


BİSİKLET KENTLERİ YARATMAK

• YEREL YÖNETİCİLERİN VE POLİTİKACILARIN 
SAMİMİYETİ VE KARARLILIĞI

• Bisikletin ulaşım planlamasının öncelikli 
unsuru haline getirilmesi

• Bisiklet paylaşım sistemlerinin kullanımının 
arttırılması. Kendinize ait bisiklet mi; 
paylaşımlı bisiklet mi?



İYİ ÖRNEKLER

• Çoğu politikacının bisikleti destekleme 
motivasyonu bisikletin kendi şehirlerinde işe 
yaradığını görünce artmaktadır.

• Bunu sağlamak için ileri bisiklet kültürüne 
sahip kentlerin veya

• Danimarka ve Hollanda Bisiklet Elçiliklerinin iyi 
uygulamalarının incelenmesi



KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

• Hava kalitesinin arttırılması

• Karbon emisyonunun azaltılması

• Halk sağlığının iyileştirilmesi

• Şehrin yaşanabilir olması gibi kazanımlar, 
çeşitli birimler arasında işbirliğinin yolunu 
açar. 

• Bisiklet siyaset üstü bir olgudur. Her türlü 
siyasi eğilimin gündeminde olmalıdır.



POLİTİK DESTEK

• Eğer politikacıların desteği varsa bisikleti 
yaygınlaştırmayı amaçlayan fikirler, önlemler 
ve kampanyalar daha başarılı ve daha 
sürdürülebilir olur ve daha fazla Kabul görür ”

• polis teşkilatı, bisiklet toplulukları, otomobil 
sahipleri dernekleri, toplu taşıma şirketleri ve 
perakende ve alışveriş sektörlerinde faaliyet 
gösteren şirketler gibi paydaşlarla kurulan 
yararlı ilişkilerin devam ettirilmesi



BİSİKLET BİRİMLERİNİN KURULMASI

• Ne yapılması gerektiğini bilen, bisiklet 
kullanan, bilgi ve deneyim birikimi olan 
personel ve yöneticilerden oluşan bir ekip.

• Bu ekip sadece strateji geliştirme ve sonraki 
adımları hazırlamakla uğraşır.

• Etkin ve saygın bir danışman tutmak da bir 
alternatiftir.



BYPAD

• DERNEĞİMİZ BİSİKLET KENTİ KARNESİ VEREN 
BU SİSTEMİN  ÜLKEMİZDEKİ TEMSİLCİSİDİR



Çabuk tepkiler verebilen, somut 
sonuçlar üretebilen idari yapı 

Bu yapı yeni şüpheci yaklaşanları bisikletin avantajları 
konusunda ikna edebileceğini gösteren, inanılır ve 
güvenilir belgeler üretmeye hazır olmalıdır. 

İyi düşünülmüş somut projelerin toplandığı bir banka 
oluşturmak da paha biçilmez değerde bir uygulama 
olacaktır. Yeni fikirler ve bisikleti destekleyen projelere 
talepler çoğunlukla çok anlık olarak ortaya çıkacaktır. Bu 
durumda yeni somut projelerle bu taleplere hızlı bir 
şekilde cevap verip yönetimdeki liderlerin bunu öncelikli 
işler arasına almasını sağlayabilmek paha biçilmez 
değerdedir.



MEDYANIN GÜCÜ

• Planların ve vizyonun üretilmesi kadar duyurulması da 
önemlidir.  Birçok esnaf, ticaret erbabı, ebeveynler ve 
toplumun diğer kesimleri bu çalışmaları anlamayacaktır. 
Dolayısıyla bu insanların, bisiklet uygulamalarının iyi 
düşünülmüş projeler olduğuna onlarında yararına olacağına 
ikna edilmeleri gerekecektir. Yerel medya genellikle 
tutulmayan sözlerin, elde edilemeyen sonuçların, yavaş 
çalışan memurların ve yanlış kullanılan paranın izini sürer.

• Bu nedenle liderlerin paydaşlardan destek alması ve 
kesintisiz işleyen, her detayı dikkate alan bir vizyonu 
olduğunu göstermesi de çok önemlidir.



LİDERLERİN ROLÜ

• Önde gelen liderlerin bisiklet konusundaki 
istekli ve kararlı tutumları sokaklarda 
görülmelidir. Politikacılar ve önde gelen 
yöneticiler hizmet ettikleri vatandaşlara 
vizyonu aktarma ve onlara iyi birer örnek teşkil 
etme konularında çok önemli unsurlardır.



BEN BİSİKLETLİYİ ÖNEMSİYORUM 
MESAJI



BİSİKLET PARK ÜNİTELERİ



HANGİSİ?



KAPALI MEKANLAR



TEŞVİKLER VE FARKINDALIK ARTTIRMA

– Viyana’dan bazı örnekler

– Bisiklet ekipmanları takası

– Bisiklet buluşma evleri

– Bisiklet zili konseri

– Bisiklet moda defilesi

– Şehir içi bisiklet geçit şölenleri (eğlence 
unsurlarıyla desteklenen)



ÖRNEK OLMAK

• Sonuç olarak seçtiğiniz politikacının vatandaşlara ne yapılması 
gerektiğin sorduğun görmek kadar güzel bir şey yoktur. Ve onların 
bisiklet kullandığını görmek binlerce kelimeden daha değerlidir.  
Muhafazakar Londra belediye başkanı Boris Johnson bunu yapmıştır.  
Başkan sürekli olarak caddelerde bisiklet kullanarak bisiklete 
desteğini geniş çaplı olarak ilan ederken bu gezintiler sayesinde alt 
yapıda ne gibi yenilikler yapılması gerektiğini ne gibi eksikler 
olduğunu da ilk elden görme olanağını yakalamaktadır.  Ve Yeşiller 
Partisinden belediye başkan yardımcısı Maria Vasillakou Viyana’da 
yapmaya devam ediyor. Bu politikacıların hepsi bisikleti 
yaygınlaştırma konusunda güçlü bir kararlılık ve motivasyonu 
paylaşmaktalar ve bu sayede popülerlik sağlamayı başardılar.



TEŞEKKÜRLER

• Adnan Çangır

• Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği

• a_cangir@yahoo.com

• 0530 972 02 52

• www.bisikletliyizbiz.org
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