




Bisiklet; yakıt kullanmadan, sürücünün biyolojik 

gücünü, pedal yardımı ile  mekanik güce çevirip  

hareket eden  motorsuz  taşıttır.
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gücünü, pedal yardımı ile  mekanik güce çevirip  

hareket eden  motorsuz  taşıttır.

Kooperatif, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve 

istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol 
edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir 
araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar



Bisikletliler Kooperatifi ; zaten toplumda 
bulunan bisiklet kullanıcılarının, istek ve 

gereksinmelerinin

kurumsal anlamda temsil etmek, bisiklet 
kullanımının gelişmesi için çalışmalar 

yapmak, bunun sonucunda

bireysel anlamda daha sağlıklı bir yaşam 
sürmek, küresel ısınma, karbon gazı 

salınımı, kent trafiği gibi konularda katkı 
sağlamak amacıyla kurulmuştur
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Vizyonumuz

Ülkemizde bisikletli ulaşımın geliştirilmesi

ve yaygınlaştırılmasına yönelik ve

bisikletlilerin ortak ihtiyaç ve problemlerine

çözümler üretmek amacıyla ekonomik,

sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek.
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Misyonumuz

Vizyonumuz doğrultusunda ICA 

uluslararası kooperatifçilik ilkelerine göre 

faaliyet gösteren, binlerce bisikletlinin ortak 

olduğu örnek/model bir işletme olmak.
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Yukarıdaki şemada belirtmek istediğimiz üzere; 

yukarıdaki ilgili yönetsel ve karar verici kurumlar 

çeşitli çalışmalar ile bisikletli ulaşımı geliştirmek için 

çaba göstermektedir.

Ancak bu çalışmaların sivil toplum ayağı yeterince 

geliştirilmediği takdirde uygulama ve saha kısmında 

aksaklıklar ve eksiklikler yaşanmaktadır.

Kooperatif olarak tam da bu noktada ilgili kurumlar 

ile toplum arasında bir katalizör görevi görmeyi, ilgili 

kurumların hedeflerine ulaşmada stratejik bir ortak 

olarak konumlanmayı hedeflemekteyiz



Öncelikle Kamu ve Uluslararası Kurumlarla İletişim 

halinde olmak

Bisiklet yollarının arttırılması, bisikletli ulaşımın

geliştirilmesi için ilgili kamu kurumlarının dahil olacağı

projeler geliştirmek, uluslararası işbirlikleri yaparak

kaynak sağlamak.

Trafikte bisikletli hakları ile ilgili farkındalık çalışmaları 

yürütmek.

Bisikletlilerin Avukatlık ve Sigorta desteğine daha 

ekonomik ve hızlı ulaşmasını sağlamak.

ÇALIŞMA

ALANLARIMIZ  



Toplumun bisiklete geçişinde ilk aşama olan bisiklet 

edinmesinde kolaylaştırıcı bir işlev olarak 2. el bisiklet 

pazarı düzenlemek. 2. El bisiklet pazarında aynı zamanda 

bisiklet aksesuarlarının ekonomik olarak elde edilmesini 

sağlamak.
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Bisikletlilere yönelik sosyal mekanlar açmak, işletmek. (BisiCafe, 

BisiPark, vs.)
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Yapılan araştırmalara göre bir otomobilin bir dakika içinde 

havaya saldığı CO (karbonmonoksit) miktarı, bir paket 

sigaradaki CO miktarı ile eşit. 

Yani yürüyebileceğiniz, toplu taşıma ile gidebileceğiniz veya 

bisiklet ile ulaşabileceğiniz yerler için otomobilinizin her kontağını 

çevirdiğinizde bu derecede çevreye kirlilik bırakmış oluyorsunuz.

Bu kirliliği sadece siz değil çocuklarınız da soluyor ve bu onların 

gelecekte yaşayacağı dünya için de bir tehdit. 

Her bisiklete binişinizde dünyaya katkı yaptığınızı unutmayın. 

Bisiklet, enerjisini sizden alan, 

o enerjiyi alırken size de sağlık sunan, 

aynı zamanda sizi hareket ettiren,       

bir yerden bir yere taşıyan, 

dünyanın tek temiz ulaşım aracıdır.



Bisikletli ulaşımı, 

Bisikletli yaşamı,

Kentlerimize kazandırabilmek için , görüldüğü 

üzere,

teoride ve pratikte yapabileceğimiz o kadar çok 

şey var ki,

bunları görmek ve biran önce hayata geçirmek 

düşüncesi 

bize güç ve heyecan veriyor.



Ahmet Çelikörs

Yönetim Kurulu Başkanı

0532 747 3696

/bisikoop /bisikoop /bisikoop

bisikoop@gmail.com


