SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM, YAŞANABİLİR KENTLER İÇİN BİSİKLET

Bisiklet; Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlandığı
biçimiyle bir “araçtır” ve ayrılmış bir bisiklet
yolunun olmadığı yollarda sağ şeridi kullanır.
Ulaşımda bisikleti tercih eden her vatandaşın, diğer
ulaşım araçlarını tercih eden vatandaşlar kadar yol
üzerinde hakkı vardır. Motor gücü ile hareket ve
seyahatin (otomobil), insan gücü ile hareket ve
seyahate (yaya ve bisikletli) karşı bir üstünlüğü
yoktur.
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SADECE

ARABA SENİN
“Bu bruşür Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla BİSUDER’e aittir ve
AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

YOL HERKESİN!

BİSİKLET SADECE
BİSİKLET DEĞİLDİR

NEDEN “BİSİKLETLİ ULAŞIM” ?
BİSUDER’İN AMAÇLARI NE?
• Bisikletin toplumun geniş
kesimlerince bir araç olarak
kabulüne dair gerekli tüm
çalışmaları yapmak,
• Kentte yaşayan tüm
bireylerin, özellikle de
kadın, çocuk, engelli ve yaşlı
bireyler için bisikletin içinde
olduğu projeler tasarlamak
ve yürütmek, toplumsal
farkındalık yaratmak için
çalışmalar yapmak,
• Bisiklete dair hukuki ve
kanuni tüm metinlerin
sağlıklı çevre, çağdaş dünya
gereksinimleri ve insani
nedenlere dayalı olarak
geliştirilmesi ve hatta
değiştirilmesi için çaba sarf
etmek,

BİSİKLETİ SAVUNMAK;
İnsan hayatını, doğayı ve şehirleri savunmaktır.
BİSUDER NE YAPACAK?

• Bisiklete dair hukuki ve kanuni tüm
metinlerin sağlıklı çevre, çağdaş dünya
gereksinimleri ve insani nedenlere
dayalı olarak geliştirilmesi ve hatta
değiştirilmesi için çaba sarf etmek.
• Karar vericiler üzerinde bisikletin
öncelik sırasını değiştirmek, bisikletin
ulaşım hiyerarşisindeki yerini çağdaş
seviyeye çıkarmak önemli
amaçlarımızdan birisidir.
• Bunu yaparken sağlam bir kurumsal
altyapı oluşturarak bireylere değil
kuruma has ilkeli refleksler, ilişkiler ve
yöntemler geliştirmek diğer önemli
amaçlarımız içindedir.

Bu eylemlerini gerçekleştirirken
dayanak noktalarını veriden,
bilimsellikten ve insan
haklarından alır.

• Engellilerin toplumdan ayrıştırılmadan engel
durumlarına göre bisiklet kullanımını teşvik
etmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu
konuda toplumsal farkındalık çalışmaları
yapmak, bisiklet satış ve servis hizmet
kalitesinin artmasına dair girişimlere katkı
sunarken bu durumu göz ardı etmemek,
engellilerin kullanımına uygun bisiklet
tasarım ve üretimini desteklemek.
• BİSUDER, gerektiğinde demokratik
haklardan kaynaklanan imkanları kullanarak
toplumun dikkatini çekmek için barışçıl
toplantı ve gösteriler ile barışçıl eylem ve
protestolar gibi toplumsal hareketlerin
düzenleyicisi ve öncüsü olabilir.
Akciğeri Güçlendirir

Çevrecidir

Özgüveni Yükseltir

Kemikleri Güçlendirir

Ruh Sağlığını Korur

Kasları Güçlendirir

Kan Basıncını
Düzenler

Kan Şekerini Düzenler

Eklemlerinizin
Gücünü Arttırır

Bütçenizi Korur

Kilo Kontrolü Sağlar

