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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SEVGİLİ
İNNOVALILAR
Bisiklet, sadece bir spor aktivitesi olarak değil, 
aynı zamanda doğayla dostluk kuran birkaç 
ulaşım aracından biri olarak da gündelik 
hayatımızın içine girdi. Sağlıklı yaşam ve “sıfır 
emisyon” yaklaşımıyla bisiklet kullanımına 
yönelik oluşmaya başlayan farkındalık, 
Türkiye’nin dört bir yanını sardı. Biz de bu 
sayımızda çalışma arkadaşımız aynı zamanda 
bir bisiklet takım lideri olan Emre Çiçek’in 
önerisiyle bisiklet tutkunları için heyecan verici 
güzellikteki bisiklet rotalarını sizler için derledik.

Siz de doğanın büyüleyici güzelliği eşliğinde 
pedal çevirerek kilometreleri arşınlamak istiyor 
ya da çok özlediğiniz bisikletinizle kendinizi 
yollara atmak için can atıyorsanız, bizimle gelin. 
İşte Sapanca'dan Istranca Dağları’na, 
Toroslar’dan Köprülü Kanyon’a Türkiye'nin en iyi 
bisiklet rotaları…



ANKARA

Ankara’da geliştirilen ve yeni güzergahlar 
eklenerek genişletilen Bisiklet Yolu 
Projesi, bisiklet severlerden tam not aldı 
diyebiliriz. Ankaralılar projenin 
tamamlanan Milli Kütüphane-Beşevler 
güzergahını, Tandoğan-Anıtkabir-Milli 
Kütüphane istikametinde ulaşım 
amacıyla kullanabiliyor. Eğer siz de 
Ankara’da yaşıyor, doğanın içinde pedal 
çevirmek istiyor ancak çok uzak 
mesafeler kat etmeye çekimser 
yaklaşıyorsanız, şehrin nefesi olarak 
tanımlanan Eymir Gölü etrafında pedal 
çevirebilirsiniz. Eymir Gölü bisiklet rotası, 
Ankara’da çalışma hayatının getirdiği 
hantallıktan kurtularak doğayla baş başa 
bir sürüş deneyimi yaşamak için tam 
anlamıyla biçilmiş kaftan! Toplam 
uzunluğu 12 kilometreye varan parkurda, 
yaklaşık bir buçuk saat süren bir 
deneyime davetlisiniz. 

Bisikletiniz yoksa da üzülmeyin. Eymir 
Gölü girişinde çok sayıda bisiklet 
kiralama şirketi bulunuyor. Saatlik 
kiralanan bisikletlerden sizin için en 
uygun olanı temin ederek pedal 
çevirmenin keyfine varabilirsiniz. Üstelik 
bunun için çok büyük bütçeler 
ayırmanıza da gerek yok. Saati 10 TL’den 
2 saat için sadece 20 TL’lik bir bütçe ile 
doğanın içinde bisiklet sürmenin tadına 
varabilirsiniz.  
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İstanbul’da her ne kadar bisiklet deyince 
akıllara Adalar gelse de şehirde bisiklet 
severler için farklı alternatifler de 
bulunuyor. Anadolu yakasında, 
Caddebostan sahili bisiklet yolu, özellikle 
hafta sonlarının vazgeçilmez 
duraklarından biri. Bisikletçiler kadar 
kaykaycılar, yürüyüşçüler ve koşucuların 
da uğrak noktalarından biri olan parkur, 
Caddebostan’dan neredeyse Tuzla’ya 
kadar uzanıyor. Kaymak gibi akan düz 
yoluyla rüzgarla yarışmayı seven bisiklet 
tutkunları için en doğru rotalardan biri. 

İstanbul’un nefesi olarak görülen Belgrad 
Ormanları da 20 km'lik parkuruyla 
Avrupa yakasında bisiklet tutkunlarını 
ağırlıyor. Ormana araçla giriş ücretli. 
Ancak yaya ya da bisikletliler için 
herhangi bir ücret talep edilmiyor.

İSTANBUL
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Muğla’nın eşsiz doğasında saklı kalan 
doğal güzellikleri yansıtan 3 ilçesini 
birleştiren bu rota, uzun yol sürüşüne 
meraklıları ağırlıyor. Köyceğiz’de 5, 
Ortaca’da 4, Dalaman’da 5 olmak üzere 
14 güzergâhtan oluşan rotanın uzunluğu 
700 km’yi buluyor. Bisiklet severler için 
bu rotanın en güzel yanı, her güzergahta 
uluslararası standartlara uygun 
yönlendirme işaret ve tabelaları 
bulunması.

İçerisinde yürüyüş ve eski tarihi yollarını 
barındırması ve 4 mevsim bisiklet 
sürmeye uygun iklimi gibi etkenler de bir 
araya gelince, bu rotanın bisiklet 
tutkunları için en elverişli rotalardan biri 
olduğunu söyleyebiliriz. Rotanın 
sunduğu tarihi ve doğal güzellikleri 
keşfetmenin hazzı bambaşka!

KÖYCEĞİZ - ORTACA
DALAMAN ROTALARI
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Eğer pedallarınızı araziye doğru çevirmek 
istiyorsanız Kırklareli’nin Vize ilçesinde 
bulunan Istranca Dağları’nı içeren rota 
tam size göre! Güngörmez, Aksicim ve 
Balkaya köylerini kapsayan rota, yaklaşık 
70 kilometre uzunluğunda. Rota üzerinde başlangıç noktasında yer 

alan Güngörmez Kanyonu’nu gezerek, 
Balkaya’daki alabalık tesisinde lezzet 
molası vererek hafta sonunu kapsayan 
bir bisiklet gezisi planlayabilirsiniz. 

ISTRANCA DAĞLARI
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Pedal çevirirken eşsiz bir mavi yolculuğa 
çıkmaya ne dersiniz? O zaman sırtınızı 
Bodrum’a verip Knidos’a uzanan 295 
kilometrelik bir yolculuğa davetlisiniz. Yol 
boyunca Ege’nin mavi suları size 
arkadaşlık edecek. Longoz Koyu, 
Yediadalar ve Bördübet Koyu’ndan 
geçerek bir tarafta masmavi suların diğer 
tarafta yemyeşil doğanın sunduğu 
muhteşem doğa manzarasının 
büyüleyici etkisiyle pedallara asılırken, 
rotanın zorluğunu hissetmeyeceğinizden 
emin olabilirsiniz.

Rota oldukça uzun ve zorlayıcı, ama farklı 
koylar üzerinde kamp yapmaya elverişli 
alanlar bulunuyor. Fırsat bu fırsat diyerek 
bisiklet yolculuğunuzu bir kamp tatiline 
dönüştürebilirsiniz. 

BODRUM KNIDOS
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Toroslar’da pedal çevirmek için en doğru 
zamandayız. Tarih ve doğa ile iç içe bir 
bisiklet yolculuğuna çıkmaya 
niyetliyseniz, Antalya’dan Fethiye’ye 
uzanan Toroslar Bisiklet Rotası’nı 
mutlaka deneyin. 7 gün süren bu rotanın 
izinden giderek Toroslar’ın zirvesine, 
deniz seviyesinden 1830 metre rakımlara 
ulaşabilirsiniz. Bu rotada her gün sizi 
farklı bir yolculuk deneyimi bekliyor. 
Rotanın henüz başındayken Antalya’dan 
Çıralı’ya toplamda 60 km’lik yolun yarısını 
araçlarla paylaşıyorsunuz. Bu kısım biraz 
tehlikeli. Çünkü tünel geçitleri oldukça 
dar. Anayoldan çıktığınızda yol sizi 
Çıralı’ya uzanan harika bir inişe davet 
ediyor. Antalya’dan Çıralı’ya, oradan 
Karaöz ve Gelidonya Feneri’ne doğru yol 
alırken tarihi Likya Yolu’nun bir kısmında 
lastik izlerinizi bırakıyorsunuz. Gelidonya 
Feneri’ne ulaştıktan sonra Karaöz’den 
Finike’ye uzanan tarihi öğelerle dolu 58 
kilometrelik yol sizi bekliyor. Rotanın en 
zorlayıcı tarafı ise Finike’den Avlan 
Gölü’ne uzanan 48 kilometre 
uzunluğundaki yokuş. 

Ama bu zorlu yolu aştıktan sonra 
Kızlarsivrisi Dağı zirvesinde sizi karşılayan 
doğa mucizesi gölü görünce tüm 
yorgunluğunuzu unutacağınızdan emin 
olabilirsiniz. Bu yorgunluğun mükafatı 
olarak kendinizi bir gecelik kampla 
ödüllendirebilirsiniz. Avlan Gölü’nden 
Elmalı’ya Gömbe Yaylası’na doğru 
uzanan etap, 40 kilometreden oluşuyor. 
Gömbe Yaylası’ndan Saklıkent’e 40 
kilometre, Saklıkent’ten Kayaköy’e 65 
kilometre, Kayaköy’den Fethiye’ye 
uzanan 12 kilometrelik etapları da 
tamamlayarak rotayı bitiriyorsunuz. 
İsterseniz bu etapları sıkıştırılmış bir 
programda daha hızlı kat edebilirsiniz. 
Ama rotadaki tarihi doku ve doğal 
güzellikleri tüm yönleriyle keşfetmek 
istiyorsanız etaplar arasında kamp 
molaları vererek Toroslar’ın keyfini 
çıkarmanızı tavsiye ederiz.

TOROSLAR
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Rengarenk çiçek açan ağaçları, yeşilin 
her türlüsünü barındıran muhteşem 
manzarasıyla Kazımpaşa-Akmeşe ve 
Sapanca Gölü rotası, baharın gelişini 
kutlamak için en doğru rotalardan biri. 
Toplam 70 kilometre uzunluğunda sizi 
çok zorlamayacak bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Serdivan’dan başlayan 
yolculukta ilk olarak Kazımpaşa’da yer 
alan köftecilerde mola verebilirsiniz. 
Çubuklu Köyü ve Akmeşe güzergahı 
üzerinde ilerlerken sizi doğal meşe 
ağaçları ve yer yer koruluklar karşılayacak. 

Yol güzergahında yer alan köy 
kahvelerinde ince belli bardaklarda çay 
içmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Üstelik 
kış uykusundan uyanarak üzerindeki 
uyku sersemliğini atmaya başlayan 
doğanın bu özel anına şahitlik ederken 
eşsiz fotoğraf kareleri elde edebilirsiniz. 
Akmeşe’den sonra Adapazarı-İzmit 
yolundan ilerleyerek Sapanca Gölü 
manzarası eşliğinde rotanın finalini 
yapabilirsiniz.  

KAZIMPAŞA - AKMEŞE
SAPANCA GÖLÜ
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Bir yüzünü yerleşim alanları ve sanayi 
bölgelerine çeviren Marmara’nın diğer 
yüzü bakir koyları ve doğal plajlarıyla 
Kapıdağ Yarımadası’na açılıyor. Balıkesir 
sınırları içerisinde yer alan yarımada, 
bisiklet tutkunları için doğa ve denizle iç 
içe bir rota sunuyor. Toplam 95 kilometre 
uzunluğuna sahip rota, deniz kenarından 
yarımadanın tamamını turlamayı 
mümkün kılıyor. Başlangıç noktası olan 
Erdek’ten başlayıp yine aynı noktada 
sona ermesi bisiklet tutkunları tarafından 
oldukça memnun edici bulunuyor. 
İsteyenler ek olarak 10 kilometre daha 
pedal çevirerek rotayı Bandırma’da 
tamamlayabiliyor.

Günübirlik turlar için oldukça ideal bir 
lokasyonda yer alan rota, Erdek- Ocaklar- 
Narlı- İlhan- Doğanlar- Turan- Ormanlı- 
Ballıpınar- Çayağzı- Çakıllı-Karşıyaka- 
Tatlısu- Erdek etaplarından oluşuyor. 
Ağırlıklı olarak toprak zemine sahip 
rotada düzensiz olarak rampalar da 
bulunuyor. Çıktığınız her rampanın 
sonunda ise Marmara’nın farklı bir 
panoramik manzarası sizi karşılıyor. 

KAPIDAĞ YARIMADASI
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Türkiye’nin en kolay bisiklet rotalarından 
biri olan bu rota, 40 kilometrelik bir 
uzunluğa sahip. Hiç egzoz dumanı 
solumadan ve yokuş tırmanmadan 
kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Bu 
nedenle bu işe henüz yeni başlayanlar 
için ideal bir rota. Rota, Üçkuyular 
İskelesi’nden arabalı vapur yolculuğu ile 
başlıyor. Bostanlı’da pedallar dönmeye 
başlıyor. Bisiklet yolu boyunca önce 
balıkçı barınaklarını ardından Mavişehir’i 
geçerek Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na 
ulaşıyorsunuz. Mavişehir’i arkanızda 
bıraktığınızda sizi flamingo kümeleri 
karşılıyor.

Bu güzel manzaranın ardından Sasalı 
Doğal Yaşam Parkı’nda mola vermek, çok 
daha fazla keyif veriyor. Molanın ardından 
dümeni, eti ve sucuğu ile meşhur Seyrek 
Köyü’ne kırarak finalde kendinize 
muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz. 

KÖYCEĞİZ - ORTACA
DALAMAN ROTALARI
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Başından sonuna kadar doğal güzellikleri 
yansıtan konumu ile Antalya’nın en güzel 
bisiklet rotalarından biri olan Köprülü 
Kanyon, şehrin merkezine 90 kilometre 
uzaklıkta yer alıyor. Rafting ve trekking 
aktiviteleri için de ilk tercih edilen 
rotalardan biri olması nedeniyle bölgede 
özellikle bahar aylarında adeta bir şenlik 
havası yaşanıyor. Asfaltlı ve toprak yoldan 
oluşan parkur, 65 kilometre 
uzunluğunda. Beşkonak’ta başlayıp 
Selge-Delisarnıç-Tazı ile devam ediyor ve 
başlangıç noktasında son buluyor. 
Beşkonak’tan Selge istikametine doğru 
ilerlerken 11 km uzunluğundaki asfalt 
yolda sizi iyi bir tırmanış bekliyor.

Tırmanış sırasında önce Köprüçay 
manzarası, ardından Bozburun Dağı 
kayalıkları ve kanyon manzarası size eşlik 
ediyor. Selge’ye ulaştığınızda ise antik 
tiyatroyu karşınızda buluyorsunuz. Kısa 
bir gezintinin ardından Delisarnıç’a 
doğru ilerleyerek Ballıbucak Köprüsü’ne 
ve rotanın en bakir kısmını oluşturan Tazı 
Mevkii’ne ulaşıyorsunuz. Burada 
manzaranın büyüsüne kapılıp yeterince 
sessiz olabilirseniz belki nesli 
tükenmekte olan kızıl akbabaları da 
görebilirsiniz. Rotanın en keyifli 
yanlarından biri de final kısmının inişten 
oluşması. Orman yolunu takip ederek 
manzaranın tadını çıkarın. Ana yola 
ulaştığınızda zaten Beşkonak’tasınız.

KÖPRÜLÜ KANYON
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Sadece Türkiye’nin değil dünyanın eşsiz 
manzaralarından birine sahip olan 
Kaputaş- Kaş- Demre rotasında pedal 
çevirmenin keyfi bambaşka! Tüm 
yolculuk sırasında manzara hiç 
değişmiyor ama yolun zorluk seviyesi 
giderek zorlaşıyor. Rota, ortalama bir 
zorluk seviyesine sahip, 42 km 
uzunluğundaki Kaş Andifli-Kaş Kaputaş 
Mağarası yolundan başlıyor. 1200 
metrelik tırmanışa sahip bu yol, Kaş 
Sardunya Otel’den Kaş Belediyesi’ne 
doğru Atatürk Bulvarı’ndan başlayarak 
Kaş-Fethiye yoluna uzanıyor. Necipbey 
Caddesi üzerinden asfalt bir yola 
varıyorsunuz. Çam ağaçlarının kokusu 
eşliğinde Çukurbağ Yarımadası’nı 
geçiyorsunuz. Bu kısmın ardından 20 km 
uzunluğundaki Kaş-Demre yolu başlıyor. 
Burayı tamamlamak için çok iyi bir 
kondisyona sahip olmak şart! 

Yeni Antalya yolundan sağa doğru 
Yeniköy Gökçebelen’den tırmanış 
başlıyor. 20 kilometre boyunca puzzle’ın 
parçalarını tamamlayarak finale 
vardığınızda Akdeniz çanağının 
bütününü görebiliyorsunuz. Denizden 
gelen iyot kokusu ile baharın gelişiyle 
topraktan fışkıran kekik kokularının 
birbirine karıştığı bu coğrafyada pedal 
çevirirken, müthiş bir arınmışlık hissi 
yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz.

KAPUTAŞ - KAŞ - DEMRE
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Gökçeada, kendine has iklimi nedeniyle 
tatil sezonunun biraz geç başladığı bir 
bölge. Bu nedenle henüz sezon 
başlamamışken, bahar ayları bisiklet 
sürmek için en uygun dönem. Yaklaşık 
100 kilometre olan adayı bisikletle 
keşfedebilirsiniz. 

20 kilometrelik Kuzu Limanı-Tepeköy 
rotası ile başlayıp 30km’lik Kuzu 
Limanı-Dereköy-Marmararos Şelalesi 
rotası ile devam ederek adanın 
manzarasını farklı açılardan 
yakalayabilirsiniz. Kuzulimanı-Kafalos, 
Dereköy-Gizli Liman ve Kuzu 
Limanı-Mavikoy rotaları da denemeye 
değer!

GÖKÇEADA

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

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



