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GENEL 
BAKIŞ

 hava kirliliği 

 sera gazı emisyonu salınımı, 

 çevresel gürültü

Trafik kaynaklı emisyonlar, gürültü, kazalar ve sosyal etkiler; mortalitede artış, 

kardiyovasküler, solunum ve strese bağlı hastalıklar ve kanser gibi olumsuz 

sağlık sonuçları doğurabilmektedir WHO, 2006.

WHO
Beslenme

Sigara kullanımı

Trafik

Avrupa’da, insan 

sağlığı için en büyük 

3 tehditten biri, 

TRAFİK!

Trafik 

Sıkışıklığı

Uzun 

Yolculuk 

Süreleri



ulaştırma Avrupa sera gazı salınımının yaklaşık %25’ini 

oluşturmakta 

Sera gazları

Karayolu taşımacılığı 
Avrupa’da ulaştırma 
kaynaklı sera gazı 
emisyonlarının yaklaşık 
%70’ini, en önemli sera 
gazı olan (CO2) 
salınımının ise 1/5’ini 
oluşturmaktadır. 

karbondioksit (CO2), 

metan (CH4), 

nitröz oksit (N2O), 
florlu gazlar (HCFC, CFC) 



En önemli CO 

kaynakları, otomobil, 

kamyon ve fosil yakıt 

kullanan araçlar veya 

makinelerdir. 

Ozonun solunması, 

özellikle çocuklar, 

yaşlılar ve astım gibi 

akciğer hastalıklarına 

sahip her yaştan insan 

için çeşitli sağlık 

sorunlarını 

tetikleyebilir. 

ulaştırma sektörünün hava kirliliğine katkısı

ulaşım 

sektörü 

Avrupa’da 

NOx

yayılımının en 

önemli 

sebebidir 

Hava Kirleticiler

zemin seviyesi ozon, 

karbonmonoksit (CO) 

sülfür dioksit (SO2)

uçucu organik bileşikler (VOC)

partikül maddeler (PM)



Trafik seviyelerinin artışı

En yaygın çevresel gürültü ulaşım kaynaklı gürültüdür. 

 Lgündüz -gündüz gürültü göstergesi: 7:00-19:00

 Lakşam -akşam gürültü göstergesi: 19:00-23:00

 Lgece -gece gürültü göstergesi: 23:00-7:00

 Lgag -gündüz-akşam-gece gürültü göstergesi

GÜRÜLTÜ



Çevresel Gürültü; ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, 

hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, 

şantiye alanları, gibi yerlerden çevreye (dışarıya) yayılan, istenmeyen ve 

diğer bir mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen gürültüleri 

ifade eder.

Gürültü ölçüm birimi desibeldir. 

Kısaltılması dB’dir. 

dB: ölçülen ses seviyesi

dB(A): insan tarafından algılanan ses şiddeti.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevresel Gürültü Nedir?



Çevresel gürültünün insan sağlığı üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. Bunlar:

a) Kulak sağlığı gibi işitsel etki,

b) Kalp rahatsızlıkları, uyku bozuklukları, stres, tansiyon, gibi fizyolojik etki, 

c) Sinirlenme, davranış bozuklukları, düşünsel rahatsızlıklar gibi psikolojik etki,

d) Çalışma, dinlenme, okuduğunu anlama, yapılan işe odaklanamama gibi 

performansa olan etkileri şeklindedir.

Yukarıdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalarla 
estetik, ekonomik ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarım yapılmak 
amaçlanmalıdır.

Çevresel Gürültü ve İnsan Sağlığı İlişkisi



Gürültü Skalası



MEVZUAT

«Bu Yönetmeliğin amacı; ….gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel 

gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle 

çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı 

etkilere sebep olabileceği ….gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem 

planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları 

belirlemektir.»

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 
YÖNETMELİĞİ

2872 sayılı Çevre Kanunu

Madde 14 – (DeğiĢik: 26/4/2006 – 5491/11 md.) 

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve 

konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen 
standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler 

alınır.



Sera gazı 

konsantrasyonlarındaki 

değişiklikler

küresel 

iklim 

değişikliği

çocuklar, yaşlılar ve astım 

veya kardiyovasküler

hastalığı olan hassas 

kişilerde hava kirletici 

emisyonlardan kaynaklı 

sağlık sorunları

Başlıca ulaşım 

kaynaklı sera gazları

 karbondioksit 

(CO2), 

 metan (CH4),

 nitröz oksit 

(N2O)’dir. 

Çevresel 

Etkiler
Sera Gazları 

Zaman 

Dilimi 
Sağlık Etkileri

Küresel Isınma

CO2

CH4  

(CO2 eşdeğeri=30)

N2O 

(CO2 eşdeğeri=265)

100 yıl

İshal (sıcaklık artışı 

kaynaklı)

Sıtma (sıcaklık artışı 

kaynaklı)

Kıyılarda sel basması ve 

boğulmalar

Ozon Tabakası 

Delinmesi

N2O 

(CFC-11 eşdeğeri 

=0.01)

100 yıl Cilt Kanseri

Sera Gazları ve Hava Kirletici 
Gazların Sağlık Etkisi



PARTİKÜL MADDE 

MARUZİYETİ, 

kısa dönemde akut 

miyokart enfarktüsüne (MI), 

kardiyak aritmilere  ve 

damarlarda trombüs

oluşumuna, uzun dönemde 
ise ateroskleroz riskinde 

artışa sebep olduğu 

gösterilmiştir.

Çevresel Etkiler

Hava 

Kirletici 

Gazlar 

Sağlık Etkileri

Foto-kimyasal 

Ozon Oluşumu

NMVOC

NOX

Solunum yolları rahatsızlığı

PM2.5

NOx

SO2

PM2.5

Solunum yolları rahatsızlığı

Kardiyovasküler rahatsızlıklar

Hava kirleticiler
Solunum yolu

Besinler

Deri yolu

hava kirleticilere maruziyet etkileri

UZUN DÖNEMLİKISA DÖNEMLİ

PM, 

NO2

CO 

2-3 gün 

veya 

daha kısa

Akut 
MI 

Riski

PM: >1 yıl

NO2: >1 yıl

Kardiyovasküler mortalite

Erkeklerde  akut MI

NO2, PM10

ve CO > 
30 Yıl

Ölümlü MI



Her bir EU Araç Normu için emisyon sınır değerleri farklıdır.

Euro 

Norm
Tarih

Test 

(transient)

CO NMHC CH4
a NOx PMb

g/kWh

Euro III

1999.10 

Sadece 

EEV

ETC

3 0.4 0.65 2 0.02

2000.1 5.45 0.78 1.6 5 0.16

Euro IV 2005.1 4 0.55 1.1 3.5 0.03

Euro V 2008.1 4 0.55 1.1 2 0.03

EEV 4 0.55 1.1 2 0.02

Euro VI 2013.01 WHTC 4 0.16 0.5 0.46 0.01

a. Sadece gazla çalışan motorlar için geçerlidir.
b.  EURO III ve IV normundaki CNG araçlar için geçerli değildir.

Avrupa Birliği egzos emisyonu kaynaklı hava kirleticiler için 

üst limitler



2016 yılında, ulaştırma sektörü toplam AB-28 sera gazı emisyonlarının % 27'sinin
nedenidir.
Uluslararası havacılık ve deniz emisyonları hariç tutulursa rakam % 20'ye 
düşmektedir.
Taşımacılıktan kaynaklanan emisyonlar (uluslararası havacılık dahil ancak
uluslararası nakliyatlar hariç) 2016 yılında, 1990 ve 2013 yılları arasındaki düşüşe
rağmen, 1990’daki seviyelerinin % 26 üzerinde gerçekleşmiştir. 

Emisyonlar, 2015 yılına göre yaklaşık % 3 artmıştır. 
Uluslararası havacılık, sera gazı emisyonlarının en yüksek yüzdesindeki artışa
maruz kalmıştır. 1990 seviyelerine göre havacılıkta %114, ardından uluslararası
nakliyede %33 ve karayolu taşımacılığında %22 artış gözlenmiştir. 

2011 Taşımacılık Beyaz Belgesinde belirtildiği üzere% 60'lık sera gazı emisyon
azaltma hedefini karşılamak için emisyonların 2050 yılına kadar, 1990 seviyelerine

kıyasla yaklaşık üçte iki oranında düşmesi gerekiyor.

ULAŞTIRMANIN SAĞLIK ETKİLERİ

GAZ EMİSYONLARI



ULAŞTIRMANIN SAĞLIK ETKİLERİ

GAZ EMİSYONLARI

AB Sera Gazı Emisyonlarının Ulaştırma Türlerine Göre Dağılımı, 2017

Karayolu Taşımacılığı – Ulaştırma Türlerinin Sera 
Gazı Emisyon Salımları

Kaynak: European Environment Agency –
Greenhouse gas emissions from transport



Kaynak: European Environment Agency – Greenhouse gas emissions from transport

ULAŞTIRMANIN SAĞLIK ETKİLERİ

GAZ EMİSYONLARI

Ulaştırma kaynaklı sera gazı emisyonu toplam değişimi: 1990 – 2016 yılları arası



TÜR
Yolcu-Mil/Galon

Btu(Britihs Thermal
Unit)/yolcu-mil

CO2 g/yolcu-mil

Düşük Ortalama Yüksek Düşük Ortalama Yüksek Düşük Ortalama Yüksek

Motor Çalıştırıcı 160.0 184.4 201.5 685.0 739.0 862.0 51.0 56.0 64.0

Kamyonet 28.2 101.9 194.6 709.0 1,354.0 4,891.0 53.0 101.0 364.0

Ağır Raylı Sistem 47.0 155.3 200.6 688.0 889.0 2,939.0 121.0 156.0 517.0

Banliyö 58.2 85.8 249.1 1,127.0 1,608.0 2,372.0 108.0 177.0 286.0

Kentiçi Raylı Sistem 52.4 66.0 175.7 785.0 2,091.0 2,635.0 138.0 179.0 196.0

Otomobil paylaşımı (2 yolculu) 41.2 55.4 111.4 1,239.0 2,492.0 3,353.0 92.0 185.0 250.0

Hafif Raylı Sistem 14.4 120.5 214.9 642.0 1,146.0 9,596.0 113.0 202.0 1,689.0

Troleybüs 53.4 104.4 122.1 1,130.0 1,321.0 2,582.0 199.0 233.0 454.0

Otomobil - Ortalama Seyahat 32.5 43.8 88.0 1,569.0 3,154.0 4,244.0 117.0 235.0 316.0

Yerel Havayolu 42.3 3,260.0 243.0

Transit Otobüs 3.9 32.5 126.8 1,088.0 4,245.0 35,123.0 81.0 299.0 2,615.0

Otomobil (1 yolculu) 20.6 27.7 55.7 2,478.0 4,983.0 6,706.0 184.0 371.0 499.0

Ferry Boat 2.0 12.6 31.0 4,447.0 10,987.0 68,632.0 331.0 818.0 5,109.0

Demand Responses
(Esnek Ulaşım sistemleri)

1.4 9.5 48.4 2,849.0 14,562.0 99,468.0 212.0 1,063.0 7,401.0

Ulaştırma Türlerinin Ortalama Enerji Kullanımı ve CO2 emisyon değerleri

ULAŞTIRMANIN SAĞLIK ETKİLERİ

GAZ EMİSYONLARI



Avrupa’da 35 
milyon kişide 

gürültü 
nedenli 

işitme kaybı 
olduğu rapor 

edilmiştir 

[NICDC, 

2008]. 

Gürültü  Stres
Kronik stres maruziyeti; vücutta kan basıncı, kardiyak atım, kan yağları, kan 

şekerleri, kan vizkozitesi ve pıhtılaşma faktörlerinde değişikler ortaya çıkarabilir. 

GÜRÜLTÜ

İLETİŞİM 

BOZUKL

UĞU

KONSAN

TRASYON 

BOZUKLU

ĞU

UYKU 

BOZUKL

UĞU

SİNİRLİL

İK HİSSİ

RAHATS

IZLIK 

(ANNOY

ANCE)

ULAŞTIRMANIN SAĞLIK ETKİLERİ

GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ETKİSİ



Bu bağlamda 
planlanan 
aksiyonlar ulaşım 
sistemlerinin 
verimini arttırmak 
ve elektrikli ve 
biyoyakıtlarla
çalışan düşük 
emisyonlu veya 
sıfır emisyonlu 
araçların 
kullanımının 
arttırılmasıdır.

Avrupa  Düşük emisyon hareketliliği

Hava kalitesinde iyileşme

Gürültü seviyelerinde 

azalma

Trafik tıkanıklıklarında 

azalma

Trafik güvenliği

ULAŞTIRMANIN SAĞLIK ETKİLERİ

ULAŞTIRMA KAYNAKLI EMİSYON ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ



Tüm dünya elektrikli araç/otobüs filosuna geçiyor!

Foothill Transit 

Greater Los 

Angeles 

12
elektrikli otobüs 

Federal Transit Otoritesi 

(FTA) Yatırımları’nın

Sera Gazı ve Enerji 

Azaltma (Tigger) Hibesi 

otobüs başına

850.000 $ 
MALİYET

Kuzey Los Angeles

Antelope Valley Toplu 

Ulaşım Otoritesi

85 elektrikli 

otobüs planı

Otobüs başına yıllık 

46.000 $ BAKIM 
TASARRUFU

Kaliforniya’da 

Burbank Transit 
5 elektrikli 

otobüs siparişi
Long Beach Transit

10 elektrikli 

otobüs siparişi

Chicago, Illinois 2 elektrikli 

otobüs

Otobüs başına yıllık 25.000 $ 
YAKIT TASARRUFU

Viyana Tarihi merkez 

bölgesi

Hizmetteki 

12 otobüs elektrikli 

yapılmış

Sera gazı

Hava kirleticileri

Gürültü azaltılmış

Viyana’da otobüslere güç sağlamak için kullanılan elektriğin % 50'si hidroelektrik,% 15'i 

rüzgâr,% 8'i güneş, geri kalan% 27'lik kısmı da fosil yakıttan elde edilmektedir 



Wellington

mevcut otobüs filosu

278 adet trolley ve

EU standardlı dizel araçlar

Filo 

elektrikli 

olursa

2025 hedefi

CO2 

%60’lık 
azalma

2030 hedefi

90 dizel araç  elektrikli

Golden Mile Caddesi
gürültüde

%4-11% (0.2-0.5 dB)
azalma

Utrecht

mevcut arabaların ve

hafif ticari araç filosu

%90

Kamyon filosu

%80

ELEKTRİKLİ

3-4 
dB(A)’lık
gürültü
azalımı

Shenzhen, 

Çin

200 elektrikli 

otobüs 

işletmesi

1,000 adet 

elektrikli otobüs 

siparişi

Her bir otobüste 

maksimum 225 

km gidebilme 

özelliği



Elektrikli araçlar sadece hava emisyonlarını değil gürültü seviyelerini de 

azaltabilmektedirler. 

dizel ve elektrikli otobüsler için değişik 

hızlardaki gürültü seviyeleri
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Bisiklet; yakıt kullanmadan, sürücünün mekanik gücü ve pedal yardımı ile hareket 
eden motorsuz taşıttır. Bisiklet yolu ise ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacı ile 
yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde 
kullandığı yoldur .

BİSİKLET VE BİSİKLET YOLU

 Ulaşım konusu günümüzde birçok şehrin en büyük 
problemlerinden biridir. 

 Kırsal kesimden kentlere yönelik göçler ve dolayısıyla 
hızlı ve düzensiz nüfus artışları bu problemi daha da 
büyütmüştür.

 Şehirlerdeki artan nüfusa bağlı olarak motorlu 
taşıtların da artması, hem gürültü kirliliği hem de hava 
kirliliğini beraberinde getirmiştir.

 Her geçen gün çözümü daha da zorlaşan bu soruna 
karşı alternatif ulaşım araçlarına yönelmenin 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 Bu açıdan bakıldığında, sürdürülebilir bir ulaşım aracı 
olan bisiklet; sağlıklı, ekonomik, güvenli ve erişilebilir 
bir araç olması nedeniyle ön plana çıkmıştır.



1) Kolay ve Ekonomik bir ulaşım için…
• Bir yerden başka yere kolaylıkla gidebilmek için,
• Etkili bir ulaşım aracı olduğu için,
• Trafikte zaman kazanmak için,
• Park sorunu olmadığı için,
• Ulaşımda yakıt maliyeti olmadığı için,

Bisiklet kullanımı ile AB Ülkeleri geçen yıl  513 
Milyar Euro ekonomik katkı elde etti

 15.4 Milyar Euro çevre ve iklim, 
 2.80 Milyar Euro enerji ve doğal kaynaklar,
 191.27 Milyar Euro sağlık, 
 63.09 Milyar Euro ekonomi 
 20 Milyar Euro teknoloji ve dizayn, 
 131 Milyar Euro vakit ve alan, 
 50 Milyar Euro sosyal, 
 19.6 Milyar Euro hareketlilik 
 10 Milyar Euro kültür çesitliliği

NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?



2) Sağlıklı bir yaşam için…

• Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum için

• Her gün egzersiz yapmak için,

• Fiziksel aktivite ile kronik birçok hastalıklardan korunmak için

Amsterdam Üniversitesi'nde yapılan 
bir çalışma, düzenli olarak haftada 6 
km'lik 3 bisiklet yolculuğu yapan bir 

insanın sağlık durumunun, hiç bisiklete 
binmeyen kendinden 10 yaş genç biri 

ile aynı olduğunu göstermektedir

NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?



3) Sosyal bir yaşam biçimi için…

• Aynı şeyleri yapmaktan keyif alan 

başkalarıyla birlikte olabilmek için,

• Sosyal ilişki kurmak, yeni insanlarla 

tanışmak veya onları gözlemlemek için,

• Okul/iş dışındaki sosyal dünyadan 

insanlarla birlikte olabilmek için.

4) Doğal bir çevre ve sürdürülebilir enerji 
kaynakları için
• Çevreyi korumak için
• Enerji kaynaklarını korumak için

NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?



NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?



NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?

FARKLI ULAŞTIRMA TÜRLERİNİN KAPASİTELERİ



NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?

FARKLI ULAŞTIRMA TÜRLERİNİN KORİDOR KAPASİTELERİ

Karışık 

Trafik
Otobüs Bisiklet BRT Tek 

şerit
Yaya Hafif  

Raylı

Banliyö 

Tren

1) Koridor Kapasitesi

(kişi/saat)

3) Yakıt

2) Enerji Yoğunluğu

(MikroJul/yolcu-km)

Şerit genişliği 3,5 metre alınmıştır.



Araştırmalar, insanların işe gitmek amacıyla en fazla 10 dakika yürümeye istekli 

olduklarını ve 2 km'ye kadar yürüdüklerini gösteriyor. Bisiklet kullanımında işe 

gitmek amacıyla 8 km'ye kadar yol alınabilirken, insanlar 1-5 km arasında 

bisiklet sürmeyi tercih ediyor.

Toplu taşıma 4 km'nin üzerindeki mesafeler için 

kullanılmaya başlamaktadır. Toplu taşıma 

hizmetlerinin 10 dakika veya daha fazla süreli 

periyotlarda hizmet vermesi, toplu taşıma 

aracını bekleme süresinin seyahat süresine yakın 

veya daha fazla olması insanların toplu taşıma 

sistemleri tercihini zorlaştırmaktadır.

BİSİKLET KULLANIMI TERCİHLERİNİ NELER ETKİLER



Tipik yürüyüş mesafeleri ile toplu taşıma mesafeleri arasında kalan boşluğu bisiklet

kullanımının doldurmaktadır.

Grafik, bisiklet kullanımının kısa mesafelerde sağladığı esnekliği göstermektedir. 

BİSİKLET KULLANIMI TERCİHLERİNİ NELER ETKİLER



İnsanların bisiklet kullanımını,  kişinin yürümek veya dolaşmak istediği mesafe; 

yolculuk amacı ile birlikte şehrin yapısı, trafik yoğunluğu, seyahat mesafesi, 

seyahat masrafı, güvenlik, kişisel kondisyon, araca sahip olma ve yeterince 

park yeri olması gibi diğer faktörlere bağlıdır. 

Seyahatin Mesafe Maliyet İlişkisi

BİSİKLET KULLANIMI TERCİHLERİNİ NELER ETKİLER



TRAFİK KAZALARI BİSİKLET KULLANIMINA YÖNELTİYOR

Trafik kazalarını minimize etmek için birçok ülke bisiklet kullanımım yaygınlaştırmak 
için planlamalar yapılıyor. 200'ün üzerinde şehirde bisiklet, ulaşımın bir parçası 
olarak kullanılmaktadır. Özellikle Avrupa da bu konuda ciddi adımlar atılmıştır. 

Trafik Kazalarında:

 Dünyada her yıl yaklaşık 1.2 milyon kişi hayatını kaybediyor,  50 milyondan 

fazla kişi de yaralanıyor.

 Trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti yaklaşık 518 Milyar Dolar

 Trafik kazalarında saatte 158 kişi, her 3 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.

İstatistiki verilere göre her gün 21 vatandaşımız trafik kazaları nedeniyle yaşamını 
kaybederken 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 7.427 vatandaşımız 

hayatını kaybetmiştir.

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



Sadece Asya'daki bisikletler, yeryüzündeki tüm otomobillerin taşıdığından daha 
fazla insan taşımaktadır. 

Çin'de yılda 41.000.000 bisiklet 
üretilmektedir. Bu bisikletler tüm 
kullanıcılara uygun modellerde 
üretilmektedir. 

Örneğin; kadınların çocuklarını 
beraberinde taşıyabilecekleri, yük 
taşınabilen, birden fazla insanın 
beraber seyahat edebileceği 
modeller veya sadece spor 
yapmaya yönelik modeller 
yapılmaktadır. 

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI HER GEÇEN GÜN YAYGINLAŞIYOR!

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



Ülkelerde Kişi Başına Bisikletle Günlük Yapılan Mesafe

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



1-Kopenhag

2-Amsterdam

3-Utrecht

4-Strasbourg

5-Eindhoven

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMININ EN YOĞUN OLDUĞU 20 ŞEHİR

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



 Japonya’da insanların %15’i işe bisikletle gidip gelmekte ve yılda 10 milyon 

adet bisiklet satılmaktadır.

 11 milyon nüfuslu Belçika’da 5.2 milyon adet bisiklet bulunmaktadır.

 Norveç, ulaşımda bisiklet kullanımını %10'dan %20'e çıkarmak için, yeni 

bisiklet yolları için yaklaşık 1 Milyar $ harcayacaktır. 

 Almanya’da bisikletli ulaşımı teşvik için; Bisikletlerin mevsimsel ulaşımları 

için tramvay ve otobüslerin yeniden tasarlanması, halkın bu konuyla ilgili 

planlamalara katılımının sağlanması, esnek kullanımlı araçlar için değişimler 

tasarlanması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 İngiltere’de kullanılmayan demir yollarının ve kanal boylarının bisiklet için 

düzenlenmesi, “yeşil yollar” olarak bilinen stratejik geçitlerin geliştirilmesi 

yapılmaktadır.

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



 New York’ta her gün 100 binden fazla insanın bisikletle ulaşımı sağladığı ve 

bu sayının her geçen gün arttığı belirtilmektedir. Kentte bisiklet kullanımının 

yaygınlaşması amacıyla Mayıs ayı Bisiklet Ayı ilan edilmiştir.

 Bisikleti özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Manhattan bölgesinde 50 

kilometreden fazla bisiklet yolu oluşturulmuştur.

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



 Hollanda halkının %5'i yürüyerek, %24'ü ise bisikletle işe gidip gelmektedir.

 Hollanda'da yaşayan halkın 84'ünün bir veya birden fazla bisikleti var. 

 Toplam 16.5 milyon kişilik nüfusa 18 milyon bisiklet düşmektedir. 

 Amsterdam’da yaşayan 800bin kişinin %63’ü her gün bisiklet kullanıyor.

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



 Kopenhag’da bisikletlerin sayısı şehir nüfusundan daha fazla.
 Her gün insanlar 1.2 milyon kilometre bisiklet sürüyor.
 İşe veya okula giden insanların %37’si bisikletlerini kullanıyor. 

Kopenhag’daki toplam nüfus için ise bu oran %55.
 Bütün taksilerin 2 bisiklet taşıyabilecek bagajları var.
 Bisikletler için toplu taşımada ücret alınmıyor.

DÜNYA’DA BİSİKLET KULLANIMI



 Sektörde 15 yerli üretici ile 4 bin kişilik istihdam sağlanıyor

 Bisiklet sektörünün Ülkemizdeki ticaret hacmi yaklaşık 500 Milyon TL  

 Her yıl ortalama 1,5 Milyon Bisiklet Satışı gerçekleşiyor

 İthal edilen bisiklet sayısı 56 bin (2016)

 İhraç edilen bisiklet sayısı 262 bin (2016)

 İhracat tutarı 48 milyon dolar (2016)

Ülkemizde yaklaşık olarak her yıl 1,5 

milyon bisiklet satıldığı dikkate 

alındığında 80 milyonluk nüfus için 

bu oran çok düşük.

ÜLKEMİZDE BİSİKLET SEKTÖRÜ



 Türkiye’de Nüfusun yaklaşık %35-38 ‘inde bisiklet var, yani yaklaşık 30 milyon 

civarında kullanılabilir bisiklet var

 Bazı şehirlerde bisiklet kullanımı %15 lere kadar ulaşıyor (Adana, Konya, 

Osmaniye, Sakarya vb)

 Türkiye’de bisiklet kullanımı genç ve bekar nüfus üzerinde yoğunlaşıyor

 Kullanıcılar 18-42 yaş aralığında ve erkelerin oranı yüksek

 Gelir ve eğitim durumu yükseldikçe bisiklet kullanım oranı düşüyor

 Türkiye’de en çok bisiklet kullanılan şehir Konya, Konya’da 800 binden fazla 

bisiklet var, hane başına düşen bisiklet sayısı 3.

ÜLKEMİZDE BİSİKLET SEKTÖRÜ

RAKAMLARLA ÜLKEMİZDE BİSİKLET KULLANIMI



Enerji Bakanlığının 26 şehirde ve 2600 kişi üzerinde yaptığı ankete göre;

 Bisiklet bir oyuncak mı yoksa bir ulaşım aracımı? Sorusuna katılımcıların %66,7

sini ulaşım aracı cevabını vermiştir.

 Güvenli yollar olsaydı kısa mesafeli seyahatlerinizde bisiklet kullanır 

mıydınız? Sorusuna katılımcıların %53 ü evet demiştir.

ÜLKEMİZDE BİSİKLET SEKTÖRÜ

RAKAMLARLA ÜLKEMİZDE BİSİKLET KULLANIMI



 Ülkemizde bisikletin toplu ulaşım sistemlerinde kullanım oranının %25 olması 

durumunda sadece enerjiden elde dilecek tasarruf miktarı yaklaşık 24 Milyar 

Dolar

Ülkemizde  Bisiklet Kullanımın Yaygınlaşması Halinde:

 İstanbul’da tüm araçlar içerisinde 

bisiklet kullanım oranının %10 a 

ulaşması durumunda enerjiden elde 

edilecek tasarruf miktarı yaklaşık 18 

Milyar Dolar 

ÜLKEMİZDE BİSİKLET SEKTÖRÜ

RAKAMLARLA ÜLKEMİZDE BİSİKLET KULLANIMI



Zayıf Yönler Güçlü Yönler

 Şehirlerimiz motorlu araçları ön plana 
çıkartacak biçimde tasarlanmış, inşa 
edilmiş

 Yapılan yeni planlamalarda da  bu eğilim 
devam etmekte

 Bisikletliler için özel yolların bulunmaması, 
 Toplu taşıma araçları ile bisiklet 

taşınmasına olanak tanınmaması,
 Bisiklet park yerlerinin bulunmaması
 Kişilerin davranış alışkanlıkları, bisiklet 

kültürünün gelişmemesi
 Bisikletin çoğunlukla çocuklara verilecek 

bir karne hediyesi olarak görülmesi
 Yasal boşlukların varlığı
 Teşvik sisteminin eksikliği
 İmar planlarında bisiklet güzergahlarının 

işlenmemesi

 Genç bir  nüfusa sahip olmamız
 Sosyal ve psikolojik olarak insanları 

rahatlatır
 Bisiklet kullanımın yaygınlaşması yönünde 

toplumda yeni yeni farkındalık oluşması
 Sağlık açısından sağladığı avantajların ön 

plana çıkması
 Ekonomik bir ulaşım sistemi olması
 Trafik tıkanıklıklarına sağlayacağı katkılar
 Can kayıplarının ve kaza oranlarının düşük 

olması
 Çevreyi kirletmeyen bir ulaşım sistemi 

olması
 Bisiklet ücretlerinin düşük olması nedeniyle 

erişilebilir olması
 Bisiklet yolu için alan ihtiyacının  ve yatırım 

maliyetlerinin düşük olması
 Otopark sorunlarının olmaması
 Bakım masraflarının düşük olması

ÜLKEMİZDE BİSİKLET SEKTÖRÜ

SWOT ANALİZİ



Fırsatlar Tehditler

 Yakıt tasarrufu sağlaması
 Alan tasarrufu sağlaması
 Daha sağlıklı bireyler olma yolunda 

sağlayacağı katkılar
 Ulaşım maliyetlerinin azaltılması
 Trafik tıkanıklıklarını azaltması
 Doğa dostu bir çevre oluşturulması
 Üretim açısından yoğun teknoloji 

gerektirmiyor olması
 Yatırım ve bakım maliyetlerinin düşük 

olması

 Bisiklet kullanımının toplum tarafından 
benimsenmemesi

 Belirli yaş gurupları için uygun olmayan bir 
ulaşım sistemi olması

 Uzun mesafeli yolculuklar için uygun 
olmaması

 Fiziksel güç gerektiren bir ulaşım aracı 
olması

 Trafik akışında, bisikletlerin benimsenmesi 
sürecinde yaşanabilecek kazalar

 Şehirlerimizin mevcut altyapısının bisikletli 
bir ulaşım açısından dönüşüm zorluğu

 Mevcut kara yollarının bisiklet yollarını 
ilave edilebilecek genişliklerde olmaması

ÜLKEMİZDE BİSİKLET SEKTÖRÜ

SWOT ANALİZİ



1. İyi bir altyapı planlaması
2. Vatandaşlar üzerinde eğitim ve farkındalık oluşturulması
3. Bisiklet kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması
4. Diğer ulaştırma sistemleri ile iyi bir entegrasyonun sağlanması

KENTLERDE BİSİKLET KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI İÇİN 

4 KURAL



KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ



Fiziksel Durum:

 Kesintisiz ve rahat bir sürüş için %4’e kadar olan eğim, ideal eğimdir.

 Bisiklet yollarının mevcut yollara yapılabilmesi için taşıt yolunun ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen genişliğe sahip olması gerekmektedir. 

 Baca ve ızgaraların mümkün olduğunca bisiklet yol ve şeridinde 

bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ



Çevresel Durum:

 Bisikletliler tarafından yoğun olarak kullanılacağı düşünülen bölgelerde

güzergâh tasarlanması gerekmektedir 

 Daha çok kişiye hizmet vermek amacıyla metrekareye düşen kişi sayısının 

güzergâh belirlenirken ele alınması gerekmektedir. 

 Bisiklet yolunun geçeceği güzergâh belirlenirken, kamu ve özel mülkiyet 

durumları da göz önünde bulundurulmalı ve ortaya çıkacak sorunlara çözüm 

geliştirecek stratejiler belirlenmelidir.

KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ



Görsel Ölçütler:

 Bisiklet kullanıcısının etrafındaki bina yükseklikleri hem görsel etki hem de sürüş kalitesi 

açısından önemli bir faktördür. 

 Belirlenecek güzergâhtaki binaların duvar etkisi oluşturması, kullanıcının kendini koridor 

içinde gidiyormuş hissine kapılmasına ve güzergâhın tercih edilmemesine sebep olabilir. 

 Sürüş esnasında beton etkisi yaratan öğeler yerine görüş açısı içerinde yeşil alanların 

bulunması koridor etkisinin kırılmasına ve daha huzurlu bir sürüş elde edilmesine neden 

olacaktır. 

KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ



BİSİKLETLE GİT VE PARK ET (BİKE&PARK):

Bu çeşit transfer sistemleri; bisikletlilerin toplu ulaşım noktasına gelerek 
bisikletini park alanına park etmesinden sonra seyahat için toplu taşıma 
araçlarının kullanılması şeklindedir. 

KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ

DİĞER ULAŞTIRMA SİSTEMLERİYLE ENTEGRASYONU



BİSİKLETLE GİT VE BİSİKLETİNLE TOPLU ULAŞIMA BİN (BİKE&RİDE) :

Bisikletle git ve bisikletinle toplu ulaşıma bin transfer sistemleri, bisikletlilerin 
toplu ulaşım noktasına gelerek bisikletini toplu taşıma aracında belirlenen yere 
sabitleyerek seyahat için toplu taşıma araçlarının kullanılması şeklindedir. 

KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ

DİĞER ULAŞTIRMA SİSTEMLERİYLE ENTEGRASYONU



Bisiklet Kullanımının Desteklenmesi–
Barcelona Örneği
6300 bisiklet için yıllık 15 milyon € destek 
verilmektedir. Reklam ve işletme gelirleri 
düşüldüğünde bisiklet başına yaklaşık 1000,- €
yıllık destek verilmektedir.
Bisiklet Kullanımının Desteklenmesi– Belçika 
Örneği
Belçika'da işe bisikletle gidenlere üste para 
veriyorlar ve bisikletin yüzde 30'unu devlet hibe 
ediyor.
Sponsorluk Üzerinden Finansman Desteği –
Londra Örneği
11.600 bisiklet için Santander Bankası ile 7 
yıllığına 49 milyon poundluk  sponsorluk 
anlaşması yapılmıştır.

KENTLERDE BİSİKLET YOLU BELİRLEME MODELİ

BİSİKLET KULLANIMIN TEŞVİK EDİLMESİ



 İnsanlar bisikleti bir ulaşım aracı olarak görebilecek bir 

kültüre sahip midir?

 Bisikletlerin güvenliği, motorize taşıtların yer aldığı 

yollarda ne derece sağlanmaktadır? 

 Şehir ulaşım sistemi bisiklet ulaşımına uygun nitelikte 

midir?

 Bisikletlerin güvenlikle park edilebileceği olanaklar 

sağlanmış mıdır?

 Toplu taşım araçları bisikletle beraber seyahat etmeye 

uygun mudur? 

 Bisiklet yolu yeterli midir? 

 Şehir içi ulaşım sistemi bisiklete entegre midir? 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER



Ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşması için

1. Merkezi İdareye

2. Yerel Yönetimlere

görevler düşmektedir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER



1. Merkezi İdare (Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb.)

 Bisiklet kullanımının ve yaygınlaşmasının önündeki  engelleri kaldırmak için 

Yasal Düzenlemeler

 Enerji, Sağlık gibi avantajları dikkate alındığında bisiklet kullanımın artması için 

teşvikler sağlanmalıdır (KDV Muafiyeti, Bisiklet ücretlerinde  paylaşım vb.)

 Vatandaşlarımız üzerinde kalıcı bir bilinç ve farkındalık oluşturmak için kamu 

spotları

 Bisiklet kullanımın ulaştırma istatistiklerinde yer alması

 Okullarda, bisiklet kullanımının faydalarını ön plana çıkran eğitimler

 Bisiklet tamir/bakım/yedek parça süreçlerinin güvence altına alınması

 ..

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER



2. Yerel Yönetimler

 Özellikle 1/5000 lik İmar Planlarında bisiklet yollarının yer alması

 Şehir planlamasında ve altyapı projelerinde bisikletli bir şehir profilinin ön 

plana çıkartılması

 Diğer ulaştırma sistemleri ile bisikletli ulaşım arasında entegrasyonun 

sağlanması

 Şehir için otobüs/metro ulaşım araçlarının seçimlerinde bisikletlerin yer 

alabileceği araçların seçilmesi

 Toplu ulaşım araçlarında bisiklet ile seyahatin sağlanması, ücret alınmaması

 Bisikletler için park alanlarının ve güvenliklerinin sağlanması

 Bisiklet tamir/bakım yerlerinin oluşturulması/teşvik edilmesi

 ..

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER



 Bir bisiklet yolunun yapım maliyeti normal bir karayolu maliyetinin yüzde 

10'una eşit

 Otoyol maliyetinin yüzde 2'sine eşit,

 Bisiklet, otomobilin ulaşımda kapladığı alanın 4'te1'ini kaplıyor

 Otomobilin kapladığı park alanının 8'de 1'ini kaplıyor

 Otomobilin satın alma fiyatının 80'de 1'ine eşit

 Otomobilin bakım masraflarının 100'de 1'ine eşit

 Bisiklet için her yıl vergi ödenmiyor..

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
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