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Bisikletliler derneği 6. yılında bisiklet kültürü ve alt yapısının gelişimi için yapılabilecek tüm 
girişimleri yapmaya devam etmektedir. 
 
Öncelikle küresel ısınmaya karşı en önemli hareketlerden biridir bisikletli yaşam, 
Daha sonra, sağlık, ulaşım, tasarruf, spor ve turizm anlamındaki fayda ve verimliliği daha 
sonraki önem derecelerinde yer almaktadır. 
 
Bisikletli ulaşım ve yaşam için ülkemiz de de önemli adımlar atılmaya devam edilmektedir. 
Derneğimizin kurulduğu 2008 yılından bu yana 10 bakanlık, 20 Belediye, 40 kadar kurum 
ve kuruluş ile yaptığımız projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. 
 
Derneğimizin son dönemde gerçekleştirdiği çalışma ve gelişmeler; 
Proje hazırlıkları için bir personel alınmıştır, kısa süre sonra ücret konusunda uzlaşma 
sağlanamadığından deneme süresi içinde sadece danışmanlık hizmeti alınmıştır. 
Birleşmiş Milletler desteği ile “ Haydi maça bisikletle “ projemiz de Fenerbahçe spor kulübü 
ile gerçekleşecekti ancak Fenerbahçe de yaşanan olaylar projenin gerçekleştirilmesini 
engelledi. 
 
Bu yıl Ana sponsorumuz olan ACCELL Bisiklet A.Ş. den 55.000 TL lik ana kaynak ile pek 
çok etkinlik yapılmıştır.  
 
Ebsat Shimano etkinliklerde destek vermiş ve sponsorluk yapmıştır. 
 
Işık Üniversitesi Atamızın yolundayız etkinliği için 5.000 TL bağış yapmıştır. 
 
Ayrıca Lineport, Hilton garden İnn, Armada Dion, Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir, 
Naturey Doğa Gıda gibi pek çok kuruluştan barter karşılığı hizmet alınmıştır. 
 
2013 Yılı Bazı Etkinlikler  
 

 Yeşilay ile yılın ilk etkinliği yapılmıştır bu yıl 500 kadar katılımcı iştirak etmiştir. 

 İDO ile feribot ve deniz otobüslerinde bisiklet taşınması izin çıkarılmıştır ve ücretsiz 
hale gelmiştir. 

 İBB ile son 1 yılda 7 km yeni bisiklet yolu ve 20 km eski yolun iyileştirilmesi 
çalışmamız, 

 İETT 20 otobüse bisiklet taşıma aparatı takılmış on araç seferlere başlanmıştır. 

 Ulaştırma bakanlığı ve Çevre bakanlığından kamu spotu için onay alınmıştır. 

 Çevre ve şehircilik bakanlığı Kentsel dönüşüm alanları ve toplu konut alanlarında 
bisiklet yolu mecburi hale getirilmiştir. 

 Çevre ve şehircilik bakanlığı 64 belediyeye bisiklet yolu projeleri için 5-10 milyon lira 
arasında destek vermeye başlamıştır. 

 Milli eğitim bakanlığı ile 1,5 yıldır süren çalışmalarımız sonunda orta öğretimde 
seçmeli ders olarak Bisiklet dersi konulmuştur. 

 İçişleri bakanlığı na TÜRKİYE adı için müracaat edilmiştir. 

 Trafik güvenliği yüksek kuruluna derneğimiz de alınmıştır. 

 Ölümlü kazaların azaltılması için Ankara da ulusal toplantı düzenlenmiştir. 

 Emniyet genel müdürlüğü ile bisikletli polisler için çalışma başlatılmıştır. 

 ECF genel kurulu için derneğimizi temsilen Murat Suyabatmaz, Halil Atalay ve 
Ercan Tuzcular iştirak etmiş Bratislava ya gidilmiştir. 



 Velocity dünya kongresine Viyana da iştirak edilmiştir. 

 Dönüş uçak biletinin ucuz olduğu Münih den dönüş tercih edilmiş aynı zamanda 
Münih de bisiklet alt yapısı incelenmiştir. 

 Velonette gece turu 3.000 bisikletlinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 Koç üniversitesinin İstanbul – Erzincan arsında 1300 kilometrelik sosyal 
yardımlaşma turuna destek verilmiştir. 

 Geleneksel Dünya çevre günü etkinliğimiz bu yıl Taksim olayları nedeni ile 
ertelenmiştir. 

 22 Eylül Dünya otomobilsiz yaşam günü nedeni ile yapılan etkinlikte Boğaz 
Köprüsünden geçilmiştir. Bu yıl sabah sağanak yağışa rağmen 7.000 bisikletli iştirak 
etmiştir. 

 Geleneksel Atamızın yolundayız bisiklet yolculuğumuz bu yıl 6. Kez daha da 
büyüyerek 12 ilden 300 bisikletlinin katılımı ile başarıyla gerçekleşmiştir. 

 Rutin Ramazanda gece turlarımız ile hafta sonu etkinliklerimiz ortalama ayda bir 
kez olmak kaydı  ile düzenlenmiştir. 

 Temsilciliklerimiz etkinliklerine devam ederken, Güzelçamlı da gelenekselleşen 
turizm odaklı turumuz başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

 Kuşadası Belediye başkanı daha geniş bir çalışma için derneğimizi görüşmeye 
davet etmiştir. 

 Uluslararası Bisiklet filmleri festivali derneğimizin ortaklığı Büyükada da ile 
gerçekleştirilmiştir. 

 İstanbul park girişimlerimiz ile ayda 1 gün bisikletlilerin hizmetine açılmıştır. 

 Kadıköy de 4 yıldır süren girişimlerimiz meyvelerini vermiş bisiklet park üniteleri 
çeşitli noktalara konulmaya başlanmıştır. 

 Bu yıl ilk kez 29 Ekim resmi kortejine 500 bisikletli ile iştirak edilmiş, akabinde 2 
farklı noktada bisiklet turu ve fener alayı gerçekleştirilmiştir. 

 Erzincan temsilciliğince Ergan dağı bisiklet festivali düzenlenmiştir. 

 Dünya kalp gününde Kalbin için pedalla turumuza 700 kişi iştirak etmiştir. 

 Facebook da 16.000 takipçi sayısına ulaşılırken haftalık ziyaretçi sayıları 122.600 e 
çıkmıştır. 

 2013 Yılında pek çok fuar ve kongrelere iştirak edilmiş, stand açılmış ve konuşmacı 
olunmuştur.   
   

50 temsilciliklerimizin sayfalarını da ortalama 500-1000 kişi takip etmektedir. 
Bilecik, Finike, Bandırma gibi yeni temsilcilikler aramıza katılmıştır. 
Üye sayımız 299 e yükselmiştir. 
internet sayfalarımıza katılımlar her geçen gün artmaktadır. 
Üyelerimizin bilgilerine sunarız. 
  
Saygılarımla, 
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