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“Bir bisiklet alacağım ve her yere onunla gideceğim!”  
cümlesini ailenizden, iş arkadaşlarınızdan ve çevrenizden sıkça 
duyduğunuza eminiz. Hatta belki de etrafına sürekli bu 
cümleyi kuran kişi sizsiniz. Trafiksiz, ekonomik ve sağlıklı bir 
yaşam düşüncesiyle hep hayallerimizi süsleyen “bisiklet” fikri 
bizce sonuna kadar desteklenmesi gereken harika bir 
düşünce. Şehir içinde hiçbir trafiğe takılmadan, üstelik aynı 
anda sağlığımızı da güçlendirerek seyahat etmekten daha 
güzel ne olabilir? 

Çocukken öğrenmek için dizlerimizi yaraladığımız 
bisikletlerimiz, en güzel çocukluk hatıralarımızda kendine yer 
ediniyor... Şimdi de yeni hatırlara yelken açma zamanı. Bir 
bisiklet alıp hem çocukluğumuza döner, hem de trafik 
derdinden kurtulmak bir yana bunun dışında birçok fayda da 
sağlayabiliriz! Nedir bu faydalar diye soracak olursanız, 
cevaplarımız aşağıda.

Boş zamanlarımızda veya spor amaçlı bisiklete binmek yukarıda 
gördüğünüz birçok faydayı yanında getiriyor. Ancak bu sporu 
hobi olarak kalmaktan kurtarıp, günlük bir rutin haline getirmek 
de sizin elinizde! Bisikleti bir spordan ziyade ulaşım aracı olarak 
görürseniz ve onu hayatınızın bir parçası yaparsanız işte 
“bisikletli yaşam” o zaman başlıyor. Bu alışkanlığı nasıl 
kazanacağınıza dair aklınızda sorular mı var? 

• Kilo vermenize yardımcı olur.
• Kalp sağlığınızı iyileştirir.
• Kaslarınızı güçlendirir.
• Eklem ağrılarınızı azaltır.
• Duruşunuzu iyileştirir.
• Stresi azaltır.
• Fit bir forma girmenizi sağlar.
• Beyin fonksiyonlarını iyileştirir.
• Yaşlanmayı yavaşlatır.
• Uyku kalitesini iyileştirir.
• Kirliliğe daha az maruz kalmanızı sağlar.
• Maddi tasarruf etmenizi sağlar.
• Yaratıcılığınızı tetikler.

Sevgili
İnnovalılar,

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



İŞE
BİSİKLETLE
GİDİN

Bisikletinizi yoğun bir iş haftasına dâhil ederek işe başlayın. Trafiğe takılmadan, 
yolculuk esnasında başka şeyler düşünmeden işe gidip gelmeye başladıkça bisikletin 
size kattıklarını hızlıca fark edeceksiniz. Daha da güzeli, düzenli egzersizler zihinsel 
işlevleri artırdığı için bu değişiklik çalışma performansınıza da oldukça olumlu etki 
edecek ve bunu tüm iş yeriniz fark edecek!

RUTİN İŞLERİNİZİ 
BİSİKLET İLE YAPIN

İşe bisikletle gidip gelmeye başladık… Peki ya 
diğer alışkanlıklarımız? Arkadaşlarınızla buluşmaya 
bisikletinizle gidebilir, market alışverişlerinizi 
bisikletle yapabilirsiniz. Böylece market alışverişleri 
bile sizin için keyifli bir spor aktivitesine dönüşecek, 
sadece yorulduğunuzla kalmayacak ve egzersiz de 
yapmış olacaksınız. Diğer tüm ulaşım türlerine göre 
oldukça da ekonomik bir yol olmasından dolayı 
bisikleti hayatınıza adapte ettiğinizde diğer araçları 
kullanmak aklınızın ucundan bile geçmeyecek.

Bu iki yöntemi hayatımıza adapte ederek bisiklet 
alışkanlığımızı iyice kazandık, şimdi şehrin her 
noktasına bisikletimizle gidebilir, trafiksiz yeni 
hayatımıza merhaba diyebiliriz! Peki şehir içinde 
bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl 
davranmalıyız, sorumluluklarımız neler? 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



KALDIRIMDA SÜRMEYİN
Şehir içinde bisiklete binerken, bisikletler için ayrılan şeritleri kullanmalı ve asla 
kaldırımlara çıkmamalıyız. Unutmayın, kaldırımlar yayalar içindir.

KENDİ HIZINIZDA GİDİN
Kimseyle yarışmadan, araçları veya motosikletleri geçmeye çalışmadan bisikletimizin 
doğal hızında sürüşümüze devam edelim. Sürekli olarak hızlanmak, diğer araçları 
geçmeye çalışmak vücudumuzu çok yoracağı gibi birçok tehlikeye de davetiye 
çıkaracaktır. Arkanızdan gelen motorlu taşıtlara yol vererek sizi geçmesine izin verin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



ROTANIZI 
BELİRLEYİN
Eğer bisikleti hayatımıza adapte ettiysek 
araç sürücülerinden en büyük avantajımız 
da her gün farklı bir rotadan, hiçbir trafiğe 
takılmadan gidebiliyor olmamız. Örneğin 
her gün işe giderken farklı bir rotadan 
ilerleyip bilmediğimiz, görmediğimiz 
caddelerden geçebilir, yolculuğumuzu 
eğlenceli hale getirebiliriz. Ancak evden 
çıkmadan önce mutlaka rotamızı kontrol 
etmeliyiz, çünkü rasgele bir şekilde 
gideceğimiz yollar bizi otobanlara, 
kavşaklara, viyadüklere çıkarabilir. Bu tarz 
yollara girmekten kaçınacağımız için 
yolculuk öncesinde rotamızı iyice 
anlamakta çok fayda var.

YOL İŞARETLERİNE 
DİKKAT EDİN
Trafik tabelaları sadece araçlar için diye 
düşünmeyelim. Bu maalesef birçok 
bisikletçinin atladığı, dikkat etmediği bir 
nokta. Sürekli olarak yoldaki trafik 
tabelalarını takip edelim ve gereğine 
uygun sürüş yapalım. Yaya yollarına, 
bisiklete kapalı olan yollara girmemeye 
özen gösterelim.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

DÖNÜŞLERE
DİKKAT EDİN

Bisikletimizle sürüş yaparken en çok dikkat etmemiz noktalardan biri 
de dönüşler. Bisikletlerde diğer araçlarda olduğu gibi far, sinyal gibi 
ekipmanlar bulunmadığı için bir sokağa saparken hiç istenmeyen 
sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için eğer bir 
sokağa sapacaksak, arkamızdaki aracın da bunu bilmesi için 
kolumuzla sinyal vermeliyiz. Dönüş yapacağımız noktaya gelmeden 
önce döneceğimiz taraftaki kolumuzu kaldırarak döneceğimiz yeri 
işaret etmeliyiz. Böylece arkamızdaki araç sürücü bizim ne tarafa 
döneceğimizi bilecek ve hızını bize göre ayarlayacaktır. 

Bisiklet kullanırken diğer araçlarla iletişime geçmenizi sağlayacak ve 
bu sayede hayatınızı kurtaracak bisikletçi işaretlerinin tümünü 
görmek ve öğrenmek için Bisikletli Blog'un konuyla ilgili hazırladığı 
rehbere göz atabilirsiniz.

TELEFONDAN
UZAK DURUN
Bisiklet sürücülerinin yaptığı en büyük 
hatalardan biri de sürüş esnasında 
telefona odaklanmak, müzik dinlemek, 
telefonla konuşmak… Kulaklık takıp 
müzik dinlemek de, bir arkadaşımızla 
görüşme gerçekleştirmek de sürüş 
sırasında yapılabilecek en tehlikeli 
hareketlerden biridir. Etrafımızda olup 
biteni takip edebilmek, her an 
tehlikelere karşı tetikte olabilmek için 
telefon, müzik gibi dikkatimizi 
sınırlandıracak şeylerden mutlaka 
kaçınmalıyız. 

https://bisikletliblog.com/bisikletcinin-isaret-rehberi/
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

