


Ayrılmış Bisiklet Yolu Nedir?
Ayrılmış ve güvenlik önlemleri alınmış bisiklet yolları, özellikle ana arterler 

üzerinde, bisikletçilerin (tecrübe/yaş gözetmeksizin) rahatça hareket 

etmesini sağlamaya yönelik yol yapılarıdır.
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Paylaşımlı Şerit Nedir?

Mevcut araç yolları üzerinde, yaya ve araç trafiği 

üzerinde minimum etkiye neden olarak, yatay ve 

dikey işaretlemeler ile alınan güvenlik önlemleri 

sayesinde, özellikle motorlu taşıtlarda bisikletli 

ulaşım farkındalığı ve güvenliği yaratmayı 

hedefleyen tasarımlardır.
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Lyon
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KATILIMCI TASARIM SÜREÇLERİMİZ



Aklımızdakileri Tartışıyoruz



Vatandaşları Bilgilendiriyoruz ve 
Karar Alma Sürecine Davet Ediyoruz



Uygulama Kararını Birlikte Alıyoruz



Ve uyguluyoruz…



Sürecin Kazanımları

•Katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Kadıköylüleri proje 
üretme ve karar alma sürecine dahil ediyoruz.

•Vatandaşla hareket ederek projeler için kamuoyu gücü 
kazanıyoruz.

•Bilgilendirme Çalışmalarıyla gelen şikayetleri ve iletişim 
krizlerinin önüne geçiyoruz.



Sürecin Kazanımları

•Kurum içi iletişimi kuvvetlendirerek proje süreçlerinin sağlıklı ve 
verimli ilerlemesine katkı sağlıyoruz.

•Kadıköylülerin proje düzeyindeki taleplerinin nabzını tutuyoruz 
ve onlara tartışma ve uygulama zemini sağlıyoruz.

•Kadıköy Belediyesi’nin yetki sınırlarında bulunmayan projelerin 
de geliştirilerek ilgili kurumlara sunulmasını hedefliyoruz.



İlk Etkinliğimiz





















Kozyatağı Metro İstasyonu – İnönü Caddesi – Kadıköy 
Sahil Bağlantı Projesi

Bisiklet yolu projelerimizin ilk etaplarını oluşturan bu hat, 4.5km’lik bir 

mesafeyi güvenli bir bisikletli ulaşım hattı üzerinde kat etmeyi 

sağlamaktadır.



Kozyatağı Metro İstasyonu – İnönü Caddesi – Kadıköy 
Sahil Bağlantı Projesi

Bisiklet yolu projelerimizin ilk etaplarını oluşturan bu hat, 4.5km’lik bir mesafeyi güvenli bir 
bisikletli ulaşım hattı üzerinde kat etmeyi sağlamaktadır.

İnönü Caddesi, bu hattın 1860m’lik kısmını oluşturmaktadır. 

25 Kasım 2015’te yürürlüğe giren bisiklet yolu yönetmeliğine uygun imalat gerçekleştirilmiş 
olup, Sağlık Bakanlığı’nın «Her 1m bisiklet yolu için 1 bisiklet kampanyasından» 1860 adet 
bisiklet hibesi için gerekli kriterler sağlanmış olup, protokol aşaması sonrası bisikletler 
edinilecektir.

Alınan bisikletlerin büyük bir kısmının maddi açıdan dezavantajlı çocuklar başta olmak 
üzere, hedef kitlelere, düzenlenen eğitimler sonrasında dağıtımı, kalan bisikletlerin ise 
eğitimler, organizasyonlar ve personelimiz (zabıta, temizlik vb. işlevler başta olmak üzere) 
kullanılması planlanmaktadır.

2017 Mart öncesi bisiklet yolu bağlantısını, kısımlardaki imalatların da tamamlayarak, kiralık 

bisikletlerle toplu taşıma için hedeflenen desteğin yaratılması planlanmış olup, bağlantılar 
ve kiralama sistemleri uygulama aşamasındadır.

Ana arterlerdeki geçiş çalışmaları başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
işbirliği içerisinde, il geneli planlarına uygun biçimde imalat yapılmaktadır.
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Kaldırım (Ortalama 4m)

Bisiklet Yolu (2.4m)

Güvenlik Zonu (0.4m)

Taşıt Yolu (9m)

Duraklama Alanı (2m)

Kaldırım (Ortalama 3m)
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www.aklimdakikadikoy.org

aklimdaki@kadikoy.bel.tr

facebook.com/aklimdakikadikoy

twitter.com/aklimdakikdky

Instagram.com/aklimdakikadikoy

WWW.KADİKOY.BEL.TR

BİSİKLET@KADİKOY.BEL.TR

FACEBOOK.COM/KADİKOYBELEDİYE

TWİTTER.COM/AKLİMDAKİKDKY

INSTAGRAM.COM/KADİKOYBELEDİYE

MERT YAMAN

AYSU MELİS BAĞLAN ULAŞ MERT OLKUN

TEŞEKKÜRLER…

mailto:aklimdaki@kadikoy.bel.tr
mailto:bisiklet@kadikoy.bel.tr


Güncel Çalışmalarımız
Bisikletli ulaşımın devamı için, en kesiti ayrılmış bisiklet yolu yapılmasına elverişli 
olmayan konumlarda paylaşımlı bisiklet yollarının oluşturulması

Bisikletli ulaşımın teşviki için güvenli bisiklet park noktalarının ve diğer yardımcı 
kent mobilyalarının tasarımı ve imalatı, paylaşımlı sistemlerin desteklenmesi

Bisikletli ulaşım odaklarının belirlenmesi ve bu noktalara etki eden tüm altyapının 
geliştirilmesi

2015 yılında hazırlamış olduğumuz masterplanın detaylandırılması ve uygulama 
projelerinde yer bularak, büyükşehir belediyesi ile entegrasyon içinde imalatının 
sağlanması

Bisiklet gruplarının organizasyonlarının desteklenmesi ve Kadıköy’ün bu konudaki 
potansiyelinin değerlendirilmesi



MasterplanınGüncel Tutulması



MasterplanınGüncel Tutulması



Bisikletli Ulaşımı Teşvik Edecek Tasarımların Sürdürülmesi



Teşekkürler


