taşımacılığı şirketi, 
Hırvatistan’daki trenleri kullanan bütün yolcular için bisiklet terminallerindeki bisikletlerden ücret-
siz yararlanmalarını sağladı. 

Hollanda

Groningen:  Arabasız gün (Car-Free Day) organize edilmiş ve buna ilişkin Sosyal Medya ile iletişim kam-
panyaları düzenlenmiştir.

İngiltere 

Clarkstone: 2 hafta boyunca ailelere yönelik arabalarını eve bırakmaya ve şehri tekrar keşfetmeye 
yönelik program yapıldı.

Londra: Aynı güzergahta bulunan iş arkadaşlarının birbirlerini bulabileceği ve araç paylaşımı, 
“carpooling”, yapabileceği akıllı telefon uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama aynı zamanda şehir-
deki boş park yerlerini de göstermektedir.

Bath:  Bathscape Yürüyüş Festivali kapsamında çeşitli yaş gruplarına ve özelliklere yönelik doğa ve 
sağlık ve iyiliğe odaklanan, yürüyüş organizasyonları düzenlenmiştir. 

İspanya

Palma de Mallorca: Şehir Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılması planlanan etkinlikler 
üzerine bir anket yapmış ve talep gören etkinliklere katılımı teşvik etmek için etkinliklere ücretsiz 
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bilet sunulmuştur. Belediye başkanının aktif liderliği altındaki Palma, yerel ortaklıklar kurmuş ve 
halkı gazete ilanlarıyla bilgilendirerek haftaya ilgi çekilmesi sağlanmıştır. 

Vitoria-Gasteiz: Belediye, merkezi park alanlarından birine bir açık hava kütüphanesi kurmuş ve 
şehrin ana caddelerinden birinde heyecan verici bir bisiklet polosu maçı düzenleyerek yol ve park 
alanının başka amaçlar için nasıl kullanılabileceğine dair projeler gerçekleştirmiştir.

Granada: Granada’da çocuklar ve yaşlılar Avrupa Hareketlilik Haftası’na özellikle dâhil edilmiş ve 
kuşaklar arası bisiklet turları düzenlenmiştir. Ayrıca, bir değil iki kere Arabasız Gün gerçekleştiril-
miştir. 

Granada: Teknoloji alanında çalışan özel şirketler ile belediye işbirliği yaparak; toplu taşına planla-
ma uygulamalarında kullanılmak üzere akıllı telefonlar için ücretsiz ve güncel güzergâhlar gelişti-
rilmiştir. Bu uygulamaların arka planlarına özellikle gençlerin ilgisini çekecek müzik uygulamaları da 
yerleştirilerek ücretsiz kullanıma sunulmuştur. 

Murcia: Şehirde bisiklet borsası düzenlemiştir. Risk altındaki kişilere ve okulu erken yaşta terk eden-
lere yönelik gerçekleştirilen hareketlilik etkinliklerinde yerel STK’larla da işbirliğine gidilmiştir. 

Avila: Haraketlilik haftası kapsamında 7-14 yaş arası çocukların katılımıyla şehir içinde yürüyüş dü-
zenlenmiştir.

Granada: Yılda bir gün trafik genel müdürlüğü görevlileri sürdürülebilir ulaşım yöntemleri kullana-
rak işyerlerine gitmektedir.

Barselona: Öğrenciler şehirde paten ve kaykay turu yaparak şehri keşfetmişlerdir.

Madrid: Özel bir firma 2016 Mayıs ayı içerisinde işe bisikletle gelen çalışanları için bisiklet kullanımını 
teşvik etmek adına kilometre başına 0,37 Euro ödeme yapmıştır.

Madrid: Bir eğitim projesi parçası olan “Parada Literaria” isimli yarışma düzenlendi. Yarışmanın 
amacı toplu taşıma araçlarının kullanımı, bisiklet hareketliliğini, yürüyüşü, nihayetinde güvenli ve 
sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmektir. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler farklı kategorilerde ya-
rışmaya katılım göstermiştir.
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Madrid: Ehliyete sahip olsun ya da olmasın, tüm vatandaşlar için ücretsiz bir web simülatörü oluş-
turuldu. Bu simülatör sayesinde insanların trafiği nasıl okuyacağını ve trafik sıkışıklığını nasıl önle-
yeceğini anlamasına olanak sağlandı. Böylece trafikte geçirilen zamanın azalması amaçlandı.

Sevilla: Özel bir firma, bütçe kısıtlamaları olmasına rağmen çevre sorunlarına karşı duyarlılığı art-
tırmak adına filoları için elektrikli araçlar satın almaya başladı. 

Madrid: Seur kargo şirketi şehirdeki yaşam kalitesini arttırmak için teslimat sürecinde kullanılmak 
üzere filosuna beş elektrikli motosiklet, iki elektrikli araç ve yedi bisiklet katmıştır.

5Cadiz: Hafta boyunca belediye tarafından Dijital Fotoğraf Yarışması,  yaşlılar için aktif katılım mer-
kezleri, teknik ve sosyal katılım komiteleri toplantıları gibi farklı etkinlikler düzenlenmiştir. Hareket-
lilik Haftası ile alakalı bilgilendirme broşürleri basılmıştır.

Madrid: Yük taşımada kullanılan dizel araçların çift yakıtlı dizel - doğalgaz araçlarına dönüştürmek 
için verimli bir teknoloji geliştirme projesi geliştirilmiştir. Pilot projenin geliştirilmesi sırasında şehir 
lojistiğinde araç kullanımı fazla olan kargo firması gönüllü katılım sağlamıştır.

İsveç

Kalmar: Ekim ayı boyunca, Kalmar belediyesi çalışanlarının sürdürülebilir kentsel hareketlilik alışkan-
lıklarını değiştirmeleri teşvik edilmiştir. Günlük işlerinin bir kaydını tutmaları ve ay sonunda belediyeye 
sunmaları istendi. Yürüyen, bisiklete binen veya toplu taşıma araçlarını kullananların, zamanlarını en 
az %50 oranında daha aktif kullandıkları tespit edildiğinden belediye tarafından ödüllendirilmişlerdir. 

Östersund: Şehir toplu taşıma kullanıcıları için yeni bir gerçek zamanlı uygulama başlatmıştır. Bu uygula-
ma üzerinden, belediyenin gerçekleşen projeleri resmi instagram gibi sosyal medya hesabından paylaşıl-
mıştır. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında entegrasyonun desteklenmesi için, yerel halk ile göçmen 
grup bir araya getirilerek göçmen kökenli çocuklara; yerel çocuklar tarafından bisiklet sürmesi öğretilmiştir. 

Malmö: Çevreye duyarlı personele bonus sistemiyle, özel bir firma çalışanlarını günlük olarak çevre 
dostu yöntemler kullanılması konusunda teşvik etmiştir. Yürüme, bisiklete binme ve toplu taşıma araç-
larını kullanma gibi alternatifler ikramiye ile ödüllendirilmiştir.

İsviçre 

Zürih: Zürih’te bulunan kar amacı gütmeyen tüm dünyadaki bisiklet sürüşlerini paylaşmak ve sürüşlere 
katılmak için ücretsiz bir web sitesi (bikewm.com) oluşturulmuştur. Ücretsiz hizmet ve bağışa dayalı bir 
felsefeyle, dünyadaki bisiklet topluluğunun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Canobbio: Toplu taşıma ve araç paylaşımını (carpooling) birleştiren yeni bir mobil hizmet olan RideM-
yRoute’yi piyasaya sürülmüştür.
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İtalya 

Santorso: Üçüncü sınıf öğrencileri için kasabanın trafik polisi tarafından pratiğe dayalı ve eğlenceli sü-
rücü eğitimi kursları verilmiştir.

Chivasso: 3-5 yaş aralığına eğitim veren anaokulu çocuklarına ve ailelerine hitap ederek sürdürülebilir ha-
reketliliğe yönelik okul etkinlikleri düzenlemekte ve Sürdürülebilir Hareketlilik Festivalini teşvik etmektedir. 

Torino: İlkokul öğretmenlerine yönelik “hareket etmeden önce düşün” temasını işleyen eğitici dokü-
manlar hazırlandı.

İzlanda 

Reykjavik: Ürünlerin online satışı halinde satıcıdan alıcıya teslim etmek üzere özel teşebbüs tarafın-
dan hizmet sağlayıcısı oluşturuldu. Ürünlerin dağıtımı elektrikli araçlar ve dronelar ile gerçekleştiril-
mektedir. Böylece daha sürdürülebilir bir kentsel hareketlilik kültürüne doğru davranışsal bir kayma 
teşvik edilmektedir.

Kopavagur: Fifan Spor kompleksindeki bisiklet ve yürüyüş yolu tesisleri resmi olarak açılmıştır.

Letonya 

Riga: Alışveriş merkezi yanına Riga’nın ilk sürdürülebilir otopark alanı yapıldı. Elektrikli araçlar için şarj 
istasyonu kuruldu.

Riga: Avrupa kentsel eğilimlerini vurgulayan film festivali düzenlendi. Festivalde artan nüfus, şehir 
planlaması ve bunun insan hareketi üzerindeki etkisi ve şehirlerde trafik gibi konular işlendi.

Lüksemburg 

Lüksemburg: Günlük hayatta yapılan fırına gitmek gibi basit eylemler için bisiklet kullanımını teşvik 
etmek amacıyla “BreadwithBike” etkinliği düzenlenmiştir.

Makedonya

Üsküp: Üsküp yakın zamanda bir otomatik trafik yönetim kontrol sistemi ve yeni elektrikli araçların 
tanıtımını gerçekleştirmiştir. Şehrin bisiklet yollarıyla tam olarak kapsanması için yeni bir ana plan da 
sunulmuştur. 

Üsküp: Vatandaşların farklı ulaşım araçları kullanarak oluşturduğu karbon ayak izi konusunda farkın-
dalığını arttırmak, araba yerine bisiklet kullanıldığı taktirde azalan karbon salınımını Facebook aracılı-
ğıyla daha geniş kitlelere duyurmak için 2 günlük etkinlik yapıldı.  

Moldova 

Kişinev: Başkentin merkezinde, çocukları ve ebeveynlerini içeren bir karayolu güvenliği etkinliğini dü-
zenlendi. Bisiklet kullanmayı öğrenme, ana kurallar ve yol güvenliği ile ilgili eğitimler verilip bilgilendi-
rici broşürler dağıtıldı. “Güvenlik 2017” temalı uluslararası sergi düzenlendi.
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Monako

Monako: Belediye işbirliğinde “Hareketli Kadınlar” projesi gerçekleştirilmiştir. Çocuklarla birlikte ger-
çekleştirilen bu etkinlik, aslında bir oyundur. Oyunda, çocuklardan yıldızlı şeflerin rolünü oynaması is-
tendi ve dört kişilik bir aile için alışveriş yapmaları gerekmiştir. Mağazayı ve taşıma şekillerini seçmekte 
özgürdüler ve aynı zamanda bütçelerini de yönetmek zorunda kalmışlardır. Beslemek zorunda olduk-
ları ailenin dilini bilmedikleri için uluslararası bir dilsel evrende çalışmak zorunda kalmışlardır. Sahip 
oldukları tek yardım ise alışveriş listelerinin yedi dilde (Monegasque, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İs-
panyolca, Almanca ve Rusça) gelmesidir. Bu proje süresince çocukların bazıları yürümüş, kimisi bisiklet 
binmiş, diğerleri scooterlarına, tekerlekli patenlerine veya kaykaylarına atlayarak şehirde doğrudan 
etkileşime de geçmişlerdir. 

Norveç

Alesund: Kültür otobüsleri kapsamında 5 otobüs giydirilmiş ve farkındalık çalışması yapılmıştır. Ayrıca, 
tekne durağının dekorasyonu ve şehirdeki toplu taşıma sistemini kullanmayı seçenler, bu giydirme di-
zaynında doğrudan görev alma hakkı kazanmıştır. 

Oslo: Oslo’da klasik otobüs tekne ve tren sergisi düzenlenmiş ve hem limanda hem de şehrin tren istas-
yonunda serginin hafta boyunca bu ücretsiz olarak ziyaret edilmes sağlanmıştır. 

Lillestrom: Kentte tren istasyonu etrafında ücretsiz olarak bisiklet tamiri hizmeti sunulmaktadır. 

Alta:  Alta’daki çocuk okulunun etrafının okul süresince motorlu araçlara kapatıldığı “kalp bölgesi” uy-
gulaması gerçekleştirilmiştir.

Polonya 

Varşova: Yol durumu ve araç kullanımının yol açtığı sorunlarla alakalı istatistiklerin paylaşılması için 
basın toplantısı düzenlendi. Ayrıca, Altyapı ve İnşaat Bakanı, Hareketlilik Haftasına dikkat çekmek ama-
cıyla hazırlanan videoyu web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla paylaşarak vatandaşın farkındalığını 
artmasına katkıda bulundu.

Wroclav:  Gezici fotoğrafçı yürüyüşü yapılmıştır. Engelliler için çalıştay gerçekleştirilmiştir. Sürprizler 
içeren arkeolojik ve tarihi bir gezi yapılmıştır.

Portekiz 

Aveiro: İş yeri sahiplerinin işleriyle alakalı bütün yer değiştirmelerinin bisiklet kullanılarak yapıldığı bir 
şehir hayal etmeleri için “Aveiro, Bisikletli Ticaret Şehri” teması adı altında aktiviteler yapıldı. Bu kap-
samda müşteriler bisikletle alışverişe geldi, aldıkları ürünleri bisikletle taşıdı, nakliye ve dağıtım için 
bisiklet kullanıldı. 2 hafta boyunca bisikleti görünür kılmak için işyerleri çeşitli temalarla vitrin süsle-
mesi yaptı.

Romanya

Bacau: Kampanya kapsamında şehirde, konut park etme izni sistemi düzenlenmiş; park yerlerinin sa-
yısı azaltılmış; sokaklar modernize edilmiş ve hafta sonları şehir merkezi araç trafiğine kapatılmıştır.
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Sırbistan:

Krusevac: Okul öncesi eğitim alan çocuklar için bisiklet ve scooter alanları oluşturuldu. İlgililer şehrin 
bisiklet ile ilgili sorunları keşfedebilmek için bisiklet ile şehir turu yapılmıştır.  

Slovenya 

Jesenice: Özel bir firma lise düzeyinde teknik okullarla işbirliği içerisinde benzinli motor kullanan araç-
ların elektrikli motorla çalışan araçlara dönüştürülmesi için proje başlattı. Proje kapsamında öğrenciler 
tarafından araç üstünde teknik denemeler yapıldı.

Yunanistan

Igomenitsa: Okullarla işbirliği yapılmış, hareketlilik hakkında sosyal medya üzerinden çeşitli yarışma-
lar düzenlenmiştir. 

Trikala: Şehirde tekerlekli sandalyeleri, cep telefonlarını, elektrikli bisikletleri ve diğer cihazları şarj 
etmek için güneş panellerine sahip bir ‘dijital ağaç’ ve spor bisikletini andıran, pedal çevirdikçe kinetik 
enerjiyi elektrik enerjisine çeviren istasyonlar kurulmuştur. 

Delphi: Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekmek ve kampanyaya katılımın faydalarını somu şekilde 
göstermek amacıyla, hafta öncesinde ve sonrasında olmak üzere şehir içinde hava kalitesi ve hava 
temizliği oranı ölçümleri yapılarak kampanya sonrasında belediye panolarında ilan edilmiştir. Avrupa 
Hareketlilik Haftası sonrasında şehir içi kirlilik oranında düşüş gözlenmiştir. 

Karditsa: Şehirdeki erişilebilirlik sorunlarını tespit etmek için engellilerle beraber şehir merkezinde fa-
aliyet düzenlenmiştir. Ağaç dikme etkinliği yapılmıştır. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler için trafik eği-
timi verilmiştir



tunus Caddesi No: 12 06680 kavaklıdere/aNkara
T: (+90.312) 419 21 00 • F: (+90.312) 419 21 30

tbb@tbb.gov.tr • www.tbb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için Ayben Okkalı, Şeyma Kara’ya ulaşabilirsiniz.


