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VELO-CİTY LİZBON 

6-9 Eylül 2021 

 

 

NELER KONUŞULUYOR? 

 

Genel konu başlıkları yukarıdaki şekilde özetlenebilir.  

Velocity Konferansları serilerinde Bisiklet konularında en üst küresel ölçekte yetkililer, 

sunumlar, bilimsel araştırmalar, proje fırsatları, kampanyalar, Belediye altyapı ve bisiklet 

kampanyaları üzerine görüşmeler ve 2030, 2050 hedefleri, salgın yeni normal dönemi vb pek çok 

konuda sunumlar görüş alışverişleri sağlanıyor.    
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GENEL BİLGİLENDİRME 

 

Velocity Lizbon macerası  sabaha karşı 04:10 da Milas Bodrum – İstanbul ve sonra 4,5 saat uçak 

İstanbul – Lizbon uçak yolculuğu ve pasaport kontörlünde 3 saat 15 dk yoğun sıra beklemesi ile 

başladı.  

COVID -19  PCR testi, Healthpass EU  Certificate kontrol sonrası ülke girişi ve kaybolmayan 

bavul alımı ile ülke girişi tamamlandı.  

Velocity kongre salonuna yakın yerdeki  konaklama yeri (erken geliş nedeni ile bir gün konaklama 

yapıldı)  havaalanına 2,8 km olunca yürüyerek adres bulundu.  

Portekiz’de saat Türkiye’den 2 saat erken ve Euro para birimi kullanılıyor.  

Okyanus kenarındaki gezimiz ve Velocity salonuna ziyaret ile şehirde 15 km yürüyerek  keşif 

turumuz başlıyor.  

Konferans öncesi gün kayıt masası açık ve kayıt için son 48 saatlik COVID-19  PCR testi yada 

antigen test sonucuna ihtiyacıız var. Kayıt masasında Healthpass – Covid 19 test ve kayıt onayını 

göstererek ilk kayıt yapanlar arasına katılmak için girişimlerimiz yapıyorum.  

Ancak görevlilerin cihazları EU Healthpass QR kodu okumuyor, Covid19 negatif test sonucu da 

konferans ilk gün biteceği için Antigen tesit için kurulan yere yönlendiriliyorum. Bu testi kabul 

edip 12,5 Euro hızlı test ödeyip sağlık sistemi programını indiriyorum. Ancak buradaki  bağlantım 

nedeni ile sanırım gelen sonucu açamıyoruz. İtiraz edince  görevli genç yetkililer kişiye durumu 

iletiyor ve kağıt çıktıdaki EU Healthpass ile kaydımı yaptırıyorum. İlk kayıt teknik sorununu bu 

şekilde hallediyoruz. Büyük organizasyonlarda ufak tefek bu şekilde yoğunluktan dolayı sıkıntılar 

olabiliyor.  

Kayıtlara gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşı Daire Başkalığı ekibi, Eski ECF başkanı 

Manfreud Neun, Polonya’dan Piotr ve Hollanda’dan Prof.Dr İda hanım ile karşılaşıyoruz, biraz 

hasret giderip vakit geçiriyoruz. İzmir ekibi Münih aktarmalı geldiği için bavullarının teslim 

edilmemesi nedeni ile biraz mağduriyet yaşadılar, neyseki 3 gün sonra bavulları bulunup teslim 

edildi. 😊  

Gün0; 05 Eylül 2021 Velocity öncesi gün ECF üyesi  STKlar için bir hoş geldin resepsiyonuna 

davetliyiz. Bu arada Velocity’e Kültür Turizm Bakanlığı TGA Türkiye turizm Geliştirme Ajansı 

işbirliği ile katılıyoruz. TGA hem ECF üyesi oldu, hemde Velocity hemde bisiklet turizm tanıtım 

çalışması için stand satın aldı. Burada ilgililerle görüşmeler ve tanıtım çalışması için işbirliği 

yaptık. Bunu Ulusal düzeyde olumlu olarak değerlendiriyoruz.  

ECF üyeleri resepsiyonunda hem tanıdığım kişiler ile hasret giderdik hemde ECF ailesine yeni 

katılan yada yeni projelerde ismini bildiğimiz kişilerle tanışma fırsatı bulduk.  

ENVERÇEVKO derneği olarak, ECF ile 15 yıla yaklaşan işbirliğimiz,  akitf üyeliğimiz ve proje 

ortaklıklarımız sayesinde tanıştığımız kişileri yeni ECF üyesi TGA ile tanıştırma fırsatı bulduk. 

ECF başkanı, ECF CEO’su, Ulusal EuroVelo koordinatörleri, ECF yönetimi, EuroVelo raportörü, 

CFE Bisiklet Dostu işveren konsorsiyum sekreteri ve yönetim üyeleri ile şehir merkezinde ilk 

görüşmeleri yapma fırsatı bulduk. Ayrıca Turizm Bakanlığı Paris temsilcisi Özgür bey katılım 

sağlamıştır.  
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Gün1; 06 Eylül 2021, Türkiye standında lise değişim programı le Lizbona okumaya gelen 

buraya yerleşen sevgili Esin Portekizce, İngilizce tanıtımlara destek verecek. Bizlerde bisikletli 

turizm tanıtımı için katkı sağlıyor olacağız.  

Bu yıl Velocity Lizbon’da İzmir BŞB, Ulaşım Daire Başkanlığı Bisiklet ve Yaya Mdlüğünden 3 

kişi ve 3 meclis üyesi, İstanbul BŞB Ulaşım Daire  Başkanlığı bisiklet şefliği 4 kişi, Buca 

Belediyesi bir kişi ve ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü  ve TGA işbirliği ile 3 

kişi katılım sağlıyoruz.  

Velocity açılış oturumu, evsahibi Lizbon belediye yetkilisi Miguel ve ECF başkanı hoşgeldiniz 

konuşmaları ile başlıyor. Sonrasında ECF CEO’se Jill Warren  moderatörlüğünüde bisiklet 

çalışmaları ile Cycle  Diversity – Bisiklet Kullanım Çeşitliği konularında görüş alışverişi başlıyor.  

Velocity Lizbon’da ECF Avrupa Bisikletçiler Federasyonu CEO’su, sayın Jill Warren, ECF 

Başkanı sayın Henk Swarttouw ve EuroVelo direktörü sayın Ed Lancaster için TGA tarafından 

birer Türkiye hatırası takdim ediliyor.  

 

VELOCITY  MEKAN VE TEKNIK METOD? 

      Öncelikle ilk göze çarpan hiçbir ayırıcı paravan kullanmadan salonlarda herkes herkesi 

görebiliyor. Buna rağmen sunumlar konuşmalar karışmıyor, her sunum için verilen RENK 

kodlarına göre girişte verilen kulaklık ile renk seçimi yapabiliyorsunuz. Diğer buton ise 

Portekizce yada İngilizce tercihini yapabiliyorsunuz.  

Büyük salonda 3 sunumu diğer sunumlarla ses karışmadan, yada göz ucu ile diğer salonda neler 

oluyor dikkatinizi çeken bir şey varsa da oraya geçip kulaklık renk kodunu değiştirerek 

dinleyebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar ile kahvenizi almaya gittiğinizde sunumu yine 100 metre 

mesafeye kadar dineleybiliyorsunuz. Elbette her güzelliğin bir dezavantajı olduğu gibi kulaklık 

bir süre sonra kulaklarınıza hafif bir ağrı bırakıyor. COVID test ve aşı kontörlü olsada maske 

zaten zorunlu, eğer gözlükte kullanıyorsanız kulaklığın yerini değiştirerek kulağınızı arada bir 

dinlendirmeniz gerekiyor.    Her salonda büyük ve yoğun çalışan çekim ekipleri, teknik destek 

ekipleri çalışıyor olması teknik sorun yaşanmamasında önemli bir faktör.  

Velocity live ile her türlü network kurma, katılımcılara ulaşma, mesaj gönderme, canlı takip vb 

desteğe ulaşabiliyorsunuz.  

 

05 Eylül 2021  ECF üyesi STK lar hoş geldin Resepsiyonu; 

Velocity öncesi ECF üyelerine özel bir hoş geldin resepsiyonu veriliyor. Lizbon şehir merkezinde 

nezih bir otel teras bahçesinde ECF üyeleri Velocity katılımı öncesi görüşme fırsatı yakalıyor. 

ECF başkanı ve ECF CEO’su açılış konuşması ile kadehler bisiklet çalışmaları için kaldırılıyor.   
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06 Eylül 2021 Velocity Gün-1;  

 

İlk gün görkemli bir açılış ile AB temsilcileri, ECF CEO su ve EFC başkanı ile bisiklet 

çaışmaalrında önde gelen belediye yetkilileri, çalışma planlarına bisikletli ulaşım, bisikletli turizm 

çalışmalarını eklemiş yerel bölgesel Ulusal Uluslararası karar vericiler açılış konuşmalarını 

yapıyor. Bunlardan birisi Helsinki kentsel çevreden sorumlu Bşk yrd Anni Sinnemaki, “Dünyada 

en büyük 3. Bisiklet şehri olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.   

Bahçe oturumunda CFE genel sekreteri tarafından Bisiklet Dostu işveren ile ilgili iyi uygulamalar 

anlatılıyor.  

Üyesi olduğumuz S4C Scientific For Cyclists Avrupa Akademik Bisiklet Bilim Kurulunda 

“ulaşımda eşitlik ve hareketlilik adaletinde bisikletin rolü” konulu sunumlar, araştırma 

raporları ve görüş alışverişi yapılıyor.  

ECF standında  EuroVelo çalışmaları hakkında bilgi verliyor, yeni stratejiler, ağın geliştirilemsi 

üzerine çalışmalar vb görüşülüyor. Burada EuroVelo konularında temel sorular ile küçük 

yarışmalara katılabiliyorsunuz. (Quizzical Mass) 

TGA standımızda  bisikletli turizm ve  EuroVelo rotaları hakkında broşürler ve bilgi notları 

paylaşılıyor ziyaretçilere bilgiler veriliyor.  

Gün içerisinde hem sunumlara katılıp, hem sergi standlarını gezebilir,  hemde irtibat kurmak 

istediğiniz kişilerle anında görüşme fırsatını yakalıyorsunuz.  

İlk günden birkaç sözü vurgulamata fayda var.  

 

GÜNÜN SÖZÜ/LERİ:   

 AB Komisyon Bşk Yrd. Frans Timmersman “Bisiklet Dönüşümü geliyor ve daha da 

güçlenecek buna söz verebilirim”  

 ECF Başkanı Henk Swarttouw, her kökenden insanın daha fazla bisiklet sürmesinin önemini 

tartışırken, "Ne kadar çeşitli olursak, o kadar güçlü olacağız"  

 Bugünün konuşmacılarına göre, zihniyet değişikliği için cevap genellikle bir algı meselesidir: 

“Bisiklete binmeyi sistemik düzeyde nasıl algılandığını değiştirerek tüm insanlar için 

normalleştirmeliyiz”. 

 Mozambik Quelimane Belediye Başkanı Manuel de Araújo, “Bisikleti politik bir araca 

dönüştürdüm. Bunu yaparak dışlanmış bir grup insanı siyasete dahil ettim ve bugün 

bisikletçiler şehrin birinci sınıf vatandaşları olarak görülüyor”. ***  

 

PARALEL OTURUMLARDAN ALINTILAR: 

 Geçici bisiklet altyapısından kalıcı bisiklet altyapısına geçiş, önce şehir sakinleri ile ihtiyaçları 

hakkında diyalog kurmayı ve ardından farklı çözümler denemeyi gerektiriyor. 

 Eğer doğru desteğe sahiplerse, çok sayıda insan bisiklet kullanmayı hayatlarına dahil ederek 

herkese itibar ve neşe katacaktır. 

 Yollardaki bisiklet kullanıcıları için kimse kendini risk altında hissetmemelidir. Bununla 

birlikte, mevcut sistemde, prosedürlerin çoğu arabaların içindeki güvenliğe odaklanıyor, 

ancak araştırmalar bisiklet ölümlerinin %42'sinin uygun altyapı (ve kaldırımlar) olmayan 
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kırsal alanlarda meydana geldiğini gösteriyor. Şehirlerde risk, trafik hız limitleriyle 

bağlantılıdır. Daha düşük hız sınırlarına ulaşmak için politikacılar, hız ve zamandan çok 

insan hayatına değer vermelidir. 

KAPANIŞ OTURUMUNDAN ALINTILAR:  

Bu oturumda İklim politikaları yeşil kurtarma çalışmaları için bisiklet kullanımına 

açılan yeni bir kapı başlığı ile yapıldı.  

 AB başkan yardımcısı, “Ulaşımı karbondan arındırmanın en iyi ve maliyeti en uygun 

çözüm yolu” olarak bisiklete verdiği desteği ifade etti. 

 “iklim açısından sıfır karbon şehir bir bisiklet şehridir” 

 Avrupa Birliği’nin “bisikleti Avrupa tarzı yapmak” için yapabileceği üç eylem şu şekilde 

sıralandı 

o Yeşil kurtarma fonlarını bisiklet kullanımı için kullanmak,  

o Avrupa'daki şehirler ve bölgeler arasındaki işbirliklerini desteklemek, 

o Bisiklet stratejilerini destekleyen  politikaları belirlemek. 

 ADFC, Fietserbond ve Danimarka Bisiklet Federasyonu yetkilileri; 

o Politikacıların sinirlerini bozana dek yüklenmeliyiz, 

o Bisiklet kullanıcıları daha çatışmacı mücadeleci bir savunuculuk modeli tercih 

etmeliler, 

o Bisiklet devrimi başlamış olsa da “Henüz kazanmadık”   

Gün boyunca devam eden pek çok sunumdan satır başlarından deneyim elde etmek görüş 

alışverişi yaparak günü sonuna gelindi. Avrupa Hareketlilik Atlası 2021 yeni baskısı sunumunda 

Avrupa’da Ulaşım ve hareketlilik hakkında istatistik bilgileri raporlanmış. Bu atlas ileriki 

zamanlarda ulusal dil çevirileri ile yaygınlaştırılabilir.  

 

Gün – 1 Fotoğrafları için tıklayınız.  
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07 Eylül 2021 Velocity  Gün-2;  

 

VeloCity ikinci günü genel anlamda daha yeşil ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi 

olarak özetlenebilir. Bu kapsamda bisiklet endüstrisinin ekonomik potansiyeline odaklanıldığı 

görülmektedir.  

GÜNÜN SÖZÜ/LERİ:   

 

 Alessandra Priante, BM Dünya Turizm Örgütü Avrupa Bölge Departmanı Direktörü;  

“Ülkelerimizin, kırsal alanları desteklemek için sürdürülebilir bir mod olarak bisiklete 

ihtiyacı var” 

 AB'nin bağlayıcı iklim yasalarını : “Artık mesele bunu yapıp yapmadığımız değil, nasıl 

yaptığımızdır.” 

 Yerel toplumlara yeni gelir kaynakları sunduğu için bisiklet turizmini kırsal alanlarda nüfus 

azalmasına karşı mücadelede bir araçtır,  

 

PARALEL OTURUMLARDAN ALINTILAR: 

 

Paralel oturumlarda, bisikletin ekonomik faydaları, ulusal bisiklet stratejileri, bisiklet 

paylaşım sistemleri, endüstri işbirlikleri ve – en önemlisi – geri dönüşüm gibi kavramlara 

odaklanmıştır. Bisiklet endüstrinin iddialı hedefi, ilk gerçekten karbon-nötr bisiklet üretim tesisini 

yaratmak olarak bildirildi.  

Diğer taraftan Avrupa’da  bisiklet yollarına sahip karayolları  için güç birliği yapılması, 

daha büyük bir aile olmak için çalışılmalı ve karayolu trafiği için ortak sözleşmelere benzer ortak 

standartlar geliştirilmesi olarak özetlenebilir.  

Diğer bir oturumda ise uzmanlar, işe bisiklet ile giden insanların hem işveren hem 

çalışmalar için nasıl faydalar sağladığı konuşuldu. B2W işe bisiklet ile gidilmesini artırmak üzere, 

bisiklete erişilebilirliğin artırılması,  yerel yönetimlere işe bisiklete gidenleri desteklemesi 

yönünde savunuculuk yapılması, bisiklet dostu kentsel politikaları stretejilerinin geliştirilmesi 

gerekliliği vurgulandı.  

ECF yetkilisi, “kargo bisikletleri dünyanın en karmaşık kentsel hareketlilik 

sorunlarının çoğuna cevap veriyor” şeklinde özetliyor oturumu.  

“Şehirleri, yürüyüş ve bisiklet kullanımı için daha fazla alan yaratmanın en iyi 

yollarını ararken hata yapmaktan korkmamanın” önemi vurgulandı. 

“Dünyadaki en işlevsel bisiklet tesislerine sahip olmayan bir şehre, işlevsel 

diyemezsiniz” 

 

Bisiklet Turizmindeki başarısındaki süreç, diğer bir sunum konusu olarak EuroVelo 

yönetimi ve ilgili katılımcılar tarafından yapılan sunumlarla özellikle kırsal alanlarda 

rekreasyonel amaçlı bisiklet kullanımının nasıl geliştirileceğine vurgu yapıldı.  
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 “bisiklet yolları ve aktif demiryolu hatları arasında intermodal bağlantı imkanı, 

özellikle dağlık bölgelerde iyi bir fırsat sağlıyor” 

 “iletişim çabaları insanların var olan birçok bisiklet destinasyonundan haberdar 

olmalarını sağlamalıdır” 

Bu oturumdaki sunumlarda, bisiklet satışlarındaki artışa, bunun da bisiklet turizmi 

seviyelerinin artmasına ve insanların aktif hareketliliğe yönelik tutumunda umut verici bir 

değişime yol açtığına dikkat çekilmiştir. 

 

KAPANIŞ OTURUMUNDAN ALINTILAR:  

 

Aktif ve kapsayıcı şehirler – geleceği vatandaşlarla birlikte inşa etmek büyük salon 

kapanış oturumu adıdır.  

 Bisiklete binmenin şehirlerde daha iyi eşitliğe nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin tartışmalarla 

tamamladı.  

 Frederico Lopes'in, birçok çağdaş toplumda çocuklar için düşük hareketlilik bağımsızlığı 

ciddi bir sorun olduğundan, çocukların bakış açılarını kentsel planlama süreçlerine entegre 

etmenin önemini vurguladı. 

 Oyundan “çocukların toplum yaşamına katılmalarının en önemli yollarından biri” olarak 

bahseden Lopes, çocukların nihayetinde aktif  vatandaşlar olabilmeleri için küçük yaşlardan 

itibaren kamusal alanı kullanmayı ve kamusal alanda yer almayı öğrenmeleri gerektiğini 

vurguladı. 

 Bisiklet savunuculuğuna kadar, taban hareketinin ve daha fazla bisiklete olanak sağlamak 

için liderliğin  öneminin büyük olduğunun altı çizildi. 

 

BAHÇE OTURUMLARI  

 

Bahçe oturumlarında, çok sayıda yenilikçi ve pazara hazır teknoloji çözümleri sunuldu. 

Bu teknolojiler daha iyi haritalama, daha akıllı park ve kilitleme sistemleri, bisiklet araç 

kameraları ve hatta cep telefonu oyunları içermektedir. Bisiklet endüstrisi standlarının 

VeloCity’ye yoğun ilgisi  bu sene dikkat çekmektedir. 

Eco-Counter tarafından sağlanan kullanım verilerine göre bisiklet yolu ağının her rotasın 

verilerini sıralayan EuroVelo Barometer'in kısa bir tanıtımı izledi. Kullanıcılarda %20 artış ile 

yepyeni veriler, EuroVelo 17 - Rhone Bisiklet Rotasının 2019 ve 2021 yılları arasında en büyük 

bisiklet trafiği artışına sahip rota olduğunu göstermiştir.  

 

Gün – 2 Fotoğrafları için tıklayınız. 
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08 Eylül 2021 Velocity  Gün-3;  

 

 

VeloCity üçüncü günü kadınların bisiklet kullanımı deneyimleri ve kadınların bisikletteki 

rolünü kutlamak için yapılan oturum ile başladı. Bu oturum tamamı kadın bisikletçilerin katılımı 

ile deneyim paylaşımı olarak tamamlanmıştır.  

Diğer açık büyük oturumlarda, akıllı ulaşım inovasyonları ile bisiklete nasıl fayda 

sağlanacağı konularında görüş alışverişi yapılmıştır. Burada ön plana çıkan ve her konuşmacı, 

bisiklet endüstrisinin birlikte çalışması, bilgi alışverişinde bulunması ve birbirinden öğrenmesi 

gerekliliğini vurguladı. 

Günün ikinci önemli etkinliği ise yüzlerce vatandaşın katılımı ile başkent Lizbon’daki 

geleneksel Bisiklet Sürüşü olarak özetlenebilir.  

 

GÜNÜN SÖZÜ/LERİ:   

 

 CIE CEO’su Kevin Mayne, Bisiklet sunumu ardından “Biz bir atılım değil bir Tsunami 

oluşturarak bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Beraber yapmalıyız.”  

 Bisiklet endüstrisinin birlikte çalışması, bilgi alışverişinde bulunması ve birbirinden 

öğrenmesi gerekliliğini vurgulandı. 

 

PARALEL OTURUMLARDAN ALINTILAR: 

 

Paralel oturumlarda kısa konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 

- Mikromobilite zorlukları hakkında görüş alışverişi yapılarak, e-bisiklet, e-scooter’ların 

önemini vurgulayan konuşmacılar, artan bu ulaşım modları nedeniyle şehirlerin ve şehir 

plancıların karşılaştığı zorluklar hakkında görüş alışverişi yapıldı.  

- Diğer oturumda Belçika, Hollanda, Finlandiya, İrlanda ve Hollanda’da başarılı kampanyaları 

sunumları daha fazla bisiklet #morecycling için  yapılabilecekler konuşuldu.  

- Yeşil oturumda, bisiklet tren ve ulaşım modları arasındaki entegrasyon üzerine sunumlar yer 

almıştır.  

- Sarı oturumda, bisikletli ulaşımı teşvik programları, arabasız ortamlar için “daha iyi sağlık 

için bisiklet kullanımı” insanları aktif haraketliliğe, aktif ulaşım tercihinin önemi vurgulandı.     

- İzmir BŞB Ulaşım Daire Başkanlığı, Bisiklet ve Yaya Müdürü sayın Özlem ERTEN, İzmir 

bisikletli ulaşım ve bisikletli turizm çalışmaları hakkında bir sunumu keyifle izlendi. 

- Pro-Velo adına sunum yapan hanımefendi Marine ise bu oturumda heyecanına yenik düşerek 

sunumun sonlarına doğru bitkin düşerek yere yığıldı ve acil yardım ekibi müdahele etti.  

Bu oturumun ön plana çıkan sonucu, “bisiklet kullanımının insanları sağlıklı tutmak için en 

iyi önleyici tedbirlerden birisi olduğu” şeklinde özetlenebilir.  
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KAPANIŞ OTURUMUNDAN ALINTILAR:  

 

- Brüksel Hareketlilik Bakanı Elke Van den Brandt, “Bir sorunu çözmek istiyorsanız, 

temsiliyet ve mümkün olduğunca çok görüşe sahip olmalısınız. İyi bir bisiklet politikasına 

sahip olmak istiyorsak kadınların görüşlerini de dahil etmemiz gerekiyor.” 

- ECF’in C4C Bisikletçiler için Şehirler ve Bölgeler ağının 20 kadar üyesi Lizbon bisiklet 

kiralama sistemi EMEL ev sahipliği ile yeni kurulan kiralama yerleri ve uygulamalar için 

teknik gezi yapıldı,  

 

BAHÇE OTURUMLARI  

 

- Bisikletin hem insani ulaşım hem de lojistik taşımacılığı için neden doğru araç olduğunu ve 

bisikleti güvenilir bir araç haline getirmek için güvenlik ve sürdürülebilirliğin nasıl el ele 

gitmesi gerektiğini tartışıldı, 

- 2020'nin ECF Hackathon kazananları CycleAI, daha güvenli kentsel bisiklet rotalarını 

haritalamak için yapay zeka sinir ağlarını kurdu, 

- Yol işaretleri ve sinyalleri ve AB mobilite paketinin bisiklet altyapısını nasıl olumlu 

etkileyebileceği üzerine sunumlarla MORE projesine dikkat çekildi,  

 

Gün – 3  Fotoğrafları için tıklayınız.  
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09 Eylül 2021 Velocity  Gün-4;  

 
 

Velo-city 2021 Lisbon,  dünya bisiklet zirvesi son günüde, bisiklet yeni normal olarak 

müjdeleniyor. 

Dört günlük yoğun, aydınlatıcı oturumlar ve güçlendirici konuşmacılardan sonra keyifli bir 

kapanış oturumu ile artık veda etme zamanı.  Şimdi Ljubljana 2021 hazırlıkları yapma zamanı! 

 

 GÜNÜN SÖZÜ/LERİ:   

 

- ECF, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu CEO'su Jill Warren; “Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine, Avrupa Yeşil Anlaşması'na veya iklim açısından nötr şehirlere önemli ölçüde, 

daha fazla bisiklet kullanmadan ulaşmanın makul bir yolu yoktur.” 

 

PARALEL OTURUMLARDAN ALINTILAR: 

 

Günün eş zamanlı oturumlarında ön plana çıkan konu başlıkları ve sunum özetleri aşağıdaki 

gibidir; 

- Kırmızı sahnede; Ankara, Roma, Valensiya, Zürih ve Almanya'dan konuşmacılar, şehirlerinin 

önümüzdeki yıllarda bisiklete binmeyi nasıl önemli ölçüde artırmayı planladıkları konusunda 

yüksek etkili stratejiler sundular. Panelistler, siyasi irade ve gerçek bir değişim arzusunun çok 

önemli olduğunu, ancak iyi iletişimin daha da önemli olduğu konusunda hemfikirdiler. 

- Yeşil sahnede, ECF temsilcisi katılımcılara, bisiklet için AB fonları ile ilgili ayrıntılara yer 

verdi. Bisiklete para ayırmak için şu anda mevcut olan büyük fırsatları vurgulayan 

konuşmacılar, kıtanın dört bir yanından AB fonlarının neler başarabileceğine dair önemli 

örnekler sunuldu, 

- Şehir planlamacıları ve savunucuları için güvenilir bisiklet verilerinin yetersizliği vurgulandı. 

Panelistler hem özel sektörden hem de kamu sektöründen, herkesin kullanabileceği ve 

yeniden yayınlayabileceği açık verilerin etkili bisiklet gelişimi için gelecek olduğu fikrini 

destekleyen örnekleri paylaşıldı, 

- Hava kirliliği, trafik tıkanıklık, iklim değişikliği, adını ne derseniz deyin, kargo bisikletleri bu 

konuda ciddi bir kurtarıcı rolü oynamak üzere etkinli olacaktır! City Changer Kargo Bisikleti 

projesi ve Brüksel CAIRGO BIKE projesi, kargo bisikleti devrimini etkinleştirmenin ve 

hızlandırmanın yollarını araştırarak bir sunum yaptı,  

- AB'nin Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'nda (TEN-T) bisiklete binmenin nasıl merkezi bir rol 

oynaması gerektiğine dair keyifli bir ortam oluşturdu. Bütünsel bir yaklaşım çağrısında 

bulunan konuşmacılar, bisiklet sürmenin TEN-T'ye entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Bu 

konuda EuroVelo ağı omurga görevi görüyor. TEN-T kılavuzlarının mevcut inceleme süreci 

uzun olsa da, savunuculuk çalışmaları gelecek yıl başlayabileceği belirtildi. 
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KAPANIŞ OTURUMUNDAN ALINTILAR:  

 

Tüm günlerin konuları sunumları üzerine genel bir değerlendirme için  “Şehirleri yeniden 

düşünmek – yeni normal olarak bisiklet kullanmak” olarak özetlenebilir.  

- Prof.Dr. Carlos Moreno; “Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İklim kriziyle gerçekten 

mücadele edecek ve iddialı emisyon hedeflerimize ulaşacaksak, içinde yaşadığımız 

şehirleri yeniden şekillendirmeliyiz.” 15 dakikalık şehir, kentsel ortamları ekolojik, 

bisiklet dostu şehirlere dönüştürecek ve arabaların hakim olduğu caddelerin telaşından 

uzaklaşarak sakinler arasında ortak bir iyiliği teşvik edecek. “Şimdiye kadar kabul edilemez 

olanı kabul ettik. Moreno, “Şehrin ritmini değiştirmemiz gerekiyor” dedi. 

- Konuşmacıların, “Sürdürülebilir kentsel kalkınmanın küresel bir şekilde uygulanması 

çağrısında bulunmasıyla, özellikle bisikletin bu hedeflere ulaşmak için nasıl en etkili araç 

olduğuna odaklanarak”, görüş alışverişi sağlandı.  

Velocity Lizbon bisiklet zirvesi, gelecek yıl ev sahibi olacak şehir Ljubljana'ya resmi devir 

teslimi ile sona erdi. ECF CEO'su Jill Warren, Belediye Başkan Yardımcısı Janez Koželj'e Velo-

city bayrağını takdim ederek, "değişimin, Ljubljana'daki bir sonraki Velo-city ile ilişkilendirilen 

anahtar bir kelime olduğunu" belirtti.  

Ev sahibi kurum tarafından  bir bisiklet sahne performansı ile tamamlandı. 

 

Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu, sürdürülemez hareketlilikten etkili bir 

mod değişikliğidir. Herkesin yeni normal haline gelmesi için daha fazla ve 

daha iyi bisiklet sürmek içindir. 

 
Gün – 4 Fotoğrafları için tıklayınız.  
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Seçme Fotoğraflar 

 

  

ECF Onursal Başkanı Manfred Neun ve Polonya 

NEC 

ECF Hoşgeldin Resepsiyonu – TGA- ECF CEO – 

CFE Sekreteri – EuroVelo Raportörü 

  

TGA ve ECF Başkanı TGA Standı 

  

Velocity Lizbon Çocuk dostu Şehir sunumu - Helsinki 
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Velocity Günlük sunum programı WHO temsilcisi Francesca 

  

EuroVelo Direktörü Ed Lancaster TGA standı ECF Başkanı Henk Swarttouw TGA standı 

  

Veocity  hatıra fotografı CIE CEO’su Tony Grimaldi 
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Gala Açılış Seremonisi CIE sunumu  

  

SCAP Proje Sunumu İzmir BŞB Ulaşım Dairesi Bşklığı sunumu 

  

ECF CEO’su Philip Cerny – European Mobility Atlas editörü 
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Bisiklet Geçiş – Bike Parade Lizbon Bisiklet Turizm Sunumu 

  

Bisikletli Turizm sunumu EC Başkan Yrd. Frans Timmersman 

 
 

Bogota Belediye Başkanı Velocity Girişi 
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