Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere,
yurttaş ağları, inisiyatifleri ve platformlarının
kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla iyi
örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak
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KIBRIS'TA ALTERNATİF
ULAŞIM ARAÇLARININ
HARİTASININ ÇIKARILMASI
ERMAN DOLMACI

Sivil Büyü çalışması kapsamında Erman, Kıbrıs'ta özel araçların
kullanımına alternatif olabilecek çeşitli ulaşım seçenekleri
konusunda bilgi toplamıştır. Bunu da, trafik yoğunluğunu ve
çevre kirliliğini azaltırken bir yandan da iktisadi ve sosyal gelişimi
sağlamak amacıyla alternatif ulaşım seçeneklerinin kullanımını
teşvik etmek ve hizmet kalitesini artırmak için yapmıştır. Çalışma
Kıbrıs'ı bir bütün olarak ele almış ve aynı zamanda Kıbrıs'ta
yaşayan toplumların adada seyahat etmesini teşvik etmiştir.
Çalışma kapsamında ada genelinde toplu taşıma alternatiflerinin
haritası çıkarılmış ve ulaşılan sonuçlar Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanan bir internet sitesi üzerinden kamuoyuna sunulmuştur.

“Kıbrıs’ın kuzey kesiminde toplu taşıma konusunda
ulaşılabilen bilgiler yetersiz olup, mevcut bilgilere
de farklı dillerde erişim sağlamak pek kolay
değildir. İnternet sitemizde sunduğumuz bilgiler
kullanılabilecek toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra
hizmet kalitesini artırmaya yönelik diğer verileri
kapsamaktadır. Örneğin bazı minibüs şoförlerinin
İngilizcelerinin yetersiz olması nedeniyle turistleri
yanlış durakta indirdiği ya da farklı fiyatlar
uyguladığı yönünde duyumlar alıyoruz. Kıbrıs’ta
toplu taşımanın fiyatlar, seyahat süreleri ve ulaşım
araçları gibi çeşitli boyutları konusunda bilgiler
sunarak hem yerel halkın, hem de adada yaşayan
yabancıların daha güvenilir ve bilinçli bir ulaşım
deneyiminden yararlanmasını sağladığımızı
düşünüyorum.”
Erman Dolmacı

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Uzun vadede sağlayacağı çevresel ve iktisadi faydaların ve daha
insancıl bir yaşam ortamı oluşturmaya yapacağı katkıların yanında
çalışma, insan haklarının farklı alt alanları (örneğin çevre, sağlık,
erişilebilirlik) ile de yakından ilintilidir. Çeşitli paydaşlarla işbirliği
içerisinde gerçekleştirilen çalışma sürdürülebilirliği sağlamak için ciddi
adımlar atmış ve ilgili yükümlülük sahiplerini ulaşım konusunda gereken
yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya çağırmıştır. Bu bağlamda
Lefkoşa Türk Belediyesi ile (http://virracyprus.com/) internet sitesinin
güncel bilgileri kapsayacak şekilde düzenli olarak güncellenmesini
sağlayacak bir mutabakata varılmıştır.

“Çalışmayı tasarlarken toplu taşımayı kullanan
kişilerin bilgiye erişimini artırmak ve bu kişilerin
internet sitesi sayesinde haklarına daha çok
sahip çıkabilmesini sağlamak istedim. Kırsal
kesimlerdeki insanların yaşayış ve seyahatlerine
ilişkin bilgiler de içeren internet sitesi bir yandan da
tüm dezavantajlı gruplara hitap eden bir çeşitlilik
kültürü oluşturmak ve ada genelinde kolay ve kaliteli
ulaşımı teşvik etmek için tasarlandı. Herkesin bütçe
dostu, ekonomik, stressiz ve kaliteli ulaşım hakkını
savunmak ve böylelikle temiz ve sağlıklı bir çevrenin
tadını çıkarabilmelerini sağlamaktı amacım.”
Erman Dolmacı

İnternet sitesinin erişilebilirliğiyle öne çıkan tasarımı ve çeşitli
paydaşların gönüllü katkıları ve desteğiyle sağlanan içeriği, aynı
zamanda vatandaş ağlarını teşvik etmek ve gönüllülüğü öne çıkarmak
için paylaşım alanındaki örnek uygulamaların da önünü açmıştır.

ÇALIŞMA KAPSAMINDA
YAPILANLAR
Ocak-Mart 2018 döneminde Kıbrıs'ta toplu taşıma konusunda
verilerin derlenmesi.
Kıbrıs'ta toplu taşıma alanındaki alternatifleri gösteren bir
internet sitesinin hazırlanması.
İnternet sitesi için görsel kimlik unsurlarının oluşturulması ve
sitenin tanıtımı.

DEVAMINDA NE VAR?
ERMAN DOLMACI HAKKINDA
Erman Dolmacı çevre mühendisliği ve sürdürülebilir enerji
sistemleri konusunda eğitimini tamamladıktan sonra, halen
atmosferik bilimler alanında yüksek lisans çalışmalarını
sürdürmekte olan bir aktivisttir. Kendisini "yaşamayı,
öğrenmeyi ve sorgulamayı seven" ve ekolojik bilinç sahibi bir
kişi olarak tanımlayan Erman, aktif bir biçimde sivil toplum
örgütleri için çalışmaktadır. Halen Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen
"Renklerin Çeşitliliği Projesi" (LGBTİ+ kapasite geliştirme
projesi) kapsamında proje koordinatörü olarak çalışmaktadır.

İnternet sitesinde adanın tümünde toplu taşımayla ilgili temel bilgiler,
karbon ayak izi hesaplamaları ve engellilerin kullanımını kolaylaştırıcı
uygulamaların sağlandığı ulaşım araçları gibi konulara yer verilmiştir.

ÇALIŞMA HAKKINDA
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

virracyprus@gmail.com
www.virracyprus.com

İnternet sitesi halen Türkçe ve İngilizce olarak kullanılabilmektedir
ve Rumcaya çeviri süreci de devam etmektedir. Erman Dolmacı
internet sitesinin bir de mobil uygulamasını geliştirmek ve indirmesi
kolay, kullanıcı dostu bir formata dönüştürmek istemektedir.

Bu proje
Avrupa Birliği
tarafından finanse
edilmektedir.

Bu makaleninin içeriği tamamıyla B&S Europe Konsorsiyumun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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