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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne
İZMİR
BİSUDER (Bisikletli Ulaşım Derneği), bisikletin, toplumun geniş kesimlerince bir ulaşım aracı olarak
kullanılması ve kentlerimizde, bisikletli ulaşım kültürünü tüm unsurları ile birlikte hayata geçirmek
amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, projeler tasarlamak ve yürütmek, toplumsal farkındalık yaratmak,
hukuki düzenlemelere zemin oluşturmak ve bisikleti, kent yaşamının bir parçası haline getirmek için
faaliyetlerine devam etmektedir.
BİSUDER, İzmir’de bu konuda faaliyet gösteren ve Valilik Makamının onayı ile kurulmuş tek dernektir.
Derneğimizin kuruluş tarihi ve kütük numarası antette yer almaktadır. Derneğimiz, sivil toplumun kent
yaşamındaki rolünün bilinciyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i Bisiklet Kenti yapma hedefinde
yaptığı çalışmalarda aktif rol oynamayı bir görev olarak kabul etmektedir. Önümüzdeki süreçte
BİSUDER, bisikletli ulaşım konusunda yapılan çalışmalarda en önemli paydaş olacaktır.
Bu doğrultuda; derneğimize gelen talep ve şikayetlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarına
iletilmesi, takibinin yapılması ve yapılacak düzenlemelerde gerekli görüldüğü takdirde bilgi
alışverişinde bulunulmasını amaçlamaktayız.
Derneğimiz tarafından Üçkuyular İskelesi - İnciraltı arasında yapılan paylaşımlı şerit
uygulamasına yönelik raporumuzu ekte sunmak isteriz. Kurumunuzca yapılan bu uygulama,
bisiklet kullanımını destekleyen ve bisikletli ulaşımı teşvik eden bir uygulamadır. Aynı zamanda
başarılı şekilde yürütüldüğünde kentimizde “birlikte sürüş külütürü” nün inşası için önemli bir
adım olacağını düşünmekteyiz.
Uygulamada tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilerilmesi durumunda yapılan çalışmanın daha
başarılı noktaya ulaşacağını ve İzmir’in benzeri diğer yollarında da hayata geçirilebilecek bir
uygulama olduğunu düşünmekteyiz.
Saygılarımızla arz ederiz.
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HAYDAR ALİYEV BULVARI

PAYLAŞIMLI BİSİKLET ŞERİDİ

UYGULAMASI RAPORU
TESPİTLER VE ÖNERİLER

HAZİRAN 2019

TESPİTLER
1) İzmir’deki ilk paylaşımlı bisiklet şeridi uygulaması olan Haydar Aliyev Bulvarı üzerindeki uygulama
Üçkuyular İskele’sinin oradan başlayıp bulvar boyunca devam ediyor. Tek şerit gidiş karşı yönden de tek şerit
geliş şeklinde oluşturulan proje yatay ve düşey işaretlemeler içeriyor.

Yerdeki bisiklet ikonları, YOLU PAYLAŞ dikey işaretlemeler yol boyunca belli aralıklarla sürüyor. Ayrıca şerit
uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Bisiklet Yolları Yönetmeliği’nde belirtilen
ayrılmış bisiklet yolu zemin rengine boyanmış durumda. Bu noktada yönetmelikte paylaşımlı şerit tarifi
yapılmadığı için şeridin maviye boyanması fikri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bu tercih bisikletlilerin
burayı ayrılmış bisiklet yolu gibi algılamasına sebep olduğunu gözlemliyoruz.
2) Dikey işaretlemelerin bir kısmının ağaç dalları arasında kaldığı gözlemleniyor.

3) Yol boyunca var olan park yasağını belirten tabelaların tamamında çekici işareti bulunmuyor. Eski
konuşmuş tabelalarda var iken yenilerinde bu işarete rastlanmıyor.

4) İnciraltı Kent Ormanı otopark çıkışı ve İlçe terminali çıkışında araç sürücülerinin görebileceği dikey
işaretleme var ancak yatay işaretleme bulunmuyor.

5) Projede 50km/s lik hız sınırlandırmasına dair yatay ve dikey işaretler bulunmakta. Ancak Üçkuyular’ dan
İnciraltı meydan kavşağına gidiş yönünde ilk 50km/s sınırlaması 1.32. km’de. 2.89 km boyunca hız sınırlaması
işareti sadece bir adet var. İnciraltı meydan kavşağında Üçkuyulara gidiş yönünde 50km/s yatay hız yer isareti
var. 3 km boyunca başka işaret bulunmuyor.

6) Özel otomobil sürücüleri genel itibariyle paylaşımlı şerit uygulamasına uyar ve şeridi paylaşır halde iken
denetleme sırasında bir ESHOT otobüsü ve bir Temizlik İşleri çöp kamyonu değecek kadar yakınımızdan geçti.

7) Projede İnciraltı tarafından gelen bisikletliler için sahil yönüne doğru bir geçiş noktası bulunmuyor. Bazı
bisikletlilerin karşıya geçişi algılayamayıp yolun ortasında kaldığı tespit edimiştir.

ÖNERİLER
1) Dikey işaretleme açısından PARK ETMEK YASAKTIR tabelalalarına çekici işareti eklenmeli.
2) Hız limiti yatay ve dikey işaretleme arttırılmalı.
3) Ağaçların kapattığı tabelalar için budama yapılmalı.
4) İncirlatından geliş yönünde paylaşımlı şeridin bittiği yere yaya geçidinden Levent Marina yönüne doğru
sahilden devam edecek bisikletliler için aynı şekilde boyalı bir geçiş yolu yapılmalı.
5) Kamera ile hız tespiti yapılan noktaya da ilave hız limiti uyarısı ve radar uyarısı konulmalıdır.

SONUÇ
Bisikletli Ulaşım Derneği olarak paylaşımlı şerit uygulamasını genel anlamda olumlu buluyoruz. İlave
işaretlemeler ve diğer eksiklikler giderildiğinde İzmir kent merkezinde birlikte sürüş kültürüne katkısı
olacağını düşünüyoruz.
Yöntemin başarılı olması, bisiklet yolu yapımı için imkan olmayan noktalarda aynı sistemin uygulanması için
önem teşkil etmektedir.

