ŞEHİR İÇİ YOLLAR İÇİN
BİSİKLET YÖNETMELİĞİ
03 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de

ji üretimi, sanayi ve ulaşım faaliyetlerinin bu he-

şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla

defi gözetir şekilde gerçekleştirilmesi önemli. Bu

kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet

bağlamda bisikletlerin bir ulaşım aracı olarak da

istasyonları ve bisiklet park yerlerinin planlanması,

kullanılabilmesini sağlayacak olan bu yönetmelik

tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul

önemli bir yer tutmaktadır.

ve esasları düzenleyen ‘Şehir İçi Yollarda Bisiklet

Bu yönetmeliğin gereğini belediyelerin yerine

Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yer-

getirip getirmediğini sorgulamak biz yurttaşlara

leri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik’

düşmektedir. Bu bağlamda bulunduğumuz şeh-

yayımlandı.

rin bisiklet yolu için bu yönetmelik bağlamında

Bu yönetmelik bisiklet yollarının genel esaslarını,

hangi çalışmalara başladığına ilişkin bilgi edinme

yapımını ve tasarımını düzenlediği gibi esas olarak

yapmak bir yurttaş olarak kent hakkımıza sahip

şehirlerde bisiklet yolu yapılmasını belediyeler için

çıkmamızın ilk adımı olabilir. Aşağıda yaşadığımız

bir zorunluluk haline getirmektedir. Yönetmeliği

şehrin sınırları içindeki belediye ve büyükşehir be-

incelediğimizde bisiklet yolunun renginden, yaya

lediyelerine bisiklet yolu yönetmeliği kapsamında

kaldırımına olan uzaklığına kadar birçok noktayı

görevlerine ilişkin standart bilgi edinme başvuru-

düzenlediğini görüyoruz. Ancak öncelikli olarak

su mevcuttur. Bu bilgi edinmeyi yurttaş, dernek vs.

bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itiba-

adına yapabilirsiniz. Bu adımla var olan hava kir-

ren şehirlerde topografik olarak uygun yerlerde

liliğini azaltmanın bir yolu olan bisiklet kullanımı

ve ulaşıma bağlanacak şekilde bisiklet yolu ya-

için bu yönetmeliğin uygulanıp uygulanmadığının

pım çalışmalarına tüm belediye ve büyükşehir

bir yurttaş olarak takipçisi olalım.

belediyelerinin başlaması gerekmektedir. Hâlihazırda bisiklet yolu olan şehirler için ise varolan bisiklet yolunun 5 yıl içinde bu yönetmeliğe
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Her gün yeni bir sel, kuraklık gibi afetlerle karşılaşırken iklim değişikliğinin sebeplerinden birinin de ulaşım araçları olduğunu unutmamak gerek. COP 21 İklim Zirvesi sonucunda yapılan Paris
Anlaşmasında küresel ortalama sıcaklık artışını
2C’nin olabildiğince altında ve mümkünse 1.5C’de
tutma amacı yer almakta bu amacın gerçekleşebilmesi için sera gazı salınımına sebep olan ener-

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

BİLGİ EDİNME TALEBİNDE BULUNAN:
Ad Soyad: 		
TC Kimlik No:		
Adres:			
										
DİLEKÇE KONUSU:
Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına
Dair Yönetmeliğin belediyeniz tarafından uygulanmasına ilişkin bilgi ve belge talebidir.
SORULAR:
1. Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına Dair Yönetmeliği’ni uygulamak için eylem planı yapıldı mı?
2. Bu yönetmeliğe göre şehir içinde, nerelerde bisiklet yolları yapmayı planlandı?
3. Bisiklet yollarının yapımı için önümüzdeki 5 yıl için ne kadar bütçe ayrıldı?
4. Bu bütçe ile kaç km yol yapmayı düşünüldü?
5. Bu yolların yapılması sayesinde hava kalitesi açısından kaç birim bir emisyon iyileştirmesi öngörüldü?
Yukarıda soruların sorular tamamının eksiksiz olarak cevaplandırılmasını ve istenilen belgelerin
tamamının eksiksiz olarak tarafımıza verilmesi, gerekirse bu aktarım için CD’ye kayıt yapılarak
istediğimiz bilgi ve belgelerin tarafımıza CD şeklinde verilmesini 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 27/4/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği saygı ile talep
ederiz.
TARİH

AD SOYAD

İMZA

N O T : Bilgi edinme başvurunuzu iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderip barkod numarası ile postanızın idari
kuruma ne zaman ulaştığını takip edebilirsiniz. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince idari kurum 15 iş günü
içinde bilgi edinme başvurunuza yanıt vermeli. Yanıt yeterli değilse veya eksik yanıt verildiyse 15 gün içerisinde
Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edebilirsiniz. Yine 15 iş günü içinde bilgi edinme başvurunuza yanıt hiç verilmediyse 15 iş gününün bitiminden itibaren 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulu’na itiraz edebilirsiniz. Detaylı bilgi için Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na bakabilirsiniz.

