
Bisikletli Erişim Politikaları  
«Yaşanabilir ve Sağlıklı Kentler»

Doç. Dr. Mustafa Artar

Bartın Üniversitesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü



Sürdürülebilir 

Ulaşım

Ulaşım 

Sistemleri

Bisikletli 

UlaşımUlaşım ve 

Sağlık 

Politikaları

Dünya’dan 
Örnekler

Türkiye’de 

Bisiklet

Sonuç ve 

Öneriler



Frederick Law Olmsted (1822-1903)
Peyzaj Mimarlığının Babası

“Mekanın ruhuna saygı”

Olmsted tasarımlarının doğal 
çevresinin karakterine uymasını 
isterdi. Mekanın Ruhu’na refere

ederek, her mekanın kendine 
özgü ekolojik ve ruhsal belli bir 

kalitesi olduğuna inanırdı.



Yaşam kalitesi- Kültür- Refah

Sağlıklı yerler yaratmak için yeşil altyapı, suya duyarlı kentsel 
tasarım ve sürdürülebilir yaşamın teşvik edilmesi artık bir 
seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi.(Baharash,2017)





Ekonomik Sorunlar Sosyal Sorunlar Çevresel Sorunlar

Trafik sıkışıklığına bağlı 

ekonomik kayıplar (zaman, 

yakıt vs)

Sokak yaşamı ve komşuluğun 

zarar görmesi

Petrol ürünlerinin 

kullanımına bağlı olarak 

oluşan çevresel riskler

Yol ve asfalt gibi altyapı 

yatırım maliyetlerinin

artması

Özel araç sahibi olmayanların 

ve engellilerin yaşadığı 

erişim sorunları

Yaşam alanlarının kentin dış 

bölgelerine kurulması ve kent 

alanının genişlemesi

Toplu taşıma sistemlerini 

kullanan yolcu sayısının 

düşük olmasından dolayı 

işletmenin zarar etmesi

Trafikte meydana gelen 

tartışma ve gerginliklerin 

yarattığı olumsuz etkiler

Kimyasal kirlilikler ve

asit yağmurları

Kazalar sonucu oluşan 

ölüm ve yaralanmaların 

ekonomik maliyeti

Düşük gelir düzeyindekilerin 

özel araç almaya zorlanmış 

olması

Sera gazlarının oluşumu ve 

iklim değişikliği

Kirlilik kaynaklı sağlık 

sorunlarının ekonomik 

maliyeti

Trafik kaynaklı gürültü, 

görsel kirlilik, fiziki tehlikeler

Otomobile Dayalı Ulaşım Sisteminde Yaşanan Sorunlar



Artan Trafik + Çevre Sorunları



Az ≠Temiz



Trafik Sıkışıklığı

Daha fazla araç ve yol
Daha fazla araç ve yol

Trafik Sıkışıklığı



AB Ulaştırma Politikası

Avrupa Birliği, kentsel bağlamda sürdürülebilir
hareketliliği teşvik etmek için bir stratejinin
tanımlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmakta ve
eylemleri tanımlamaktadır:

•Emisyonları azaltmak için daha az sayıda araç 
kullanımı ve yeni teknolojilerin teşviki,
•Geliştirilmiş toplu taşıma yöntemlerinin kullanımını 
ve mobilite yönetim planlarının teşviki,
•İhtiyaç yönetimi – park kontrolü ve erişim 
kısıtlamaları Daha iyi trafik yönetimi ve trafik akışını 
geliştirmek için bilgi sistemleri,
•Kent lojistiği ve gelişmiş terminaller gibi entegre 
edilmiş intermodal taşımacılık ve yolcu taşımacılığı 
sistemleri,
•Adil ve makul fiyat rejimleri,
•Keyfi seyahat ihtiyacını sınırlandırmak ve toplu 
ulaşımı kolaylaştırmak için entegre edilmiş kara 
kullanımı ve kentsel ulaşım planlamasını 
desteklemek
•Mobilite dezavantajlı (engelli) bireyler için etkin 
toplu taşıma biçimlerini teşviki
•Bisiklet gibi motorsuz ulaşım teşviki



Geleneksel ulaşım sistemlerinde geri

dönüşümü olmayan yakıtların yoğun bir

şekilde kullanılmakta, fayda ve

maliyetler dengesiz (adaletsiz)

dağıtılmakta, araç sahibi olmayanlar

fayda sağlamadığı halde birçok

maliyete katlanmakta, devletlere, iş

dünyasına ve hane halkına mali

anlamda yük oluşturmaktadır. Ayrıca,

trafik sıkışıklığı ve düzensiz arazi

kullanımı gibi etkenler sonucunda

ulaşım gittikçe verimsiz bir sistem

haline dönüşmekte, çevre ve yaşam

kalitesi açısından olumsuz sonuçlar

yaratmaktadır. Bu çerçevede, ulaşımın

insanlara sağladığı faydalar ile

beraberinde getirdiği olumsuz etkilerin

dengelenebilmesi yönündeki arayışlar

“sürdürülebilir ulaşım” fikrinin

ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Sürdürülebilir Ulaşım

şimdiki neslin gereksinimlerini karşılarken gelecek neslin 
kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden
ödün vermeyen gelişme. [The Brundtland Report, 1987].



Sosyal Hedefler

Adalet

İnsan Sağlığı ve 

Güvenliği

Ödenebilir ücret düzeyi

Toplumsal Bağlılık

Çevresel Hedefler

Kirliliğin Azaltılması

Kaynakların korunması

Açık Alanların 

korunması

Bio-çeşitliliğin 

korunması

Kültürel Hedefler

Turizm gelişimleri

Ekonomik Hedefler

Etkin Hareketlilik

Yerel Ekonomik 

Kalkınma

İşletme Etkinliği

Sürdürülebilir Ulaşımın Hedefleri



Çekme politikaları; insanların kent içi ulaşımda 

otomobilleri yerine toplu taşıma sistemlerini 

tercih etmelerini sağlamak üzere uygulanan 

ve temel amacı toplu taşıma hizmetinin yaygınlaştırılması 

ile mevcut sistemlerin hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi olan politika, strateji ve uygulamaların 

bütünüdür. 

Bu politikaların amacı toplu taşıma ve motorsuz ulaşım 

gibi ekonomik, çevresel ve 

sosyal anlamda birçok faydası olan ulaşım türlerinin 

yaygınlaşmasını sağlamak olup otobüs, metrobüs

ve raylı sistemler gibi toplu taşıma sistemleri ile 

yürüme ve bisiklet gibi motorsuz ulaşım türlerine 

yönelik uygulama, eylem ve düzenlemelerden 

oluşmaktadır.

Çekme Politikaları

Karayolu Denizyolu Havayolu Demiryolu

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları çekme ve itme (pull-push) politikaları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Çekme politikaları toplu 
taşımayı cazip hale getirip insanların kendiliğinden toplu taşımaya yönelmesini sağlayacak politikalar olup itme politikaları ise otomobil 

kullanımını caydırmaya yönelik politikalardır.



İtme politikalarının temel amacı; 

insanları otomobillerini 

kullanmaktan caydırmak suretiyle 

otomobil kullanımının 

azaltılmasını sağlamak olup 

yol/yoğunluk ücretlendirme                  

park yönetimi, trafik 

yavaşlatma (traffic calming) ve 

taşıt/yakıt vergilerinin 

düzenlenmesi gibi ekonomik 

tedbirlerden oluşmaktadır.

İtme Politikaları

1.Ekonomik Tedbirler / vergilendirme ve yol ücretlendirme uygulamaları 

2. Park Yönetimi / park yeri planlaması, ücretlendirmesi ve yönetimi 

3. Trafik Yavaşlatma / yaşam alanları civarında yer alan cadde ve sokaklarda 
motorlu araçların seyir hızının belirli bir düzeyde tutulması, tehlikeli ortamların 
iyileştirilmesi ve daha huzurlu bir kent ortamının sağlanması



AB tarafından finanse edilen ve toplu taşıma kullanımı ile birlikte
şehirlerde (örneğin yürüyüş ve bisiklet) aktif hareketliliği teşvik
ederek ulaşımı ve sağlığı birleştirmeyi amaçlayan AB tarafından
finanse edilen proje olan PASTA - Fiziksel Aktiviteyi günlük
hayatımıza entegre etmenin yenilikçi bir yolu hedefleyen AB Pozitif
Yöneylem Araştırması Projesi

Göstergeler
Niteliksel ve niceliksel bir dizi
Göstergeler,
kapsamlı bir literatür araştırması ve bir
Avrupa atölyesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Göstergeler geçerli, açık ve uygulanabilir
olmasına göre dört kategoriye ayrılır; 

• Kent Profil Faktörleri, 
• Etkinleştiriciler, 
• Taşımacılık Sistem ve

Hizmetleri
• Sonuçlar & Etkileri



Yürüyüş ve bisiklet için sağlık ekonomisi
değerlendirme aracı (HEAT). Fiziksel aktivite, 
hava kirliliği, yaralanmalar ve karbon etki
değerlendirmeleri ile ilgili yöntemler ve
kullanıcı rehberi (2017)

• Kentimizde bisiklet sayısını iki katına çıkarırsak ne olurdu?
• Yürüyüş ve bisiklet için kullanım payını x% arttırdığımızda ne olurdu?
• Hollanda kadar bisiklete binsek ne olurdu?
• Kasabadaki her yetişkin günde 10 dakika daha yürüse ne olurdu?
• Kentteki bisiklet ve yürüyüşün şu anki durumu nedir?
• Yeni bisiklet yollarının nasıl olması gerekir?
• Kent genelinde ölçülen yürüme / bisiklet artışının değeri nedir?
• X kişi düzenli olarak Y oranında yürüse veya bisiklete binse ,fiziksel aktiviteye dayalı 

ölümlerin azalmasının ekonomik değeri ne olurdu?
• Politika değişiklikleri nedeniyle yürüme artış/azalışının durumu ne olurdu?



PASTA Projesi çıktısı bu yöntem ve kullanıcı
rehberi, taşımacılık, yürüyüş, bisiklet veya
çevre üzerinde çalışan ulaşım planlayıcıları, 
trafik mühendisleri ve özel ilgi gruplarının yanı
sıra sağlık ekonomistleri, fiziksel aktivite
uzmanları ve sağlığı geliştirme uzmanlarının
değerlendirmeleri için hazırlanmış.

Yürüyüş ve bisiklet için sağlık ekonomisi
değerlendirme aracı (HEAT). Fiziksel aktivite, 
hava kirliliği, yaralanmalar ve karbon etki
değerlendirmeleri ile ilgili yöntemler ve
kullanıcı rehberi (2017)



Tarihteki ilk iki tekerlekli taşıt 
1817
Karl von Drais



Çevre+Sağlık



#BisikletYaşamdır



#BisikletDostuKentler

13 parametre / Kültür-Politika vb



#YaşanabilirKentler
5 parametre  - 140 Kent / Sağlık-Kültür vb



1903’te dünyanın en eski ve prestijli bisiklet
yarışı olan Tour de France (Fransa Bisiklet Turu)

101. Yaşını kutlayan “Giro
d’Italia” (İtalya Bisiklet Turu) 

73. Yaşını kutlayan “la Vuelta” 
(İspanya Bisiklet Turu) 



Ülkemizde bisiklet kullanımı da Osmanlı’ya, 1900’lü 
yılların başlarına dayanmaktadır. Bu konuda Bursa öncü 
illerimizdendir. 
Nitekim Ahmet Tevfik’in “Hüdavendigar Vilayeti 
Dahilinde Velosiped ile Bir Cevelan ” (Hüdavendigar 
Vilayetinde Bisiklet İle Seyahat) eseri 1898’de ilk kez 
yayınlanmış ve kendisinin bir arkadaşı ile Galata 
Rıhtımından yola çıkıp, Armutlu ve Trilye limanlarına 
uğrayarak Mudanya’ya gelmesi, önce Bursa, sonrasında 
Aksu, İnegöl ve Yenişehir’i takip ederek Bursa üzerinden 
tekrar Mudanya’ya  döndükleri 266 kilometre 760 metre 
yol ile kat ettikleri serüvenidir. 



Var ≠Yok



Var ≠Yok



Strateji ve dökümanlar, politikalar



Strateji ve dökümanlar, politikalar

KENTGES- Kentleşme Şurası 2009

toplantıları sonucunda çıkan raporlardan 
birisi de 

“KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM 
KOMİSYONU” raporudur. 

Nisan 2009’da yayınlanan raporun  B. 
KENTSEL ULAŞIM,B.2. Kentsel Ulaşım 

Planlama İlke ve Politikaları bölümlerinden 
birisi de

“Bisiklet ve Yaya Ulaşımı” dır. 



Strateji ve dökümanlar, politikalar

Bakanlık Politikaları ve Mevzuat

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde3. Tanımlar bölümünde  bisiklet mutlak yerini 
bulmuştur.
Yönetmeliğin Madde 3
j)  bendi “Ulaşım ana planı” tanımında “toplu taşıma güzergâhları ile gerektiğinde 

otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken 

ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde 
ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst ve 
alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir 
bütün olan plan” olarak ifade edilmektedir.



Strateji ve dökümanlar, politikalar

Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından bisiklet yolu projeleri konusunda
çeşitli tarihlerde toplantılar yapılmış ve
“Bisiklet Yolu Projeleri Finansal Destek Yazısı”
“05.07.2013 tarihli ve 88462725-125.99-29080
sayılı yazıyla Bisiklet Yolu Projeleri
başvurularının il ve ilçe belediye başkanlıkları
tarafından istenilen belgelerle birlikte 1 (bir)
adet dosya ile Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerine 31.12.2013 tarihine kadar
yapılması gerektiği belirtilmektedir”



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bisiklet Yolu Projeleri, 03.11.2015 tarihli ve 29521 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve 
Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik”



Şehir içi Bisiklet Yolları Kılavuzu 
(Ağustos 2017)





Pilot Uygulamalar – Sakarya+Konya



Ve İzmir “EuroVelo”da
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Bisiklet Yolları Ağı’na
(EuroVelo) girmek için yaptığı başvuru onaylandı. 5888 
kilometrelik mevcut Akdeniz Rotası’nın uzantısı Dikili’den
başlayıp Selçuk’ta son bulacak. Bisikletli turistler Yunanistan’ın
Midilli ve Sakız adaları üzerinden deniz yolu ile İzmir’e gelecek. 
491 kilometrelik bisiklet ağı ile ilgili gerekli hazırlık çalışmaları
tamamlandığında ECF (Avrupa Bisikletliler Federasyonu) İzmir’i
resmi olarak EuroVelo 8 rotasına dahil edecek. İzmir, EuroVelo’ya
Türkiye’den dahil olan ilk kent olacak.

Akdeniz Rotası’nda hangi ülkeler var?
EuroVelo’nun 16 adet uzun yol bisiklet rotasından biri olan
EuroVelo 8 Akdeniz Rotası İspanya’dan başlıyor. Fransa, Monoco, 
İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna –Hersek, Karadağ, 
Arnavutluk’tan devam edip Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere 11 
ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası bulunuyor. 



Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım Komisyonu’nda;

«Toplu taşıma sistemleri, bisiklet yolları ve yaya bölgeleri yaygınlaştırılmalıdır.»





2017 Haziran/ Hollanda / Velo-City Bisiklet Zirvesi

2018 Haziran/ Rio de Janeiro



Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım Komisyonu’nda;

Paylaşmak sizi ileriye götürür - 2017



Çeşitlendir ve Devam Et- 2018







2016 – Malmö - İsveç

2015 – Murcia - İspanya



https://www.dutchcycling.nl/

Sosyal / Ekonomik / Ekolojik



https://bycs.org/

















Teşekkür ederim


