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Sosyal Girişimcilik & Etkinlikler
Dernek-Kulüp MOSSO EGE PEDAL Spor Kulübü (2009-2018) - Başkan

Platform BUGEP Gönüllüsü (2017- 2018)

Etkinlikler

Bisiklet yarışları, gezi ve organizasyonlar, sosyal

etkinlikler ve söyleşiler

Anahtar Kelimeler

bisiklet, iş planlama, etkinlik planlama, stratejik iletişim, takım çalışması, 

kentsel hareketlilik, bisiklet lojistiği, bisiklet paylaşımı

Yusuf Hitit
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İzmir-Halkapınar 1920’li yıllar



İzmir-Alsancak 1950’li yıllar

Şehirde Bisiklet hep vardı…



ECC bisiklet turları planlandı



BUGEP;

ECC Destek Turları,

Bilgilendirme Toplantıları,

Hediye Çekilişleri düzenledi.

Broşür bastırarak tüm şehirde

dağıtıldı.

Canlı yayınlar ile duyurular 

yapıldı.

Yerel yöneticilere çağrı yaptı,

İzmir’deki ilçe belediye başkanları

ve Büyükşehir Belediye başkanının

katılımıyla bisiklet turu

düzenlendi.



2017 Avrupa Bisiklet Yarışmasında 

İzmir 52 Avrupa Şehri arasında 1 nci oldu

1 ay boyunca 

4655 bisikletli 

toplam 855 bin km yol katetti

Kişi Başına ortama 185 km bisiklet sürüşü 

yapıldı



ss

Bisiklet Isı Haritası – 2017 

Şehrin tüm ilçelerine yayılmıştır



ECC-Avrupa Bisiklet Yarışması 2017 Sonuçları
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ECC başarısın ardından BUGEP; 
Polonya’nın GDANSK şehrinde düzenlenen

Avrupa Aktif Hareketlilik Kongre’sine
konuşmacı olarak davet edildi.

Son 4 yılın şampiyonu olan Gdansk şehri
yöneticileri; bir bisiklet platformunun

yarışmaya olan katkısını ve birincilik
getiren başarısını ilk ağızdan dinlemek

istediklerini söyledi.

Kongrede İzmir’de BUGEP’in yaptığı
çalışmalar anlatıldı.
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Kuruluş: 2017

Platform gönüllülük esasına dayanır.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurullar bulunmaz, 

herkes eşittir, yatay hiyerarşi uygulanır.

Ulaşım Komisyonu

İlçeler Komisyonu

Etkinlik ve Eylem Komisyonu

Bİ-Dİ Bisiklet Dostu İşletmeler Çalışma Grubu



Hedef- Plan

 Bisikletin ulaşım aracı olarak

yayılması için gerekli çalışmaları

yapmak;  talepleri ve projeleri

Merkezi Hükümet ve Yerel

Yönetimlere ileterek Bisiklet

Ulaşımı hakkında farkındalık

yaratmak için kurulmuş gönüllü bir

platformdur.

 Güvenli Bisikletli Ulaşım

altyapısının sağlanması için

bilgilendirme, söyleşi, etkinlik ve

kampanyalar düzenler



Hedef- Plan

 Sürdürülebilir ve kesintisiz

ulaşım için bisikletli ulaşım

entegrasyonu şarttır.

 Yerel yönetimlerle sürekli

iletişim halindeyiz. Onlarla

ortak çalışmalar

yürütüyoruz. Geciken veya

ertelenen projelerde

protesto ve eylem

gücümüzü kullanıyoruz



İzmir'de insanlar 
her yere bisikletle 

gitmek istiyor



Hedefimiz

Şehrimizde güvenli biçimde bisikletli ulaşım 

yapabilmek



İzmir Bisiklet Yolları

Sadece Sahil Bandını 

kapsar…  Neden ? 



Bİsiklet Dostu İşletmeler Projesi - BİDİ

Bisiklet Dostu İşletme Nedir?

Bisiklet Dostu İşletme; bisikletli ulaşımı ve bisiklet kültürünü destekleyen işletmedir. 

Bisikletli müşterilerine özel indirimler sağlar, kampanyalar düzenler, mağazasında yaptığı 

fiziksel değişikliklerle bisiklete yer açar, bisikletin ve bisikletçinin güvenliğinin sağlanması 

için önlem alır, yönetici ve çalışanlarını bilgilendiririr. 

Başvuru formunu dolduran aday işletme BUGEP komisyonları tarafından değerlendirilir.  

Sertifikaya almaya hak kazanan işletmeye Bisiklet Dostu İşletme Sertifikası ve Sticker'ları

teslim edilir. Sertifika 1 yıl süre ile geçerlidir 



Bİsiklet Dostu İşletmeler Projesi - BİDİ



 Araç sürücüleri; 

bisikletli ulaşım

hakkında

bilgilendirilmelidir

 Bisiklet bakım ve

onarım için istasyonlar

kurulmalıdır

 Kazanılmış faydalar

periyodik olarak halk

ile paylaşılmalıdır

BUGEP stratejik planı





Bostanlı yol yapımı 

çalışmaları 

yapımında

ayrılan bisiklet 

yolunu protesto 

BUGEP eylemi





Teşekkürler
Yusuf Hitit

bisiklet@bugep.org

www.bugep.org

+90 532 374 93 31
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