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Yıllar önce Adanalı bir çocukken hayalim bir bisikletle şehrimi baştan
başa gezmekti. Çocuk hayallerini bisikletin arkasına koyup sokak
sokak turlamak, Adana’nın tadına bir başka varmanın yoluydu adeta o
yılların Zeydan’ı için. Zamanla hayalim bir nebze de olsa gerçek oldu.
Ama yine de tüm caddelerde değil, tüm parklara ulaşamadan. Şehrine
şehrindeyken hasret kalarak bir nevi.
Yıllar geçip de çeşitli ülkeleri gidip gördükçe bu kez bisikletin sadece
bir eğlence değil, yaşam biçimi olduğunu gördüm. Koca koca şehirlerde insanların sadece gezmek için değil, işine varmak ya da spor yapmak için bisiklete gönül verdiğini fark ettim. Tabii ki kıskandım.
İşte şu an girizgahını yazdığım proje, içimde kalan bir uhdeyi gerçeğe
dönüştürme projesi. Hem dünün Zeydan’ı için, hem de bugünün
kentinin hizmetinde, görevi Adana’nın iyiliği olan bir Zeydan için
dünün olmazını bugün gerçek etmek inanın çok heyecan verici.
Adana’yı bir bisiklet kenti yapmaya karar verdik sözün özü. İstiyoruz ki
her gelişmiş ülkede olduğu gibi Adana da her yerinde rahatça bisiklete
binilen bir şehir olsun. Sadece pedal çevirerek sağlıklı olalım, ekonomik olarak da zaman olarak da tasarruf yapalım, trafiği rahatlatalım,
çevreye dost olalım, daha ne olsun!?
2.2 milyonu aşan nüfusuyla Adana’da ortalama 6 kişiye 1 araç düşüyor.
Otomobil bağımlılığı, trafik yoğunluğu ve hava kirliliği, büyümesine hızla devam eden Adana’nın öncelikli sorunları arasında yer
alıyor. Bu sorunların üstesinden gelmenin yolu, yeni yollar yapmak
değil, bisiklet gibi farklı ulaşım alternatiflerinin şehrimiz Adana’nın
kültürüne entegre etmek.
Bu sorunun çevreci ve ulaşılabilir bir biçimde çözülmesini
amaçladığımız çalışmalarımız kapsamında Adana Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile birlikte Adana Bisiklet Eylem Planını
hazırladık. Amacımız bisiklet kültürünü geliştirerek şehir içerisinde
alternatif ulaşım olanağı sağlamak, trafik sıkışıklığını ve çevre kirliğini önlemek. Bisikletin tüm ulaşım araçları arasındaki payını arttırarak
daha fazla Adanalının bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmasını teşvik
edip, Adana trafiğine olumlu katkı sağlamayı, uzun vadede ise trafikten kaynaklı emisyon oranı azaltmayı arzuluyoruz.
Adana’yı saran 135 km’lik bisiklet yolu ağıyla, şehri etaplandırarak
uygulama planlamalarımızı tamamladık. Sürülebilir ve sürdürülebilir
şehir Adana vizyonuyla yaygın bir bisiklet ağı ve kültürü oluşturmayı
amaçlıyoruz.
Özel bisiklet yollarıyla, gerekli destek üniteleriyle ve tabii bisikletli
yaşamın önemini kavramış Adanalılarla emin olun hayat iki tekerlek
üzerinde çok daha güzel olacak. Her çevirdiğimiz pedalla mutluluktan
ayaklarımız yerden kesilecek.
O halde haydi hepimiz pedal basmaya

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
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VİZYON
Bisiklet kullanım kültürünün geliştirildiği, bisiklet kullanımının yaygınlaştığı sürülebilir ve sürdürülebilir
şehir Adana
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MİSYON
Bisiklet farkındalığının artarak bisiklet kullanımının teşvik
edildiği, kiralanabilir bisiklet istasyonlarının kent içinde
erişiminin arttırıldığı, bisiklet mevcut yolların standartlara
uygun hale gelerek iyileştirmelerin yapıldığı ve yeni bisiklet
yollarının planlanarak güvenli sürüş alanlarını sağlamak.
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Kente Genel Bakış
Adana, 2.2 Milyonu aşkın nüfusu, sahip olduğu gelişmiş sanayi
ve tarımsal zenginlik gibi unsurlar ile, gelişmiş yatırım altyapısına sahip, dinamik iş gücü ve genç nüfusu ile ulaşım talebi oluşturan Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biridir. Adana’da kent
içi ulaşımında farklı ulaşım türlerini görmek mümkündür. Toplu
taşımada Hafif Raylı Sistem ve Otobüs hatları, çeşitli kooperatifler
tarafından işletilen küçük otobüs ve dolmuş hatları hizmet vermektedir.
Kentimizde Ulaşım Master Planı çalışmaları geçmiş dönemlerde
çalışılmamış olmakla birlikte, yapılması noktasına 2020 itibariyle
Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından çalışmalarına başlanmış
olup süreç çerçevesinde hazırlıkları devam etmektedir. Ulaşım
Master Planı çerçevesinde mikro mobilite, yaya ve bisiklet yolu
konuları, yapılan ara toplantılar ve 19.10.2021 çalıştayı kapsamında
önceliklendirilen konular haline getirilmiştir.
Diğer büyükşehirlerde olduğu gibi Adana’da da otomobil sahipliği giderek artmakta ve en yaygın kullanılan ulaşım aracı olarak
göze çarpmaktadır. Araştırmalara göre Adana’da 6 kişiye 1 otomobil düşmektedir. Alternatif ulaşım altyapılarına baktığımızda
ise bisiklet yollarının şehrin farklı bölgelerine yayılmış, birbirleri ile
bağlantısı olmayan, ulaşım amaçlı kullanıma hizmet etmeyen, rekreatif
amaç noktasında da yetersiz kaldığı yapılan analiz çalışmalarında
tespit edilmiştir.
Adana’da şehir içi toplu taşımacılığı otobüs ve minibüsler ile
yapılmaktadır. Şehir içi trafiğine büyük yük getiren bu araçlardan
çıkan egzoz gazı emisyonları ve gürültüler özellikle vatandaşların
iş ve okul giriş-çıkış saatlerinde yoğun olarak hissedilmektedir.
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Kentinizde bisikletli ulaşım neden önemli?
Adana, 2 üniversiteye ev sahipliği yapan, 55.000’in üzerinde öğrencisi, 1.1 Milyonu aşkın iş gücüne sahip nüfusu ile dinamik kentlerin
başında gelmektedir. Nüfusunun %30’u 15-35 yaş aralığında yer almaktadır. Ayrıca Adana 160 km uzunluğunda sahil bandına sahip bir
deniz kentidir.
Özellikle hafta içi işe gidiş ve dönüş saatlerinde (07.00-09.00 –
16.00-19.30) Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Küçüksaat, Turgut
Özal Bulvarı, Kenan Evren Bulvarı, Kozan Caddesi gibi şehrin ana
caddelerinde trafik yoğunlukları yaşanmaktadır. Şehir içi trafiğine
büyük yük getiren bu araçlardan çıkan egzoz gazı emisyonları ve
gürültüler özellikle vatandaşların iş ve okul giriş-çıkış saatlerinde
yoğun olarak hissedilmektedir.
Aktif bisiklet dernekleri ve kulüpleriyle sorunlarını dinlemek ve
çözümlemek adına yapılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Zeydan Karalar ve ilgili daire başkanlıklarımızın da bulunduğu
07.07.2020 tarihli toplantı sonucu bisiklet kullanıcılarının bisikleti
kullanma amaçlarının serbest zaman değerlendirme ve spor amaçlı
yönelimde olduğu, trafiği rahatlatma noktasında alternatif bir
ulaşım aracı olarak sıklıkla görülmediği değerlendirilmiştir.
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Her geçen gün çoğalan araç sayısı ve bireysel araç kullanımının fazla
olması, hafif raylı sistemin şehir merkezindeki trafik yükünü yeterince azaltamaması, sabah ve akşam saatleri servis hizmeti yapan
(okul-iş vb.) araçların trafikte yoğun olarak seyretmesi, havalimanı
ve otobüs terminalinin şehir merkezinde bulunması ilimizde trafikten kaynaklı emisyonları arttırmaktadır.
Trafikten kaynaklı emisyonun oranı Temmuz 2014 tarihinde, Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Adana Temiz Hava
Envanteri araştırmasına göre aşağıda tablo olarak verilmiştir. Hava
kirliliğine dair çalışmada, şehrin belirli noktalarına konulan ölçüm
istasyonları aracılığı ile emisyon envanteri çıkarılmıştır.
Emisyon envanterine ilişkin değerlendirmede, her kirletici için kategori bazında toplam emisyon değerlendirmesi aşağıdaki tabloda
yer verilmiş olup, trafikten kaynaklı emisyonun toplamı, AB tarafından belirlenen değerlerin üzerinde olduğu Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmasında tespit edilmiştir.

NOx
emisyonu

SOx
emisyonu

PM10
emisyonu

3.185,48

16.210,98

1.683,79

Sanayiden Kaynaklı Emisyon

512,99

2.297,77

2.585,48

Evsel Isınmadan Kaynaklanan Emisyon

1.136,08

14,25

64,00

Trafikten Kaynaklanan Emisyon

(ton/yıl)

4.834,55

(ton/yıl)

18.523,00

(ton/yıl)

4.333,27

SONUÇ

Emisyonların Toplamı

Kaynak: Adana Temiz Hava Eylem Planı, 07.2014 , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
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BİSİKLETLİ ULAŞIMA
BÜTÜNSEL BAKIŞ

Bisikletin Kente Sağlayacağı
Fırsatları Anlamak

Bisiklet Stratejilerine
Katılım, Bilgi Paylaşımı
ve İletişim

Kaynakları Harakete
Geçirmek
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Adana Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve çevreci bir ulaşım araç olan
bisikletin kullanımını her yaştan insana yayarak kullanımı arttırmak
için çalışmalarına devam etmektedir. Bisiklet yolu güzergahları
ile ilgili çalışmalar ve Adana Ulaşım Ana Planı dahilinde bisiklet
kullanımını kolaylaştıran uygulamalara yönelik iyileştirici altyapı
çalışmaları / kararları devam ederken, bir yandan da kiralanabilir
bisiklet istasyonlarının kurulumuna dair çalışmalarda uygulamanın
son aşamasına gelinmiştir. Mevcutta aktif bisiklet yolu uzunluğu
27 km civarındadır. Yeni uygulamalar ile bisiklet yollarının arasındaki kopukluğu giderecek, entegre bir yol güzergahıyla ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar devam ederken
bir yandan da trafikte bisiklet bilincinin güçlendirilmesine yönelik
iletişim çalışmaları yürütülmektedir.
Bisikletin şehre sağladığı en önemli faydası, motorlu taşıt trafiğini rahatlatacak alternatif bir ulaşım aracı olmasıdır. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve ulaşım amaçlı kullanılması ile trafikteki
bekleme süresi azalacak, hem bireysel hem de toplumsal olarak
hava kalitesi, sağlık, aktif yaşam ve zaman tasarrufu açısından fayda
getirecektir.
Temel amacımız, motorlu araç kullanımının azalmasını sağlayacak
bir ortam sağlayarak, toplu taşıma araçlarının kullanım oranlarını
arttırmak ve bisiklet – elektrikli scooter gibi çevreci mikromobilite
araçlarının yaygınlaşması,
Bu amaç dahilinde yaya ve bisikletli ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler uygulanmaktadır. Bisikletin tüm ulaşım
araçları arasındaki payını arttırarak, 2030’a kadar kullanım oranını
%3 civarına yaklaştırmak hedeflenmektedir. Teşvik edici bu uygulamalar ile birlikte daha fazla Adanalının bisikleti ulaşım aracı olarak
kullanması teşvik edilerek orta vadede Adana trafiğine olumlu katkı
sağlayacak, uzun vadede ise trafikten kaynaklı emisyon oranı azalacaktır.
Trafikte bisikletlilerin yaşadığı sorunları baz alarak, farkındalık
çalışmasıyla bilinçlendirilmesi,
Aktif ve doğru iletişim kampanyası ile şehir içindeki bisiklet kullanımının arttırılması ve bisiklet kültürünün desteklenmesi
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Kentinizde Bisikletle İlgili Yapılan Çalışmalar
Kentimizde bisiklet yollarının planlanması adına Adana Büyükşehir
Belediyesi Şehircilik Atölyesi ekibi 2020 yılında aktif olarak çalışmaya başlayarak kent bütününü kapsayacak şekilde bir yol haritası
oluşturacak çalışmalar bütününü başlatmıştır. Şehircilik Atölyesi
koordinasyonunda; bisiklet yollarının yapımına başlamadan mevcut durumun tespiti, bugüne kadar şehirde bu kapsamda yapılan
çalışmaların derlenmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet yolları ile ilgili hedeflerini ve uygulama adımlarını belirlemek üzere,
bisiklet dernekleri ve kullanıcılarının ihtiyaç ve beklentileri için
belediye başkanlarının, ilgili daire başkanlıklarının ve bisiklet
dernek yöneticilerinin bir araya getirildiği odak grup toplantıları
ve etkinlikler düzenleyerek ihtiyaç duyulan konularla ilgili çözüm
adımları planlanmıştır.
Kentimizde Ulaşım Master Programı çerçevesinde kavşaklar 2022
tarihinde başlayacak çalışmayla birlikte akıllı kavşak haline gelmesi
noktasında yenilenmeye başlayacak olup üst geçit ve kavşakların
bisiklete uygun hale getirileceği ilgili konunun detay görüşme
toplantılarında konuşulmuştur.
Bununla birlikte, eski bisiklet yollarının bakımı ve kullanıma açılması ve yeni yolların da yapımı ile birlikte şehrimizde 27 km’lik bir
bisiklet yolu bulunmaktadır. Bisiklet yolunun 2023 yılı itibariyle 52
km olması planlanmaktadır.
Kentimizde kiralanabilir bisiklet istasyonları mevcut değildir. Bu
konuda çalışmalar başlamış ve ihalesi tamamlanmış olup ilk etapta
10 istasyon 80 adet kiralanabilir bisiklet kullanıcı ihtiyaçları noktasında konumları belirlenmiştir. 2022 itibariyle faaliyete geçmesi
planlanmaktadır. Bisikletli ulaşım ağı haritası, güncellenmeye devam etmekte, yeni yapılacak yollar için altlık olarak kullanılmaktadır.
Bisiklet kullanımını teşvik edecek alanların arttırılması adına 16 Eylül 2021 itibariyle ASKİ Spor Parkı içerisinde toplam 560 m2 alana
sahip Bisiklet Eğitim parkuru uygulanmıştır. Güvenli eğitim alanı
ihtiyacına karşılık vermek amacıyla hazırlanan projede özellikle
çocukların trafikten uzakta, sağlıklı ve güvenli bir çevrede bisiklet
kullanmayı öğrenmesi; trafik işaretçileri ve yaya geçitleriyle trafik
bilincinin gelişmesi amaçlanmıştır. Aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. Şehirdeki bisiklet kullanımına dair olan algı için
iletişim kampanyaları planlanmakta, takvimlendirilmek üzere
basın birimi ile çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca mikro mobilite
odağında e-scooter uygulamalarının şehir içinde kullanılabilmesi
için meclis kararı alınmış olup UKOME’den geçişi sağlanmıştır.
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Kiralanabilir Bisiklet İstasyonları
Kent içinde her yere bisikletle ulaşım planı doğrultusunda tüm
şehri etaplayarak başladığımız bisiklet yolları projesi kapsamında
daha fazla aktif bisiklet kullanıcısına ulaşılmak hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda, kredi kartı ve/veya kent ulaşım kartları kullanılarak
bisiklet kiralanmasını sağlayan akıllı üniteleri şehrin birçok noktasına yerleştirmek amaçlanmaktadır.
Ulaşıma yeni bir bakış açısı getirdiğimiz bu kapsamda şehrimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmaya ve daha çevreci bir Adana için
bisiklet kullanımını sürdürülebilir biçimde yaygınlaştırmak temel
odağımızdır.
Bisiklet kiralama istasyonlarının yer seçimlerinde, bölgedeki
bisiklet kullanımı, bisiklet yolları, toplu taşıma ve metro duraklarının yakınlığı, öğrenci popülasyonu, trafik sıkışıklığı gibi etmenler göz önünde tutulmuştur. Kuzey Adana ve Güney Adana
olmak üzere çift yönlü hareket edebilme imkanı sağlanması adına
başlangıç olarak 10 durak tercih edilmiştir.
Bisiklet kiralama istasyonlarının, vatandaşları bisiklet kullanmaya
teşvik etmek ve bisikleti şehir içinde pratik bir ulaşım alternatifi
olarak görünür kılmak amacıyla önemli etkiler sağlaması beklenmektedir.
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Kentimizin Bisiklet Konusundaki Gelişme Alanları Neler?
İlçe belediyelerinin bisiklet yolları çalışmalarında birbirine dair
iletişim ve koordinasyon eksikliğini temel alarak yeni yapılacak
yollar ve mevcut yolların entegre hale getirilmesi gibi konularda
kopuk bir süreç olduğu gözlemlenmektedir.
Mevcut bisiklet yolları güzergahları, belli yerlerde bitişinin olması,
sürüş devamlılığı açısından güvenli kullanımı sınırlandırmaktadır.
Bisiklet yollarının bağlantılandırma durumunun baz alınarak, birbiriyle entegre ve akış halinde olması en öncelikli ihtiyaçlardandır.
Yeni yapılacak yolların, öncelikli olarak birbirine entegre olması ve
akışı sağlaması için bu konunun elzem olduğu değerlendirilmiş ve
yeni bisiklet yolu çalışmalarının bu konunun önemi dikkate alınarak
yapılması değerlendirilmiştir.
Özellikle şehir merkezinde park alanları kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle araçların bisiklet yolları üzerine park etmesi önemli bir engel olarak göze çarpmaktadır. Bu noktada bisiklet yollarının
hem araçların park etmesi hem de seyyar satıcılar ve motosikletliler tarafından bisiklet yolunu işgal etmesi sorununu, yeterli denetim mekanizmalarının sağlanamıyor oluşu ile eş sorun olarak
değerlendirmekteyiz. Zabıta Daire Başkanlığı yetkililerin bu konu
üzerinde eğitilmesinin ardından, düzenli denetimlerin yapılması
ve bisiklet yolunun istilasının engellenmesi amaçlanacaktır. Bu
doğrultuda aynı zamanda Bisiklet İletişim Hattı oluşturulacak
bisiklet yolu üzerinde park eden araçların zabıta birimindeki ekibe
ulaştırılması sağlanacaktır.
Adana’da aydınlatma ile ilgili belli bölgelerde sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorun, nedeniyle hem güvenlik ihtiyacı hem de kaza riskleri oluşabilmektedir. Bisiklet yollarının bulunduğu alanların önceliklendirilerek aydınlatma ihtiyaçlarının sağlanması gerekmektedir.
Bu konuda aydınlatma sorumluluğunun bazı bölgelerde Adana
Büyükşehir Belediyesi’nde bazı bölgelerde ise TEDAŞ ve
Enerjisa’da olduğu konuşulmuştur. Zaman planı içerisinde yollardaki aydınlatma sorunun yetki birimlerine iletildiği ve çözümün
takip edilmesi ile gelişim gösterilecektir.
Toplu taşıma ile ilgili entegrasyon aparatlarının bulunmayışı,
bisikletin diğer ulaşım türleriyle entegre olabilmesine engel teşkil
eder. Ulaşımının belli bir kısmını bisikletle belli bir kısmını da lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla yapma ihtiyacı taşıyan bisiklet
kullanıcıları bu sayede ilk noktadan son noktaya kadar güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımlarını sağlayabileceklerdir. Örneğin; evinden bisikletle durağa giderek üniversiteye giden otobüse binen
öğrenciler, indikleri yerden kampüse 15 dakikalık yürüme sürelerini
3 dakikaya indirebileceklerdir.

20

adana bisikletli ulaşım

eylem planı

Otobüs entengrasyonu sayesinde daha fazla insanın bisiklete binmesi teşvik edilecek olup bisikletlilerin hayata dahil olması noktasında kolaylaştırıcı etki görebilecektir.
Adana Ulaşım Ana Planı kapsamında, kavşak düzenlemeleri
çalışmaları saha analiz aşamasındadır. Analiz aşamasının sonrasında, uygulama planları çıkacak olup yeni yapılacak ve düzenlenecek
kavşakların bisikleti de baz alarak yenilenmesi kararlaştırılmıştır.
Kavşakların şekli başta olmak üzere trafik akışını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu düzenlemeye gidilerek ve akıllı kavşağa geçişlerin
yapılması ile bisikletin kullanımı da güvenli hale gelecektir. Yine
ulaşım ana planı çerçevesinde, trafiksiz alanlar konusu Adana için ilgili paydaş toplantıları ve fiziki çalıştayda ihtiyaç analizinde ve çözüm
önerilerinde konuşulmuştur. Özellikle tarihi şehir merkezinde trafiksiz alanlara dair pilot uygulama çalışma kapsamında yürütülecektir.
Saha analizleri devam ettiği için henüz yer tespiti ve zaman planı
tespiti yapılmamıştır.
Bisikletin şehre, bireylere ve çevreye faydalarının daha bütüncül şekilde anlatıldığı, trafikte bisikletin görülmesinin ve saygı gösterilmesinin
farkındalığının arttırılması, teşvik edici basım ve yayınların uygulanmasının bütüncül şekilde planlandığı ve düzen aralıklarıyla sürekli
olarak yapılmaya devam edildiği bir iletişim planı hazırlanacaktır.
Belli gün ve zamanlarda yapılıp sonrasında paylaşımların yapılmadığı
bir iletişim stratejisi yerine kapsamlı ve bütüncül bir iletişim planı
hazırlanma ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç bürokratlar dahil olmak
üzere şehrin yaşayanların bisiklet algısını olumlu yönde etkileyecek,
güvenli sürüş için pekiştirici uyarılar yapan ve faydalarının işlevsel
algısını veren biçimde olması hedeflenmektedir.
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2. BÖLÜM

Mevcut Durum
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Adana’daki Bisiklet Topluluklarıyla Toplantılar
Trafik yoğunluğunu azaltmaya ve daha çevreci bir Adana için
bisiklet kullanımını sürdürülebilir biçimde yaygınlaştırmaya yönelik yapacağımız projelerle Başkan’ımız Zeydan Karalar ve ilgili Daire
Başkanlarımızın da dahil olduğu, Adana’daki aktif bisiklet grubu ve
platform temsilcilerini davet ettiğimiz odak grup toplantısı düzenledik.
Kent içinde her yere bisikletle ulaşım planı doğrultusunda hayata
geçireceğimiz projelerimizi paylaştık. Bisiklet kullanımının rahat
ve güvenli şekilde gerçekleşmesine dair neler yapabileceğimiz
konusunda doğrudan kullanıcılarımızın sorunlarını dinleyerek ve
çözümler üreterek odak grup toplantımızı tamamladık.
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Adana’nın Bisikletli Ulaşımdaki SWOT Analizi
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Bisiklet Yolu Güzergahı Belirleme Modeli
Fiziksel
Yol Genişlikleri
Eğim
Fiziksel Durum

Çevresel
Arazi Kullanım Türü
Kullanıcı Yoğunlukları
Ulaşım Sistemine Entegrasyonu
Mülkiyet Durumları
Trafik Yoğunluğu

Görsel
Yapı Yükseklikleri
Yeşil Alanlara Yakınlık
Bina Nizam Durumu

Kaynak: Bisiklet Yolları Güzergah Belirleme Modeli Bileşenleri

Geleneksel Ulaşım Planlama
Trafik Odaklı

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
Planı İnsan odaklı
Temel Amacı: Erişilebilirlik; sosyal eşitlik,
Temel Amacı: Trafik akışı
sağlık ve çevresel kalite içeren yaşam kalitesi ve
kapasitesi ve hız
ekonomik uygulanabilirlik
Ulaşım türlerinin bütünleşik gelişimi ve
Ulaşım Türü Odaklı
sürdürülebilir hareketliliğe geçiş odaklı
Altyapının, pazarın, mevzuatın, bilgilerin ve teAltyapı odaklı
sislerin kombinasyonu/uyumlaştırılması
Sektörel planlama belgesi
İlgili politika alanlarıyla tutarlı planlama belgesi
Uzun vadeli vizyon ve stratejiye dahil edilmiş
Kısa ve orta vadeli plan
kısa ve orta vadeli plan
İş yolculuğu akışına odaklı işlevsel kentsel bir
İdari bir alanı kapsama
alanı kapsama
Trafik mühendislerinin etkinlik alanı Disiplinlerarası planlama ekibinin etkinlik alanı
Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşım kullanarak payUzmanlar tarafından planlama
daşların ve vatandaşların katılımıyla planlama
Öğrenme ve gelişme için etkilerin sistematik
Kısıtlı etki analizi
değerlendirilmesi
Tablo Kaynak: Sürdürülebilir bir Kentsel Hareketlilik Planının Geliştirilmesi ve Uygulanması Yönergeleri,
2019, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlarına dair Avrupa Platformu

“

Hayat bisiklete binmek gibidir.
Dengede kalmak için, hareket
etmeye devam etmen gerekir.
Albert Einstein, Bilim İnsanı
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3. BÖLÜM

Bisiklet Stratejisi
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Bisiktlet Yollarından Beklentiler

A

Güvenlik

Kesintiye Uğramadan

Konfor

Entegre Biçimde
Ulaşmak

İşlevsel Rotalar

B

Güvenli Bir Alan
İçerisinde

ABD ve İngiltere’deki planlama kılavuzları, insanların işe gitmek
amacıyla 2 km’ye kadar yürümelerine karşın en fazla 10 dakikalık
yürüme mesafelerine istekli olduklarını belirtmektedir. Bisiklet
kullanımında da tıpkı yürüyüşte olduğu gibi işe gitmek amacıyla
8 km’ye kadar yol alınabilirken, insanlar 1 - 5 km arasında bisiklet
sürmeyi tercih etmektedirler (UK Department of Transportation).
Toplu taşıma ise 4 km’nin üzerindeki mesafeler için kullanılmaya
başlamaktadır. Ancak özellikle toplu taşıma hizmetlerinin 10 dakika veya daha fazla süreli periyotlarda hizmet vermesi, toplu taşıma
aracını bekleme süresinin seyahat süresine yakın veya daha fazla
olduğu durumlarda insanların toplu taşımı tercih etmeleri daha zor
olmaktadır.

“

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile;
Sosyal Faydalar, Mekansal Faydalar
Çevresel Faydalar, Ekonomik Faydalar
sağlanır.
29
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Bisiklet Yolu Altyapısını Kimler İçin Tasarlıyoruz?
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Persona haritasına ek olarak;
Çağdaş 32 yaşında, evinden toplu taşıma arasındaki kısa mesafe
sayılabilecek 800 metreyi yürüyerek durağa ulaşır, indiği yerden
iş yerine gitmek noktasında 2. bir vasıtaya binmek durumundadır.
Çağdaş’ın evde bisikleti vardır, ancak toplu taşıma entegrasyonun
bulunmamasından dolayı bisikletini ulaşım amaçlı kullanmayı tercih etmemektedir.
Bartu 7 yaşında, bisiklet kullanmasını henüz bilmemektedir. Ailesi yeteri kadar zaman ayıramadığı için bisiklet kullanmayı henüz
öğrenememiş olan Bartu, bisiklet kullanan arkadaşlarına imrenerek
bakmaktadır.
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Adana Bisikletli Ulaşım
Eylem Planı Hedefleri
Hedef:1
Kentimizdeki bisiklet kullanıcı sayısını arttırmak
Genel Yaklaşım
Genç, Zaman ve Çevre Dostu
Tanımlanmış bisiklet yollarının arttırılması ile bisiklet kullanımındaki güven algısını desteklemek,
Bisikletin kişilere, hem zaman hem para maliyeti işlevinin fark ettirilmesi, sağlık açısından sağlayacağı faydalar
Farkındalık ve iletişim çalışmalarının yapılması
Eylemler
Yeni bisiklet yolları yapmak,
Bisiklet kiralama istasyonlarının kurulması
Bisiklet kullanma eğitimlerinin verilmesi,
Kavşakların bisiklet kullanıcılarının geçişlerine uygun olması adına
akıllı ulaşım sistemlerini kullanmak,
Mevcuttaki bisiklet yollarının periyodik bakımlarının yapılması
Zabıta D.B. ile birlikte motosikletlilerin bisiklet yollarına girişini
engelleyen cezai uygulamaların ve yaptırımların arttırılması
Göstergeler
Paylaşımlı bisiklet sistemini kullanan kullanıcı sayıları
Bisiklet eğitimini tamamlayan kursiyer sayısı,
Yeni yapılan bisiklete uygun akıllı kavşak sayısı
Zabıta D.B bisiklet yolu üzerindeki motosikletliler ve seyyarlarla
ilgili uyarıcı bildirim sayısı, bisiklet yolu üzerine park eden araçlara
kesilen ceza sayısı
Mevcut Durum
1-Bisiklet yol ağı uzunluğu 27 kilometredir.
2. Henüz kiralanabilir bisiklet istasyonu sayısı 0’dır.
3. Bisiklet Eğitim Parkuru 16 Eylül itibariyle açılmıştır.
4.Bisiklet sürmesini bilmeyen kişilerin sayısı bilinmemektedir. Kurs
ile birlikte öğrenenlerin sayısı baz alınacaktır.
5. Bisiklet iletişim kampanyalarına dair bir plan bulunmamakla beraber, sıklık ve düzen çerçevesinde devamlılıkla yapılmamaktadır.
Hedeflenen Durum
Kentimizdeki bisiklet yolunun 52 km’ye çıkarak potansiyel bisiklet
kullanıcılarının teşvik edilmesi,
Bisiklet kiralama istasyonu sayısının 10 adet, paylaşımlı bisiklet
sayısının 80 adet olması.
Bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyen çocuklar, gençler ve ev
hanımlarına bisiklet kullanmayı öğretmek.
Kentimizdeki bisiklet kullanım oranının %1’den %3’e çıkarılması
hedeflenmektedir.
Bisiklete dair iletişim, tevik edici ve görünürlük kampanya takviminin çıkarılması
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Doğrulama Kaynakları
‘’Teker’’ Sisteminin kullanıcı kart bilgileri,
Bisiklet sürüş eğitimini alan kursiyer sayısı,
Bisiklet iletişimine dair paylaşılan post sayısı ve basılı medya
Akıllı hale gelen kavşak sayısı,
Paydaşlar
1-Adana Büyükşehir Belediyesi
2-İmar AŞ. (kiralama istasyonları)
3. ABİT ve PAB Derneği (eğitim)
4. Gençlik ve Spor DB. (eğitim)
5. Ulaşım DB. (Kavşaklar)
6. Basın Müdürlüğü (farkındalık)
7. Zabıta Daire Başkanlığı
8. ABB Şehircilik Atölyesi (koordinasyon)
9. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB. iş birliği
Hedef Kitle
Bisiklet kullanıcıları, (aktif olarak bisiklet sürebilen ancak ulaşımını
yeterince bisikletle yapmayanlar)
Paylaşımlı bisiklet istasyonları ile 25-40 yaş aralığındaki çalışanların, kısa mesafe ulaşımlarında toplu taşıma ya da kendi araçları
yerine bisikleti tercih etmeleri (bisiklete olan ulaşılabilirlik ve
erişilebilirlik faktörü ile)
Adana’ya gelen yerli yabancı turistler, kiralanabilir istasyonlardan
kiralayacağı bisikletler ile şehri bisiklet ile deneyimlemeleri,
Bisiklet sürmesini bilmeyen çocuklar, gençler ve ev hanımları,
bisikleti ulaşım aracı olarak görmeyen kişiler ve diğer araçlar
(medya ve iletişim kampanyaları)
Bisiklet yollarına park eden araçlar, bisiklet yollarına giren motosikletli taşıtlar ve bisiklet yol üzerindeki seyyarları engeleyecek denetimler yapacak zabıta ekibi
Persona
30 - 50 yaş aralığında aktif olarak spor yapmayan bisiklet kullanmasını bilmeyen ev hanımları, (bisiklet sürmeyi öğrenme fırsatı olmamış kadınlar) bu konuda cesaretleri ve destekçileri yok,
6-7 Yaş aralığında bisiklet kullanmasını henüz öğrenmemiş olan
kreş ve anasınıf öğrencileri, (gelecekteki kullanıcılarımız olması
için erken eğitim verilmesi) eğitim yerlerinde bisiklet kullanım eğitim olanakları yok, bu konuda heyecanlı ve aktif
Kısa mesafe ulaşımda bisiklet kullanmasını beklediğimiz 25-40 yaş
aralığındaki çalışan Ayşegül ve Emre, trafikteki bekleme sürelerinden güne efektif başlayamamaktan şikayetçidir. Hareket imkanları
sınırlıdır, spor yapmaya zamanları yoktur
20-65 yaş aralığında geniş bir kitle olan trafikte yer alan diğer
sürücülerin bisiklete dair dikkatlerinin düşük olması, kapı açma vs
gibi hareketler yaparak düşünmeden - sinyalsiz dönüşler yapanlar,
yolunu paylaşmayanlar
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Personayı iknada kullanılacak mesaj
Rutin seyahatlerinizde bisikleti tercih ederek daha çok hareket
edebilir, zaman, stres ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Atla Teker’e, Sür İstediğin Yere (bisiklet kiralama istasyonlarına dair)
Bisiklet yaşam kalitenizi yükseltir, kendinize güveninizi arttırır (ev
hanımları)
Bisiklet yolundaki engelleri ortadan kaldırmak, bizim
sorumluluğumuzdır (Zabıta D.B)
Paylaşmak, yaşatır. (basın)
Genç, sağlıklı ve aktif bir yaşam için pedalla (basın)
Sorumlu kurumlar
1. Adana Büyükşehir Belediyesi
2- İMAR A.Ş.
3. Ulaşım Daire Başkanlığı
4. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı
5. Zabıta Daire Başkanlığı
6. ABB - Basın Müdürlüğü
Hedef: 2
Bisiklet sürüşünü kolaylaştıran toplu taşıma
araçlarının sayısını arttırmak
Genel Yaklaşım
Kullanıcı Dostu, toplu taşıma kolaylık ve işlevsellik artrıcı
Toplu Taşıma ulaşım araçlarının bisikletle olan uyumsuzluğunun
ortadan kaldırılarak bisikletli ulaşımda karma ulaşım modelini
destekleyecek aparat ve sistemlerin kullanılması
Eylemler
Bisiklet kullanıcılarının kullanım güzergahları üzerinde, bisiklet
yolunun devamlılığının sağlanamadığı rotalar üzerinde, toplu taşıma araçları ile bisikletlilerin ulaşımlarını birbirine entegre etmek
ve aktarma yapabilmelerini sağlamak
Göstergeler
Adana Kent Kart sistemi üzerine yeni bir yazılım eklenerek
‘’bisikletli yolcu’’ seçimi ile bisikleti ile binen yolcuların sayımı
Mevcut Durum
Mevcut durumda bisiklet ile toplu taşıma araçlarına biniş mümkün
değildir. ABB Otobüslerinin şanzımanları bisiklet aparatının takılması için bağlantılandırımasına ihtiyaç vardı (en son görüşmede)
Metro içerisinde bisikletli biniş için görüşmeler yapıldı ancak metronun yoğunluğu ve idarenin devrilme vb. güvenliği sağlayamama
riski nedeniyle önceliklendirilmemiştir.
Hedeflenen Durum
Bisiklet kullanıcılarının, yolculuk planlarını kolaylıkla yaparak
bisiklet yolunun mevcut olmadığı yerlerde toplu taşıma araçlarına
entegre olarak ulaşımlarını sağlamaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda ev - durak arasındaki kısa mesafeyi (ör: 0-2 km) bisikletiyle
yaparak, bisikleti ile toplu taşımaya binmesi, indiği duraktan iş yerine
(ör: 0-3 km) bisikleti ile gitme imkanı sağlanması
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Doğrulama Kaynakları
ABB Kent Kart yolcu verileri.
Paydaşlar
1. Ulaşım DB.
2. Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Hedef Kitle
Bisiklet kullanıcıları (kitle olarak geniş içerisinde lise ve üniversite
öğrencisini barındırdığı gibi, 25-40 yaş arasında çalışan kişileri de
kapsıyor, ulaşımında bisikleti tercih etme potansiyeli yüksek aktif
olma eğilimli 40-55 yaş arasındaki kişileri de kapsıyor)
Persona
40-55 yaş arasında ulaşımını bisikletle sağlamamış, bisikleti önceliklendiren ancak hayatında önceliklendirmemiş kişiler
15-25 yaş aralığında okuluna bisiklet ile gitmeye imrenen ancak yol
uzunluğu, bisiklet yolunun yeteri kadar entegre olamaması nedeniyle bisikleti tercih etmeyen ancak aktif, çevreci, dinamik kişiler,
25-40 Yaş aralığında iş yerine bisikleti ile gitmek isteyen ancak toplu taşımada taşınamaması nedeniyle tüm yolu bisikletle gitmenin
güvenli ve konforlu olmadığına karar veren spor yapan, sağlık ve
çevreyi gözeten, vakit kazanmak isteyen kimseler.
Personayı iknada kullanılacak mesaj
Bisiklet dostu toplu taşıma araçları ile bisikletli ulaşım artık çok
daha kolay ve pratik. İstediğinde sür, istediğinde bin, bisikletinle
her yerdesin.
Sorumlu kurumlar
1-Adana Büyükşehir Belediyesi
2-Ulaşım AŞ.(toplu taşımada bisiklet aparatlarının pilot sayıda denenmesi)
4. Müdürlük - metro
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Hedef: 3
Güvenli ve birbirine bağlı entegre bir bisiklet yolu
için bisiklet yollarının 27 Km’den 52 Km’ye
çıkarılarak, 135 Km Bisiklet yolu hedefinin %40’ına
yakınını tamamlayabilmek
Genel Yaklaşım
Resmi yollarla planlanmış, hak temelli
Birbirine entegre bisiklet yolları
Bisiklet yollarının imar planına işlenmesi
Bisiklet yollarının aydınlatmalarının sağlanması
Bisiklet yollarındaki düzenin ve akışın sağlanması ve korunması
Eylemler
Yeni yapılacak 25 km lik bisiklet yolunun sahada test edilmesi (2022 Q1)
Yeni yapılacak bisiklet yolunun belirlenmesi
Belirlenen bisiklet yolunun İmar müdürlüklerinde ve şehir plancı
personeller ile standartlara uygun bisiklet yolları için imar taramalarının yapılması
Bisiklet yollarının imar planına işlenmesi
Bisiklet yollarının yapımına başlanması
2 yıllık program dahilinde yapılacak olan bisiklet yollarının etaplandırılması
Bisiklet yolları üzerinde aydınlatma eksikliklerinin saha tespiti
Saha tespitlerinin hangi kurum nezdinde çözülebileceğinin
listelenmesi
İlgili kurumlarla görüşme ve çözümlendirme aşaması
Zabıta Daire Başkanlığı ile bisiklet yol güzergah haritasının paylaşılarak düzenli denetim takviminin oluşturulması
Tanımlanan bisikletli zabıtalar aracılığıyla araç, esnaf ve motosikletlilerin uyarılması
Bisiklet yollarına park eden araçların bildirilmesi için bir iletişim
hattı oluşturulması
Göstergeler
Mevcut bisiklet yol ağının gelişmesi.
İmar planına işlenen bisiklet yol ağı,
Aydınlatılması sağlanmış bisiklet yolları
Bisiklet yoluna park eden araçların uyarı toplamı ve şikayet/iletişim
hattından bildirimlerim çözümlenmesi
Mevcut Durum
27 kilometrelik mevcut bisiklet yollarımız.
Aydınlatma konusunda somut bir veri bulunmamakla birlikte,
eksikliği bisiklet kullanıcıları ve gözlemler aracılığıyla tespit edilmiştir. Bisiklet yolu üzerinde zabıta ekibine dair herhangi bir veri
henüz bulunmamaktadır.
Hedeflenen Durum
Yeni yapılacak 25 km ile toplamda 52 kilometre uzunluğunda
bisiklet yol ağı yapmak.
Bisiklet yol güzergahları üzerinde aydınlatması olmayan yol kalmaması hedeflenir. Şu an için bir sayısal veri bulunmamaktadır. Saha
araştırması yapılacaktır.
Hedeflenen durum, bisiklet yolu üzerine park eden araç sayısının
minimuma inmesi ve yol üzerindeki işgaliyetlerin artan kontrol mekanizması ile azalması
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Doğrulama Kaynakları
Bisiklet Yol Ağı haritası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla 2023
itibariyle bisiklet yolundaki hedeflenen durum ve mevcut durum
arasındaki fark
Işıklandırma sorunu olmayan bisiklet yolu oranı
Bisikletli Zabıta ekibinin denetim ve uyarı sayıları
Paydaşlar
Adana Büyükşehir Belediyesi
1-Ulaşım Daire Başkanlığı
2-Fen İşleri Daire Başkanlığı
3-İmar ve Şehircilik
4. Enerjisa
5. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
6. TEDAŞ
Hedef Kitle
Bisiklet kullanıcıları, (aktif olarak bisiklet sürebilen ancak ulaşımını
yeterince bisikletle yapmayanlar)
Bisikleti ulaşım amaçlı kullanıp, yolların entegre olamamasından
dolayı kesintiye uğrayan ve zorlanan kişiler
Persona
45-55 yaş aralığında bisikletli ulaşımın öneminin farkında ancak aktif olarak bisiklet kullanmayan ve ulaşımlarında araba kullanmayı
tercih eden kişiler,
Personayı iknada kullanılacak mesaj
Sürdürülebilir bir şehir olmak için, sürülebilir bir şehir altyapısını
ve kültürünü sağlayarak çevre dostu ulaşım türü bisikletin yaygınlaşmasını sağlayabiliriz.
Aydınlatılmış yollar ile bisiklet kullanmak güvenli ve kolay.
Bisiklet yollarını özgürleştir,
Sorumlu kurumlar
1-Ulaşım Daire Başkanlığı
2-Fen İşleri Daire Başkanlığı
3. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
4. TEDAŞ ve Enerjisa
5. Zabıta Daire Başkanlığı
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Hedef: 4
Bisikletli ulaşımın önceliklendirilmesi ve
arttırılması için kurumlar arasında koordinasyon
temelli faaliyetlerinin yürütülmesi
Genel Yaklaşım
Kurumsal İş birlikçi
Kurumlar arasında bisikletli ulaşım üzerinden birlik sağlamak
Eylemler
İlgili kurumlara Adana’nın Bisiklet Şehri olmak için vizyonunu ve bu
vizyonun şehre kazandıracağı faydalar ile ilgili tüm bu kurumları bilgilendirmek ve bu ortak amaç dahilinde yapılacak işlerde birbirinden
kopuk ve birbirini engelleyici kararları kaldırmak, atılacak adımların
ortak akıl çerçevesinde atılması için uygun ortam sağlamak
Göstergeler
Bisiklette tek ses olmak adına oluşturulacak topluluğa üye kurum sayısı
Yapılan toplantı sayısı
Toplantılarda alınan karar sayısı
Alınan kararların uygulanma sayısı
Mevcut Durum
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin yaptıkları bisiklet yolları, eğitim ve farkındalık çalışmaları
Hedeflenen Durum
Her bir kurumun kendi çalışma alanı doğrultusunda bisikletli
ulaşımı destekleyen kararlar alması, bisiklet yollarının yapımında kolay ve hızlı yol alınabilmesi, ilgili çalışmaların birbirini tekrar
eden nitelikten birbirini destekleyen bir çerçeveye dönüşmesi
Doğrulama Kaynakları
Alınan kararlar ve yapılan çalışmalar.
Paydaşlar
1-Bakanlıklar
2-Valilik
3-Büyükşehir Belediyesi
4-İlçe Belediyeleri
5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
6. Trafik Şube Müdürlüğü,
7. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
8. DSİ ,
9. Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Üniversitesi
Hedef Kitle
Resmi kurumlar başta olmak üzere ilgili kurum, stk ve temsilcileri
Persona
40-55 yaş aralığında çoğunluğu bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmayan, çalışma anlamında birbiriyle çalışmalarından habersiz,
iletişimleri sınırlı, sorunlar nezdinde bireysel çözümler ile ilerleyen
kurum ve temsilciler
Personayı iknada kullanılacak mesaj
Sürülebilir ve sürdürülebilir bir şehir olmak için tek ses olunması
gerekmektedir. Sorunların, çözümlerin, gelişme ve iyileştirmelerin
bütüncül ve iletişimi yüksek, birbiriyle haberdar, iş birlikçi ortamlarda yapılarak yol kat edilmelidir.
Sorumlu kurumlar
1-Bakanlıklar
2-Valilik
3-Büyükşehir Belediyesi
4-İlçe Belediyeleri
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PLANLANAN
Bisiklet Yolları

Toplamda 135 km’lik bir bisiklet yolu ağı olması planlanmaktadır.
Bu plan dahilinde yeni bisiklet yollarının etaplandırılma çalışması
detaylı saha analizleri ile yapılmıştır. Çalışmanın genel profiline
baktığımızda, mevcut bisiklet yollarına ek olarak 4 adet ana etap
belirlenmiştir. Her etap ortalama 30 km civarında olup, 4 ana etabın
ilk 2 ana etabının detay çizimi tamamlanmış ve uygulama için hazır
duruma getirilmiştir.1. etap 31.5 km’lik bir ağı kapsamakla beraber,
kendi içerisinde 7 etaba ayrılmıştır. 2023 hedefi doğrultusunda
1.etabın uygulanması hedeflenmektedir.
Birinci Etap Bisiklet Yolları 31,5 km
Üçüncü Etap Bisiklet Yolları 30,7 km

İkinci Etap Bisiklet Yolları 37,5 km
Dördüncü Etap Bisiklet Yolları 20,2 km
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Toplu Taşıma ve Bisiklet Yolları İlişkisi

TİP 1
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TİP 2
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TİP 3
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TİP 4
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Yol Planları ve Kesitleri

TİP 1

TİP 2
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TİP 3

TİP 4
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TİP 5

TİP 6
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TİP 7

TİP 8
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TİP 9

TİP 10
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TİP 11

TİP 12
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TİP 13

TİP 14
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PLANLANAN
Bisiklet Yolları
Proje Görselleri
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Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı
Mavi Bulvar Kavşağı
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Alparsan Türkeş Bulvarı
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Kavşağı
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Cumhuriyet Caddesi
Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı Kavşağı

60

adana bisikletli ulaşım

eylem planı

Ege Bağatur Caddesi
Mithat Özsan Bulvarı Kavşağı
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Kıyıboyu Caddesi
Baraj Caddesi Kavşağı

62

adana bisikletli ulaşım

eylem planı

Abidinpaşa Caddesi
Seyhan Bulvarı Kavşağı
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Alibozdoğanoğlu Bulvarı Kuzey
Kıyıboyu Caddesi Kavşağı
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