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Bisikletliler derneği 7. 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, 30 Belediye, 45 kadar kurum 
ve kuruluş ile yaptığımız projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. 
 
 
 
2014 Yılı Bazı Etkinlikler  
 

 Yeşilay ile yılın ilk etkinliği yapılmıştır bu yıl 800 kadar katılımcı iştirak etmiştir. 

 İBB ile son 1 yılda 10 km yeni bisiklet yolu ve 10 km eski yolun iyileştirilmesi 
çalışmamız, 

 İETT 10 otobüse bisiklet taşıma aparatı takılmış on araç seferlere başlanmıştır. 

 ECF genel kurulu için derneğimizi temsilen Murat Suyabatmaz, gidilmiştir. 

 Velocity dünya kongresine Canada’da iştirak edilmiştir. 

 Geleneksel Dünya çevre günü etkinliğimiz bu yıl Harbiye – Kadıköy Arasında 
yapılmış yaklaşık olarak 7.000 kişi katılmıştır. 

 22 Eylül Dünya otomobilsiz yaşam günü nedeni ile İstanbul ile aynı anda 20 
temsilcilikte etkinlik yapıldı.  

 Geleneksel Atamızın yolundayız bisiklet yolculuğumuz bu yıl 7. Kez daha da 
büyüyerek 15 ilden 450 bisikletlinin katılımı ile başarıyla gerçekleşmiştir. 

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

 Temsilciliklerimiz etkinliklerine devam etmektedir.  

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

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

 Facebook da 25.000 takipçi sayısına ulaşılırken haftalık ziyaretçi sayıları 150.000 e 
çıkmıştır. 

 2014 Yılında pek çok fuar ve kongrelere iştirak edilmiş, stand açılmış ve konuşmacı 
olunmuştur.   
   

50 temsilciliklerimizin sayfalarını da ortalama 500-1000 kişi takip etmektedir. 
Aydın Temsilciliğimiz ŞUBE olmuştur. Aramıza bir çok temsilcilik katılmıştır. 
Üye sayımız 330 e yükselmiştir. 
 

Üyelerimizin bilgilerine sunarız. 
  


