2014

OTOMOBİLSİZ KENTLER GÜNÜ ORGANİZASYON KATILIM ÇAĞRISI

Her sene 16-22 Eylül tarihleri, dünyanın çeşitli kentlerinde “Hareketlilik Haftası”
olarak kutlanıyor. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları; sürdürülebilir, çevreye
duyarlı ulaşım yöntemleri ve kent içi ulaşımda hareketliliğin özendirilmesi için, hafta
boyunca her gün ayrı bir konuya odaklanan etkinlikler düzenliyorlar.
Hareketlilik Haftası boyunca milyonlarca kişinin katılımı ile toplu taşıma günü, bisiklet
günü, yaşayan sokaklar / yeşil yollar günü, çevreye duyarlı ulaşım günü, çevre ve sağlık
günü, eğlence / alışveriş günü ve otomobilsiz kentler günü kutlanıyor.
“Hareketlilik Haftası”nın son günü olan 22 Eylül “Otomobilsiz Kentler Günü”
olarak kutlanıyor. Yerel yönetimlerin inisiyatifiyle bir gün boyunca belirli bölgelerde
motorlu araç trafiği kısıtlanıyor ve sürdürülebilir ulaşım biçimlerinin kullanımını teşvik
eden etkinlikler düzenleniyor. Yaşanabilir bir çevre için daha az otomobilin kullanıldığı,
günlük ihtiyaçların yürüme mesafeleri içinde yer aldığı, farklı ulaşım türlerinin verimli
kullanıldığı, toplumun her kesiminin ulaşım olanaklarından eşit şekilde yararlandığı, toplu
taşıma, bisiklet ve yaya bütünleşmesinin sağlandığı şehirlerin mümkün olduğu, kentlilere
hatırlatılıyor. Sokakların insanların yaşam alanları olduğuna vurgu yapılıyor.
Bizler de, İzmir Kent Konseyi Ulaşım Hizmetleri ve Trafik Çalışma Grubu
olarak, “Otomobilsiz Kentler Günü”nü kutlamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak
amacıyla 22 Eylül 2014 günü İzmir Kent Merkezi’nde motorlu taşıt trafiğinin
kısıtlanması ve sokakların yayaların kullanımına açılmasını sağlamak için bir çalışma
yapmayı planlıyoruz.
Güneyde Kemeraltı, kuzeyde Alsancak Limanı ve doğuda Kültürpark olmak üzere,
sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, seçilen yolların motorlu araç trafiğine
kapatılması ile ulaşımın sadece yaya olarak ve/veya motorsuz araçlarla
gerçekleştirilmesini sağlayarak, araçlardan arındırılmış sokakların ne kadar sessiz,
güvenli ve insan ölçeğinde alanlar olabileceğini, kentliler olarak hatırlamak istiyoruz.
Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile gün boyu sürecek, nicelik ve
nitelik bakımından çeşitlilik gösteren ücretsiz etkinliklerin düzenlenmesi ile geniş bir
kentli katılımının sağlanmasını hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda, İzmir’de farklı alanlarda faaliyet göstermekte olan siz Sivil
Toplum Kuruluşları temsilcilerinin fikirlerini alarak, yapılabilecek etkinlikler konusunda
görüş alış verişinde bulunmayı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunacağımız teklifte,
sizlerin de katılımı ve desteği ile mümkün olduğunca çok kentlinin sesini duyurmayı
planlıyoruz.
“Otomobilsiz Kentler Günü”nde yapılabilecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde
bulunmak için 04 Mart 2014 tarihinde saat 18.00’de İzmir Kent
Konseyi’nde yapacağımız proje tanıtım ve görüş paylaşım toplantısına katılmanızı
dileriz.
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