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16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, Otomobilsiz Kent Günü ve Bisiklet Turu etkinliği
gerçekleştirildi.
Etkinliğe Sayın Valimiz Vahdettin Özcan, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal
Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli ve öğrenciler ve katıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir yaptığı konuşmada, “Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve
teknolojinin hızla gelişmesi, plansız şehirleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve
bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte
olması da onu küresel bir sorun haline getirmiştir. Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada
olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte konunun önemi bir kat daha artmıştır. Böylelikle tüm
ülkelerin bu sorunlara karşı ortak önlemler alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır
Bu çerçevede alınan önemli kararlardan biri olan 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent
Günü 1999 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde, 2002 yılından bu yana ise ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır.
Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü kutlamaları çerçevesinde verilmek istenen mesajlar sadece
bir gün değil, sürekli hatırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Bu bağlamda yaşadığımız alanlarda, egzoz kirliliği, gürültü kirliliği, su ve toprak kirliliği yapmamalıyız. Özel
araçlardan daha ziyade toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz, yakın mesafelere yürüyerek veya bisiklet
kullanarak gitmeliyiz. Çankırı’da tüketilen tüm yakıtların kalitesini yükseltmeli, daha az kirletici yakıt türlerinin
yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Özellikle sanayi tesislerinde yanma süreçlerinin en üst teknoloji ile gerçekleşmesini
sağlamalıyız. Enerji tasarrufu için gerekli donanımlara sahip binaların oluşmasını sağlamalıyız.

Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yol boyu ağaçlandırmasına, orta refüj yeşillendirmesine, park ve
bahçe düzenlemelerine özen göstermeliyiz. Ayrıca yayalar ve bisikletliler için güvenli ulaşım güzergâhları
sağlamalı, bisiklet kullanımını özendirmeliyiz.
Çankırı’da yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz hava soluması ve kaliteli bir çevrede yaşaması
için, egzoz kirliliği ve hava kirliliği yapmamalıyız.
Gelecek nesillere yeşili bol, oksijeni bol, yaşanabilir bir çevre bırakmak dileğiyle…” dedi.
Konuşmanın ardından Sayın Valimiz Vahdettin Özcan’ın start vermesi ile Anıt Alanından bisiklet turu başladı.
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16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, Otomobilsiz Kent Günü ve
Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Vali Vahdettin Özcan, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli ve
öğrenciler ve katıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir yaptığı konuşmada, “Dünyada özellikle
son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız şehirleşme, hızlı nüfus
artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre
sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte
olması da onu küresel bir sorun haline getirmiştir. Günümüzde küresel ısınma ve
iklim değişikliğinin tüm dünyada olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla
birlikte konunun önemi bir kat daha artmıştır. Böylelikle tüm ülkelerin bu sorunlara
karşı ortak önlemler alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede alınan önemli kararlardan biri olan 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik
Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü 1999 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde, 2002
yılından bu yana ise ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. Avrupa Hareketlilik Haftası
ve Otomobilsiz Kent Günü kutlamaları çerçevesinde verilmek istenen mesajlar
sadece bir gün değil, sürekli hatırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Bu bağlamda yaşadığımız alanlarda, egzoz kirliliği, gürültü kirliliği, su ve toprak kirliliği
yapmamalıyız. Özel araçlardan daha ziyade toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz,
yakın mesafelere yürüyerek veya bisiklet kullanarak gitmeliyiz. Çankırı’da tüketilen
tüm yakıtların kalitesini yükseltmeli, daha az kirletici yakıt türlerinin yaygınlaşmasını
sağlamalıyız. Özellikle sanayi tesislerinde yanma süreçlerinin en üst teknoloji ile
gerçekleşmesini sağlamalıyız. Enerji tasarrufu için gerekli donanımlara sahip
binaların oluşmasını sağlamalıyız.
Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yol boyu ağaçlandırmasına, orta refüj
yeşillendirmesine, park ve bahçe düzenlemelerine özen göstermeliyiz. Ayrıca yayalar
ve bisikletliler için güvenli ulaşım güzergâhları sağlamalı, bisiklet kullanımını
özendirmeliyiz.

Çankırı’da yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz hava soluması ve
kaliteli bir çevrede yaşaması için, egzoz kirliliği ve hava kirliliği yapmamalıyız.
Gelecek nesillere yeşili bol, oksijeni bol, yaşanabilir bir çevre bırakmak dileğiyle…”
dedi.
Konuşmanın ardından Vali Vahdettin Özcan’ın start vermesi ile Anıt Alanından
bisiklet turu başladı

http://www.cankiriyenigun.com

Çankırı'yı bisikletle gezdiler
16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü olması sebebiyle dün bisiklet turu
düzenlendi. Saat 11:00’de Anıt Alanında başlayan bisiklet turu şehrin bir kısmı gezildikten sonra tekrar
Anıt Alanında son buldu.
Düzenlenen etkinliğe Vali Vahdettin Özcan, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, daire amirleri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir günün anlam ve önemine binaen basın açıklaması
yaptı.
Otomobilsiz Kent Günü ile ilgili bilgi veren Özdemir, “Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve
teknolojinin hızla gelişmesi, plansız şehirleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı
ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Çevre kirliliğinin sınır tanımaz
özellikte olması da onu küresel bir sorun haline getirmiştir. Günümüzde küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin tüm dünyada olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte konunun önemi bir
kat daha artmıştır. Böylelikle tüm ülkelerin bu sorunlara karşı ortak önlemler alma zorunluluğu ortaya
çıkmıştır” dedi.
“Bu çerçevede alınan önemli kararlardan biri olan 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve
“Otomobilsiz Kent Günü” 1999 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde 2002 yılından bu yana ise
ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır” diyen Özdemir, “Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent
Günü” kutlamaları çerçevesinde verilmek istenen mesajlar sadece bir gün değil, sürekli hatırlanmalı ve
uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.
Özdemir, “Yaşadığımız alanlarda, egzoz kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği
yapmamalıyız. Özel araçlardan daha ziyade toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz, yakın mesafelere
yürüyerek veya bisiklet kullanarak gitmeliyiz. Çankırı’da kullanılan tüm yakıtların kalitesini yükseltmeli,
daha az kirletici yakıt türlerinin yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Enerji tasarrufu için gerekli donanımlara
sahip binaların oluşmasını sağlamalıyız. Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yol boyu
ağaçlandırmasına, orta refüj yeşillendirmesine, park ve bahçe düzenlemelerine özen göstermeliyiz.
Ayrıca yayalar ve bisikletliler için güvenli ulaşım güzergâhları sağlamalı, bisiklet kullanımını
özendirmeliyiz” dedi.

Çankırı da vatandaşın daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi gerektiğini belirten Özdemir,
“Çankırı’da yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz hava soluması ve kaliteli bir çevrede
yaşaması için, egzoz kirliliği ve hava kirliliği yapmamalıyız. Gelecek nesillere yeşili bol, oksijeni bol,
yaşanabilir bir çevre bırakmamız gerekmektedir” açıklamasında bulundu.
http://www.bizimcankiri.com
16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz kent günü etkinliklerinde dün 100. yıl önünde
bisiklet turu gerçekleştirildi.
Vali Vahdettin Özcan, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş'ın da katıldığı programın açılış konuşmasını
yapan Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, "Özel araçlardan daha ziyade toplu taşıma
araçlarını tercih etmeliyiz, yakın mesafelere yürüyerek veya bisiklet kullanarak gitmeliyiz" dedi.
"Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız şehirleşme, hızlı nüfus
artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına
sebep olmuştur" diyen Özdemir, " Çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte olması da onu küresel bir
sorun haline getirmiştir. Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olumsuz
etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte konunun önemi bir kat daha artmıştır. Böylelikle tüm
ülkelerin bu sorunlara karşı ortak önlemler alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede alman önemli kararlardan biri olan 16 -22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve
"Otomobilsiz Kent Günü" 1999 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde 2002 yılından bu yana ise
ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. "Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü"
kutlamaları çerçevesinde verilmek istenen mesajlar sadece bir gün değil, sürekli hatırlanmalı ve
uygulanmalıdır" dedi.
Özdemir , "Yaşadığımız alanlarda, egzoz kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği
yapmamalıyız. Özel araçlardan daha ziyade toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz, yakın mesafelere
yürüyerek veya bisiklet kullanarak gitmeliyiz. Çankırı'da tüketilen tüm yakıtların kalitesini yükseltmeli,
daha az kirletici yakıt türlerinin yaygınlaşmasını sağlamalıyız, Özellikle sanayi tesislerinde yanma
süreçlerinin en üst teknoloji ile gerçekleşmesini sağlamalıyız. Enerji tasarrufu için gerekli donanımlara
sahip binaların oluşmasını sağlamalıyız.
Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yol boyu ağaçlandırmasına, orta refiij yeşillendirmesine,
park ve bahçe düzenlemelerine özen göstermeliyiz. Ayrıca yayalar ve bisikletliler için güvenli ulaşım
güzergâhları sağlamalı, bisiklet kullanımını özendirmeliyiz.
Çankırı'da yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz hava soluması ve kaliteli bir çevrede
yaşaması için, egzoz kirliliği ve hava kirliliği yapmamalıyız" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından bisiklet turu saat 11.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünden
başlayıp, Çankırı Lisesi kavşağından sola Ankara yoluna devam edilip, Büyük Otel önünden geçilerek
Terminal Kavşağından ve Kucaklama Taşından dönülüp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde son
buldu.

http://www.dogruyolgazetesi.com

Bu hafta kontak kapat!...
Özdemir “Bisiklet kullanımı özendirilmeli”

16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü kapsamanda
bisiklet turu düzenlendi.
100. Yıl Kültür Merkezi önünden başlayan bisiklet turunun startını Vali Vahdettin
Özcan verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir burada yaptığı açıklamada Dünyada
özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız şehirleşme, hızlı

nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesinin çevre
sorunlarının artmasına sebep olduğunu söyledi.
Özdemir “Çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte olması da onu küresel bir sorun
haline getirmiştir. Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada
olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte konunun önemi bir kat daha
artmıştır. Böylelikle tüm ülkelerin bu sorunlara karşı ortak önlemler alma zorunluluğu
ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ve “Otomobilsiz Kent Günü” etkinliğinin
1999 yılında Avrupa ülkelerinde 2002 yılından bu yana ise Türkiye’de başladığını
vurgulayan Özdemir “Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü” kutlamaları
çerçevesinde verilmek istenen mesajlar sadece bir gün değil, sürekli hatırlanmalı ve
uygulanmalıdır. Bu bağlamda yaşadığımız alanlarda, egzoz kirliliği, gürültü kirliliği ve toprak
kirliliği yapmamalıyız. Özel araçlardan daha ziyade toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz,
yakın mesafelere yürüyerek veya bisiklet kullanarak gitmeliyiz” dedi.
“Çankırı’da tüketilen tüm yakıtların kalitesini yükseltmeli, daha az kirletici yakıt
türlerinin yaygınlaşmasını sağlamalıyız” sözleri ile konuşmasını sürdüren Özdemir, “Özellikle
sanayi tesislerinde yanma süreçlerinin en üst teknoloji ile gerçekleşmesini sağlamalıyız.
Enerji tasarrufu için gerekli donanımlara sahip binaların oluşmasını sağlamalıyız. Şehrimizi
daha yaşanabilir hale getirmek için yol boyu ağaçlandırmasına, orta orta kaldırım
yeşillendirmesine, park ve bahçe düzenlemelerine özen göstermeliyiz. Ayrıca yayalar ve
bisikletliler için güvenli ulaşım güzergâhları sağlamalı, bisiklet kullanımını özendirmeliyiz.
Çankırı'da yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz hava soluması ve kaliteli bir
çevrede yaşaması için egzoz kirliliği ve hava kirliliği yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.
100. Yıl Kültür Merkezi önünden başlayan bisiklet turu, Çankırı Lisesi kavşağı,
Terminal kavşağını Büyük Otel önü, Kucaklamataşı, Atatürk Bulvarı’nı takip ederek 100. Yıl
Kültür Merkezi önünde son buldu.

