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Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali DALGIÇ 

 

 

Bisiklet turizmi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkede gelişmekte olan 

ve özellikle kırsal bölgelere çeşitli faydalar sağlayan bir özel ilgi turizmi çeşididir. 

Aynı zamanda, sürdürülebilir bir turizm türü olan bisiklet turizminin sağladığı faydalar 

dikkate alındığında, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

doğrultusunda Türkiye için de önemli bir fırsat olabileceği düşünülmektedir. Bu 

bağlamda, araştırmanın amacı Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki mevcut 

durumunu ve potansiyelini belirleyerek bu potansiyelin değerlendirilebilmesine 

yönelik çeşitli önerilerde bulunmaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda, öncelikle 

bisiklet turizmiyle ilgili literatür taraması yapılmış ve ardından veri toplama aşamasına 

geçilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla görüşme 

tekniği uygulanarak toplanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

deseninde hazırlanan çalışmada, analiz yöntemi olarak içerik analizi ve betimsel analiz 

yöntemlerinden faydalanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; Türkiye’de bisiklet 

turizminin mevcut durumu, bisiklet turizmine uygunluk ve Türkiye’nin bisiklet 

turizmi potansiyeli olmak üzere üç boyut elde edilmiştir. Türkiye’de bisiklet 

turizminin mevcut durumuna yönelik bazı olumlu noktalar bulunsa da genel olarak 

durumun olumsuz değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bisiklet turizmine uygunluk 

boyutunda, bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken unsurlar ve 

Türkiye’de bisiklet turizmine uygun bölgeler ortaya çıkarılmıştır. Ardından, 

potansiyel boyutuyla ilgili olarak Türkiye’nin önemli bir bisiklet turizmi potansiyeli 

olduğu tespit edilmiş ve bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik görüşler 

alınmıştır. Son olarak, elde edilen bulgular neticesinde bisiklet turizmi paydaşlarına ve 

araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Bisiklet turizmi, Özel ilgi turizmi, Sürdürülebilir turizm, 

Kırsal kalkınma 

 

2022, 167 sayfa 
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Cycle tourism is a type of special interest tourism developing in many countries and 

provides various benefits particularly to rural areas. At the same time, considering the 

benefits of cycle tourism as a type of sustainable tourism, it is thought that it can be an 

important opportunity for Turkiye in line with the sustainable development goals of 

the United Nations. In this context, the aim of the research is to determine the current 

situation and potential of Turkiye in cycle tourism and to make various suggestions for 

the improvement of this potential. To achieve this, firstly, a literature review on cycle 

tourism was made. Then, the data collection stage was started by applying the 

interview technique through a semi-structured questionnaire. Content analysis and 

descriptive analysis methods were used as analysis methods in the study. As a result 

of the analysis of the data; three dimensions have been obtained: the current situation, 

suitability and potential of cycle tourism in Turkiye. Despite some positive points 

regarding the current situation of cycle tourism in Turkiye, it has been determined that 

the situation is generally evaluated negatively. In the dimension of suitability for cycle 

tourism, the elements that should be in a cycle tourism destination have been revealed. 

Then, regarding the potential dimension, it was determined that Turkiye has an 

important potential for cycle tourism and opinions were taken regarding the 

improvement of this potential. Finally, as a result of the findings, various suggestions 

were made to cycle tourism stakeholders and researchers. 

 

Key Words: Bicycle, Cycle tourism, Special interest tourism, Sustainable tourism, 

Rural development. 
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1. GİRİŞ 

 

Bisiklet turizmi; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere çeşitli potansiyel etkilere 

sahip bir özel ilgi turizmi çeşididir (Lamont, 2009; Ritchie vd., 2010; Aşan ve Akoğlan 

Kozak, 2015). Sahip olduğu potansiyel etkiler bakımından bisiklet turizmi, kırsal 

bölgeler başta olmak üzere faaliyetin gerçekleştirildiği destinasyona önemli katkılar 

sağlayabilmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir bir turizm türü olan bisiklet 

turizminin, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşma noktasında da önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede gelişmekte olduğu gözlemlenen 

bisiklet turizminin sağladığı faydalar dikkate alındığında Türkiye için de önemli bir 

fırsat olabileceği düşünülmektedir. Sahip olduğu coğrafi özellikler, turizm altyapısı, 

doğal ve kültürel zenginlikler gibi özelliklerinden dolayı bisiklet turizmi konusunda 

Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Türkiye 2023 Turizm 

Stratejisi”nde de ürün çeşitliliği sağlama amacıyla bisiklet turizmine yatırım 

yapılacağının belirtilmesi, politika geliştiriciler tarafından konuya yönelik bir ilginin 

olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde Türkiye’de bisiklet turizmini genel açıdan ele 

alan bir çalışma olmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar genellikle bisiklet 

turistleri ve belirli bisiklet etkinlikleri üzerinedir (Soyalp, 2017; Çelik Uğuz ve Özbek, 

2018; Sağlam, 2020; Türkmen ve Gökdemir, 2021). Türkiye’de bisiklet turizminin 

mevcut durumu ve Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli bu çalışmanın ana 

konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, Türkiye’nin 

bisiklet turizmi mevcut durumunu ve potansiyelini ortaya çıkararak bu potansiyelin 

geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Bu çalışma, Türkiye’de bisiklet turizmini 

geniş bir çerçevede değerlendirdiği için, bisiklet turizmiyle ilgili gelecek çalışmalara 

kaynak oluşturması açısından önem taşımaktadır. 

 

Çalışmada yöntem olarak, konuya dair derinlemesine bilgiler elde etmek ve farklı 

bakış açılarını detaylı bir şekilde sunmak amacıyla, keşfedici bir yaklaşım ortaya 

koymaya olanak tanıyan nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Durum çalışması 

deseninde yürütülen çalışmada, inandırıcılığı sağlayabilmek amacıyla amaçlı 
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örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Bu bağlamda çalışma grubu olarak seyahat acentaları, bisikletli turist rehberleri, 

bisikletli gezginler, çeşitli kamu kurumu yetkilileri, bisiklet turizmi uzmanları ve 

akademisyenler gibi bisiklet turizmi paydaşları seçilmiştir. Görüşme tekniğinin 

uygulandığı çalışmada veriler, 15 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 

yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla elde edilmiştir. Toplamda 27 kişiyle 

görüşülen çalışmada elde edilen veriler çözümlenerek bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Katılımcı görüşlerini sistematik ve detaylı bir biçimde sunabilmek 

amacıyla verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri 

kullanılmıştır.  Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular Türkiye’de bisiklet 

turizminin mevcut durumu, bisiklet turizmine uygunluk ve Türkiye’nin bisiklet 

turizmi potansiyeli olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. Belirlenen ana 

temaların altında çeşitli alt temalar ve kodlar ortaya çıkarılmış ve bulgular, doğrudan 

alıntılar yoluyla desteklenerek sunulmuştur. Sonuç kısmında; öncelikle, elde edilen 

bulgular ilgili literatürle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu noktada çeşitli 

benzerlikler ve farklılıklar ile bunların muhtemel gerekçeleri ortaya konmuştur. 

Ardından, elde edilen bulgular neticesinde bisiklet turizmi paydaşlarına ve 

araştırmacılarına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 

Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik 

çeşitli olumlu değerlendirmeler olsa da genel durumun olumsuz olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle bisiklet turizmi altyapısı noktasında önemli eksikliklerin olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bisiklet turizmine uygunluk noktasında, bir bisiklet turizmi 

destinasyonunun sahip olması gereken temel özellikler ve bu özellikler bağlamında 

uygun değerlendirilen yerler ortaya çıkarılmıştır. Ardından, Türkiye’nin sahip olduğu 

çeşitli özellikler sayesinde, bisiklet turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin 

değerlendirilebilmesi açısından, bisiklet turizmi paydaşlarına ve uzmanlarına yönelik, 

teorik ve uygulamaya dönük bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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2. LİTERATÜR 

 

2.1.  Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Turizmi 

 

Bisiklet, barındırdığı mekanik sistemler aracılığıyla fiziksel kuvvete bağlı olarak 

ilerleyebilen, genellikle iki tekere sahip bir taşıt olarak tanımlanabilir. Bisikletlerin 

eğlence, gezi, spor, ulaşım gibi çeşitli amaçlarla kullanımı için zaman içerisinde farklı 

türleri geliştirilmiştir. Dağ, yol, gravel (çakıl), downhill (tepe inişi), katlanır, kargo, 

hibrit, cyclocross, BMX, tandem, tur ve şehir bisikleti gibi çeşitleri olan bisikletler; 

amatörden profesyonele oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedir. 

 

2.1.1. Bisiklet kullanımı 

 

Bisikletin ilk ortaya çıkış tarihine dair çeşitli görüşler olmasına rağmen genel olarak 

kabul gören görüş, günümüzdeki modern ve güvenli bisikletin temelinin 19. yüzyıl 

sonlarında Avrupa’da ortaya çıktığıdır (Ritchie, 1999; Ballantine, 2000; Grava, 2003; 

Süme ve Özsoy, 2010; Elbeyli, 2012; Smethurst, 2015). Tekerlek sistemindeki ve 

bisiklet tasarımındaki gelişmelerin ardından bisikletler, 20. yüzyıl başlarında ulaşımda 

önemli bir unsur hâline gelmiştir. Bu dönemlerde bisiklete karşı olan ilgi, beraberinde 

çeşitli yatırımları ve kolektif hareketleri getirmiştir. Özellikle Amerika, İngiltere, 

İtalya ve Fransa’da faaliyet göstermeye başlayan kuruluşlar bisiklet kullanımının 

yaygınlaşmasında rol oynamıştır (Tobin, 1974; Holt, 1985; Gilley, 2014; Özyazıcı, 

2018). Bisiklet, motorlu araçların daha erişilebilir hâle gelmesiyle ve seyahatlerde 

motorlu taşıtların daha çok tercih edilmesiyle birlikte eski popülerliğini yitirse de 20. 

yüzyıl sonlarına doğru daha farklı amaçlarla kullanılarak yeniden popüler hâle 

gelmiştir (Forester, 1994; Lamont, 2009; Elbeyli, 2012). 

 

Bisikletin tarihî süreç içerisindeki gelişiminde önemli yer tutan gelişmelerden birisi de 

bisikletlerin daha güvenli ve kullanışlı duruma getirilmesiyle birlikte yarış maksadıyla 

kullanılması düşüncesi olduğu söylenebilir. 1890’lı yıllarda Fransa’da yapılan 

Bordeaux, Brest, Rouen, Roubaix gibi bisiklet yarışı etkinlikleri dünyanın en önemli 

spor etkinliklerinden biri olan Tour De France’ın da temellerini oluşturan faaliyetler 

olarak nitelendirilebilir (Gaboriau, 2003). Bu gelişmeler sonucunda bisikletin sadece 

ulaşım amaçlı değil, aynı zamanda spor amaçlı kullanımı da yaygınlaşmıştır. 
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Türkiye’de bisiklet kullanımının tarihçesi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. 

1890’lı yıllarda İstanbul’da ilk bisikletlerin ortaya çıkmasıyla başlayan serüven, 

zaman içerisinde bisikletin ulaşımın bir parçası hâline gelmesi, resmî kararlarda konu 

edilmesi, çeşitli düzenlemelere tabi tutulması ve ordu, polis, posta teşkilatlarında 

kullanılması gibi adımlarla devam etmiştir (Süme ve Özsoy, 2010). Cumhuriyet 

döneminde ise giderek yaygınlaşan bisiklet kullanımının; bisiklet federasyonunun 

kurulması, resmî bisiklet yarışlarının yapılması, olimpiyatlara katılım ve 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yapılması ile örneklendirilebilecek 

önemli kilometre taşlarıyla gelişim gösterdiği ifade edilebilir. 

 

2.1.1.1. Ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımı 

 

Ulaşım planlaması günümüzde önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Şehirlerin 

sahip olduğu ulaşım altyapıları, sistematik ve planlı bir biçimde ele alındığı takdirde 

insan yaşamını kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Motorlu taşıtların ortaya çıkması ve artan 

kent nüfusu gibi unsurların kent içi ulaşımda trafik yoğunluğu, gürültü kirliliği, hava 

kirliliği ve görüntü kirliliği gibi sorunları da beraberinde getirdiği söylenebilir (Uz ve 

Karaşahin, 2004; Akbulut, 2016). Bu tür sorunların çözümüne dair geliştirilen öneriler 

kapsamında “sürdürülebilir ulaşım” kavramı ortaya çıkmıştır. Genel olarak; çevreci, 

tutarlı, adil, sorumlu ve hesap verebilir ulaşım biçimi olarak tanımlanan sürdürülebilir 

ulaşım kavramı (Elbeyli, 2012), gün geçtikçe önemli ve gerekli bir hâle gelmiştir. 

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri; çevresel, ekonomik ve sosyal zararı en düşük 

düzeyde tutan yaya ulaşımı, bisikletli ulaşım ve toplu ulaşım olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Mert, 2007; Elbeyli, 2012; Akbulut, 2016).  

 

Zaman içerisinde gelişen teknolojisi ve kültürüyle beraber birçok toplumda günlük 

yaşamın önemli bir parçası durumuna gelen bisikletler, günümüzde de kullanımı teşvik 

edilen bir ulaşım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişimi, küresel ısınma, 

çevre kirliliği, atık yönetimi, karbon salınımı ve trafik yoğunluğu gibi çevresel 

konuların önem kazandığı bu dönemde, sürdürülebilir ulaşım çözümlerinden biri 

olarak bisikletin öne çıktığını söylemek mümkündür. Özellikle son yıllarda gelişen 

elektrikli bisiklet (e-bisiklet) teknolojisi, bisiklet kullanımındaki bazı sınırlılıkları 

ortadan kaldırmıştır. Elektrikli bisiklet teknolojisiyle beraber kat edilebilen mesafenin 

artması, yol durumu ve iklim gibi birtakım coğrafi etkenlerin yarattığı dezavantajların 



5 

hafifletilmesi, bisikletin daha az efor sarf edilerek kullanılması gibi faktörlerin, 

bisikletin daha geniş bir kitleye hitap etmesine olanak sağladığı ifade edilebilir. Bu 

bağlamda, elektrikli bisiklet teknolojisinin bisiklet kullanımı için önemli bir gelişme 

olduğu ve bu gelişmeyle birlikte bisiklet kullanımının yeni bir boyut kazandığı 

söylenebilir. 

 

Ulaşım amacıyla bisikletin tercih edilmesinde etkili olan bazı faktörlerden söz 

edilebilir. Bisikletin toplu taşımadaki zaman tarifesine ve belirli bir güzergâha bağlı 

olmaksızın kullanılabiliyor olması (Uz ve Karaşahin, 2004), fosil yakıt kullanmaması 

ve verimli enerji kullanımıyla birlikte çevreci bir araç olması (Mert, 2007; Elbeyli, 

2012; Mansuroğlu ve Dağ, 2020), diğer ulaşım araçlarına göre daha düşük maliyete 

sahip olması, trafikte ve park esnasında alan ihtiyacının az olması, sağlığa olumlu 

etkilerinin olması ve sosyalleşmeye olanak tanıyan bir araç olması gibi birtakım 

özellikler, bisikletli ulaşımı sürücüler için daha pratik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım 

çözümü hâline getirmektedir. Sürdürülebilir ulaşım hiyerarşisi Şekil 2.1’de 

sunulmuştur. 

 

 
Şekil 2.1. Sürdürülebilir ulaşım hiyerarşisi (Action Net Zero, 2022) 

 

Bisiklet kullanımının sağlamış olduğu faydaların son yıllarda giderek artan bir ilginin 

odağı hâline geldiği söylenebilir. Doğrudan ve dolaylı olarak sağlanan faydayla 

beraber bisiklet kullanımının ekonomik önemi dikkat çekmektedir. Avrupa Bisiklet 

Federasyonu’nun (ECF) 2018’de yayınlamış olduğu bir rapora göre bisiklet 
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kullanımın çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç ana başlık altında 

sürdürülebilir kalkınma bağlamında çeşitli faydalar sağladığı belirtilmiştir. Bu 

faydaların Avrupa Birliği ülkeleri için ekonomik değerinin yıllık yaklaşık 150 milyar 

avro olduğu ifade edilmiştir (ECF, 2018). Bu sebeplerden dolayı, Avrupa Birliği 

ülkeleri ve özellikle ECF, Sustrans, Alman Bisikletçiler Birliği (ADFC) gibi bazı sivil 

toplum kuruluşları bisiklet kullanımını teşvik etmektedirler. 

 

Şekil 2.2’de dünyada bisiklet kullanım oranları en yüksek şehirler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde Danimarka, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve İsveç gibi 

Avrupa ülkeleri yüksek oranlarla öne çıkarken; Çin ve Japonya gibi Asya ülkeleri de 

ortalamanın üzerindeki bisiklet kullanımı oranlarıyla dikkat çekmektedir. Bisiklet 

kullanım oranlarının tespit edilmesine yönelik belirli bir ölçütün bulunmaması ve 

farklı kuruluşlar tarafından farklı ölçütlerle veri toplanması sebebiyle konuya dair 

karşılaştırılabilir veriye ulaşmak mümkün görünmese de mevcut verilerden genel 

olarak bir fikir elde edilebilir. Bazı şehirlerin bisiklet kullanım oranları Şekil 2.2’de 

sunulmuştur. 

 

 
Şekil 2.2. Bazı şehirlerde bisiklet kullanım oranı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022) 

 

Bisikletli ulaşım aynı zamanda, bireylerin fiziksel aktivitelerini artırdığı için sağlığa 

olumlu etkileri bulunan bir ulaşım biçimi olarak değerlendirilebilir. Hendriksen vd. 

(2010) tarafından yapılan bir çalışmada, düzenli bisikletli ulaşımın çalışan sağlığına 

katkıda bulunduğu ve işe devamsızlık süresini azaltarak maddi bir kaybı engellemede 

etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, bisiklet kullanımının kalp sağlığını 
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desteklediği; obezite, osteoporoz, diyabet ve kanser risklerini azalttığına dair bulgular 

da mevcuttur (Oja vd., 2010; ECF, 2018). Bu doğrultuda, ilgili sağlık bakanlıkları ve 

sağlık kuruluşları bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını teşvik etmektedirler. Türkiye’de 

2015 yılında Sağlık Bakanlığı’nın bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 

uyguladığı ücretsiz bisiklet temini projesi de bu yaklaşımın somut örneklerinden biri 

olarak belirtilebilir. Türkiye’deki bisiklet kullanımını ölçmeye dair yapılan bir çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular Şekil 2.3’te sunulmuştur. 

 

 
Şekil 2.3. Ulaşım ana planı konut anketlerine göre bisiklet kullanım oranı (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2022) 

 

Bisiklet kullanımı; sahip olduğu çeşitli avantajlar sayesinde son yıllarda devlet, sivil 

toplum kuruluşları, özel kurumlar ve toplum tarafından ilgi duyulan bir konu hâline 

gelmiştir. Türkiye özelinde incelendiğinde, bu konuda çeşitli girişimlerin olduğu fakat 

bu girişimlerin özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında yetersiz kaldığı 

görülmektedir (Elbeyli, 2012; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022). Bununla beraber, 

gün geçtikçe artan ilgi ve girişimler sayesinde bu konuda bir gelişmenin olduğu da göz 

ardı edilmemelidir. Bisikletli ulaşım konusunda Türkiye’de yaklaşık 550 kilometrelik 

bisiklet yolu ağı ile Konya (Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021), 368 kilometre ile 

Bursa ve 314 kilometre ile İstanbul (WRI, 2022) illeri öne çıkmaktadır. Sakarya ilinin 

2021 yılında Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bisiklet dostu şehir ilan 

edilmesi de Türkiye’nin bisiklet kullanımı konusundaki gelişimine örnek olarak 

gösterilebilir (UCI, 2021). Bunlara ek olarak, paylaşımlı bisiklet sistemleri de 
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şehirlerde giderek yaygınlaşmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2022) tarafından 

hazırlanan Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı’na göre, bisiklet paylaşım 

sistemlerinin ilki 2009 yılında Kayseri’de hizmete girmiş ve zamanla farklı illerde de 

kullanımı artmaya devam etmiştir. 

 

2.1.1.2. Etkinlik ve spor amaçlı bisiklet kullanımı 

 

İcat edilmesiyle birlikte yıllar içerisinde farklı amaçlarla kullanımı da yaygınlaşan 

bisikletin sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda spor, gezi, eğlence, hobi 

gibi amaçlarla da kullanıldığı bilinmektedir. Zaman içerisinde yaygınlaşan ve 

profesyonelleşen bisiklet yarışları buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bisiklet 

yarışlarının daha profesyonel hâle gelmesiyle birlikte toplumda da bu spora karşı bir 

ilgi oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu ilgi sonucunda, Tour de France ve Giro 

d’Italia gibi dünya çapında takip edilen ve marka değerine sahip olan spor 

organizasyonları ortaya çıkmıştır. Günümüzde, profesyonel ve amatör olmak üzere 

çok sayıda bisiklet yarışının düzenlendiği bilinmektedir. Türkiye’de ise 

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu etkinliklerin en bilineni olarak öne çıkmaktadır. 

 

Bisiklet kullanımının ekonomi, çevre ve sağlık açılarından sağlamış olduğu faydalara 

ek olarak sunduğu sosyalleşme olanakları da dikkate alınabilir. Günümüzde sayıları 

giderek artan hobi, spor ve gezi amaçlı bisiklet grupları (topluluk, dernek, platform 

vb.) insanlara sosyalleşme fırsatları sunarak insanların kültürel etkileşimde 

bulunmalarına katkı sağlayabilmektedir. Bu oluşumlar sayesinde insanlar egzersiz 

ihtiyaçlarını karşılamakta, yeni yerler keşfetmekte, yeni hobiler ve farkındalıklar 

edinmektedir. Bu gruplar tarafından düzenlenen turların bireyler açısından seyahat 

etmeyi motive edici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (Özyazıcı, 2018). 

 

Ardahan ve Mert (2014), etkinlik amaçlı bisiklet kullanımını “şehrin mücavir alanı 

dışında, orman içi veya doğada var olan genel olarak trafik akışının olmadığı, yabanıl 

güvenli alanlarda, tamamen veya kısmen organize edilmiş doğal alanlarda, 

patikalarda ve/veya yollarda kamplı, günübirlik veya günün bir kısmında yapılan 

bisiklet kullanımları” olarak tanımlamakta (s. 411) ve etkinlik amaçlı bisiklet 

kullanımının ulaşım amaçlı bisiklet kullanımından kesin bir biçimde ayrılamayacağını 

ifade etmektedir. Bu tanıma göre; bisiklet etkinlikleri, grupların düzenledikleri turlarla 
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ilişkilendirildiği takdirde, insanların şehir yaşamının yıpratıcı hareketliliğinden bir 

kaçış arayışında olduğu ve genellikle şehirleşmemiş kırsal alanlara turlar yaptığı 

çıkarımında bulunulabilir. Bu tür faaliyetlere katılan bireylerin zamanla daha farklı 

yerler görme ve daha uzun süreli tur yapma istekleri sonucunda bisiklet turizminin 

geliştiği ifade edilebilir. 

 

2.1.2. Bisiklet turizmi 

 

Sadece etkinlik ve ulaşım amaçlı kullanımla sınırlı kalmayıp, bireylerin boş 

zamanlarını değerlendirdikleri ve turizm faaliyeti gerçekleştirdikleri bir araç 

durumuna gelen bisikletin, özellikle 19. yüzyılın sonlarında yaygınlaştığı 

bilinmektedir. Bisiklet etkinliklerinin ortaya çıkması ve bu etkinliklerin büyük çaplı, 

ilgi çeken faaliyetlere dönüşmesiyle birlikte, bisiklet kullanımının çok boyutlu ve halk 

arasında daha popüler hâle geldiği söylenebilir. Bisiklet kullanan insanların yeni yerler 

görme isteği, macera arayışları, yetkinlik kazanma, bireysel meydan okuma, 

sosyalleşme ve rahatlama gibi motivasyonları (Ritchie vd., 2010; Sağlam, 2020; 

Türkmen ve Gökdemir, 2021) neticesinde, yaygınlaşan bisiklet turlarının zamanla 

daha organize bir biçimde ele alınmaya başladığını ve bunların bir sonucu olarak 

“bisiklet turizmi” kavramının ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 

 

Bisiklet turizmi; sürdürülebilir turizm, özel ilgi turizmi, spor turizmi, macera turizmi, 

alternatif turizm, ekoturizm, aktif turizm, etkinlik turizmi, kırsal turizm gibi konularla 

ilişkilendirilse de (Pratte, 2006; Weston vd., 2012; Piket vd., 2013; Aşan ve Akoğlan 

Kozak, 2015; Buning ve Gibson, 2016; Shipway vd., 2016; Han vd., 2017) çatı olarak 

özel ilgi turizmi altında ele alınmaktadır (Ritchie ve Hall, 1999; Lamont, 2009). Bu 

bağlamda, bisiklet turizminin farklı turizm konularıyla bağlantılı, çok yönlü bir turizm 

çeşidi olduğu ifade edilebilir.   

 

Özel ilgi turizmi; belirli bir alanda belirli ilgiye sahip bireyler tarafından, bu ilgi 

kapsamında faaliyetlerde bulunma amacıyla belirli bir noktaya gerçekleştirilen seyahat 

biçimi olarak tanımlanabilir (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003; Albayrak, 2013). Özel ilgi 

turizmi, araştırmacılar tarafından genel ilgi turizmine karşı ortaya konmuş (Akoğlan 

Kozak ve Bahçe, 2012) veya sürdürülebilir turizm anlayışı bağlamında ortaya çıkmış 

bir turizm çeşidi olarak tanımlanabilmektedir (Douglas vd., 2001). Özel ilgi turizmi 
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kavramının aktif turizm, niş turizm, alternatif turizm gibi kavramlarla iç içe geçmiş 

olduklarına dair görüşler mevcuttur (Şafaklı ve Erkut, 2002; Tanrısevdi ve Çavuş, 

2003; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012; Baytok vd., 2017; Türkmen ve Gökdemir, 

2021). Bu bağlamda, turizm çeşitlerini birbirinden ayıran kesin çizgilerin olmadığı ve 

bisiklet turizminin de çok boyutlu bir turizm çeşidi olarak birden çok turizm çeşidiyle 

ilişkilendirilebildiği ifade edilebilir. Ritchie vd. (2010), bisiklet turizmini “Yerel 

bölgelere ve daha geniş bir topluluğa çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel potansiyel 

faydalar sağlayabilecek bir niş turizm pazarı” olarak tanımlamaktadır (s. 409). 

Bakogiannis vd. (2020) ise bisiklet turizminin çok sayıda ülkede gelişmekte olan bir 

turistik model olduğunu dile getirmiştir. 

 

Bisiklet turizmiyle ilgili literatürde kesin bir tanımlamanın olmadığı, bisiklet 

turizminin kapsamıyla ilgili farklı görüşlerin olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili ilk 

belirgin tanımlamalardan birini yapan Lumsdon (1996), bisiklete binmeyi ana bileşen 

olarak kabul etmekte ve “Günlük veya yarım günlük gezilerden, uzun mesafeli bir tur 

tatiline kadar değişen, rekreasyonel bisiklet aktiviteleri. Esas unsur, bisiklet 

kullanımının ziyaretçi tarafından bir gezi veya tatilin ayrılmaz bir parçası olarak, 

diğer bir ifadeyle boş zamana değer katmanın bir yolu olarak algılanmasıdır” 

şeklinde ifade etmektedir (s. 27). Lumsdon’ın yapmış olduğu tanımda bisiklet 

turizminin rekreasyonel bir faaliyet olarak belirtildiği dikkat çekmektedir. Bu tanımla 

ilgili Lamont (2009), rekreasyon kavramının bisiklet turizmi kavramını sınırladığını 

ileri sürmektedir. Bu noktada, rekreasyon kavramının bisiklet turizmini fiziksel veya 

zihinsel yenilenme amaçlı aktivitelerle kısıtlayacağını belirterek bisiklet turizminin 

rekreasyonel ya da boş zaman faaliyeti şeklinde ayrımının katılımcının motivasyonuna 

bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Lumsdon’ın tanımına benzer olarak Birleşik Krallık’ta, 

bisikletli ulaşımı teşvik etme ve bisiklet kullanımı konusunda çalışmalar yapma amacı 

güden bir kuruluş olarak faaliyet gösteren Sustrans (1999) da bisiklet turizmini “Temel 

ve önemli bir bileşen olarak boş zaman bisiklet kullanımını içeren, konaklamalı veya 

günübirlik, evden uzakta yapılan rekreasyonel ziyaretler” olarak tanımlamıştır. Bu 

tanımın da daha genel bir kapsam sunduğu ve belirgin sınırlar çizmediği belirtilebilir. 

Kurumsal olarak bisiklet turizmine ilişkin farklı bir tanım da Güney Avustralya 

Turizm Komisyonu (2005; akt. Faulks vd., 2010, s. 42) tarafından yapılmış ve bisiklet 

turizmi, “Turizm bölgelerine tatil, rekreasyon, eğlence ve keyif amaçlı yapılan, bir 
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bisiklet etkinliğine seyirci veya aktif bisiklet kullanıcısı olarak, günübirlik veya 

konaklama içeren ziyaretler” şeklinde ifade edilmiştir.  

 

Son olarak Lamont (2009), çalışmasında bisiklet turizmi tanımlarını incelemiş ve bu 

tanımlar arasındaki kapsam farklılıklarının bisiklet turizmine dair yanlış ölçümlere 

sebep olabileceğini öne sürmüştür. Bu bağlamda, farklı bisiklet tanımlarını eleştirel bir 

bakış açısıyla ele almış ve sonuç olarak bisiklet turizmini “Bir kişinin, evinden en az 

40 kilometre uzakta ve bir gece konaklamayı içeren geziler ya da bisikletsiz bir şekilde 

evinden en az 50 km uzağa ve en az 4 saatliğine; tatil, rekreasyon, boş zaman ve/veya 

yarışma amacıyla aktif veya pasif katılımı (izleyici olmayı) içeren, bisiklet faaliyetinin 

ana amaç olduğu gezilerdir” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca Lamont, bu etkinliği 

“Bağımsız olarak düzenlenen etkinliklerin yanı sıra ticari kazanç ve/veya hayır amaçlı 

düzenlenen (rekabet içeren veya içermeyen) etkinliklere katılımı içerebilir” şeklinde 

açıklamıştır (Lamont, 2009, s. 20). Lamont tarafından yapılan tanımın, zaman 

içerisinde yapılan tanımların barındırdığı ölçütler dikkate alınarak geliştirildiği 

görülmektedir. Rekreasyonel bisiklet sürme faaliyetlerini bisiklet turizminden oldukça 

belirgin bir şekilde ayırt eden bu tanımın, aynı zamanda içerisinde pasif katılımı 

(seyirci olmayı) da barındırması bakımından daha geniş bir kapsama sahip olduğu 

söylenebilir. Mevcut bisiklet turizmi tanımlarının daha güncel ve yenilenmiş hâli olsa 

da bu tanım, çizdiği sınırlar açısından eleştirilebilir. Gelişen teknolojinin taşımacılık 

sektörüne yansımaları neticesinde mesafe kavramının farklılaşması, turizm için 

herhangi bir mesafe veya zaman sınırı çizmeye gerek olup olmadığına dair akıllarda 

bir soru işareti yaratabilir. Fakat her ne kadar eleştiriye açık olsa da söz konusu tanımın 

literatürde yer alan, geçerli ve kapsayıcı bir tanım olduğu açıktır.  

 

Bisiklet turizmine dair tüm bu tanımlama çalışmaları neticesinde, zaman geçtikçe 

bisiklet turizminin ne olduğuna dair görüşler daha belirgin hâle gelse de hâlâ kesin bir 

sınır belirlenemediği görülmektedir. Bununla beraber, bisiklet turistine yönelik 

yapılan tanımlamaların da bisiklet turizmi tanımlaması yaparken dikkate alınması 

faydalı olabilir. Sonuç olarak, bisiklet turizmi kapsamının gün geçtikçe farklı bakış 

açıları yoluyla değişebileceği ifade edilebilir. Tüm bu sebeplerden dolayı, bisiklet 

turizmi ele alınırken daha doğru bir yaklaşım ortaya koyabilmek amacıyla, bisiklet 

turizminin içerdiği boyutlar da dikkate alınmalıdır. 
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2.1.2.1. Bisiklet turizminin boyutları 

 

Sahip olduğu dinamikler sebebiyle, bisiklet turizminin özellikle kırsal kalkınma, 

karbon salınımını azaltma, yeni iş alanları yaratma, turistik ürün çeşitliliği sağlama, 

destinasyon geliştirme gibi oldukça önemli etkileri olduğu söylenebilir (Piket vd., 

2013; Duran vd., 2018; Bakogiannis, vd., 2020; Türkmen ve Gökdemir, 2021). İlgili 

alanyazın tarandığında, bisiklet turizminin tüm özelliklerinin genellikle ekonomik, 

sosyal ve çevresel olmak üzere üç boyut altında ele alındığı görülmektedir (Lumsdon, 

2000; Faulks vd., 2007; Weston vd., 2012; Gazzola vd., 2018). 

 

2.1.2.1.1. Bisiklet turizminin ekonomik boyutu 

 

Bisiklet turizminin ekonomik faydaları bisiklet kullanımının sağladığı faydalarla 

büyük oranda ilişkili olsa da konunun turizm boyutu ele alındığında ekonomik açıdan 

farklı unsurlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin; bisiklet turizminin ulaşım amaçlı bisiklet 

kullanımının sunduğu faydaları sağlayabilse de büyüklük ve süreklilik bakımından 

aynı etkiyi sağlayamayacağı söylenebilir. Fakat bisiklet turizminin bisikletli ulaşımın 

yaratamadığı etkileri yaratma potansiyeli vardır. Bisiklet turizminin kısa vadede 

turizm gelirlerine doğrudan katkısı bu etkilere örnek olarak verilebilir. Özellikle 

bisiklet etkinliklerinin, etkinliğin düzenlendiği bölgelere olan ekonomik katkısı 

oldukça önemlidir ve kalkınma stratejileri bakımından ülkeler adına önem arz eden bir 

fırsat olarak öne çıkmaktadır (Çelik Uğuz ve Özbek, 2018). Etkileri nispeten daha 

bölgesel düzeyde gerçekleşen bisiklet turizmi, sağladığı çıktılar bakımından genellikle 

kırsal kalkınma ile ilişkilendirilmektedir (Ritchie ve Hall, 1999; Faulks vd., 2007; 

Sustrans, 2015; Çelik Uğuz ve Özbek, 2018).  

 

Bisiklet turizmi üzerine kesin istatistikler olmamasının geçerli ve doğrulanabilir 

çıkarımlar yapılmasını güçleştirdiği söylenebilir (Weston, 2012). Bisiklet turizminin 

ekonomik hacmini ölçmeye yönelik bazı çalışmalar mevcut olsa da hangi faaliyetlerin 

bisiklet turizmi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair genel bir 

kabul olmaması gibi sebeplerden dolayı, elde edilen verilerin karşılaştırılabilir 

olmadığı ifade edilebilir. Bisiklet turizminin ekonomik hacmini ve değerini ortaya 

koyan çalışmalara Sustrans (1999)’un Birleşik Krallık için ortaya koyduğu rapor örnek 

verilebilir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Birleşik Krallık’ta yurt içi bisikletli 
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tatil yapan bir turist, gecelik ortalama 30-35 pound olmak üzere gezi başına ortalama 

142 pound harcama yapmaktadır. Yurt dışından bisikletli tatil yapmak için gelen bir 

turistin ise gezi başına ortalama 300 pound harcadığı öngörülmektedir. Bisikletli 

tatillerin ortalama sürelerinin ise 4.4 gece olduğu ifade edilmektedir. Sustrans 

tarafından sunulan rapor nispeten eski tarihli olsa da bisiklet turizminin ekonomik 

değerine dair önemli veriler sunmaktadır. Ayrıca, Sustrans verileri günümüz 

verileriyle karşılaştırıldığı takdirde, bisiklet turizminin gelişimine dair çeşitli 

çıkarımlarda bulunulabilir. Bu bağlamda, Sustrans tarafından 2015 yılında 

yayınlanmış çalışma incelendiğinde, 1995 yılından beri Ulusal Bisiklet Ağı’nın 

Birleşik Krallık ekonomisine 7 milyar pounddan fazla ekonomik fayda ve yaklaşık 

4000 adet istihdam olanağının yaratılmasını veya sürdürülmesini sağladığı 

görülmektedir (Sustrans, 2015). Sustrans tarafından, bisiklet turizminin hacim ve 

değerine yönelik sunulan veriler Çizelge 2.1’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 2.1. Birleşik Krallık bisiklet turizmi – hacim ve değer (Sustrans, 1999) 
Birleşik Krallık Bisiklet Turizmi – Hacim ve Değer Geziler  

(Bin) 

Harcamalar 

(Milyon Pound) 

Bisikletli Tatiller  

708 

125 

833 

 

104 

38 

142 

Yurt İçi Bisikletli Tatil 

Yurt Dışı Ziyaretçi Bisikletli Tatil 

Toplam Bisikletli Tatil 

Tatilde Bisiklet Sürme  

3200 

950 

4150 

 

29 

9 

38 

Yurt İçi Tatilde Bisiklet Sürme 

Yurt Dışı Ziyaretçi Tatilde Bisiklet Sürme 

Toplam Tatilde Bisiklet Sürme 

Günlük Bisiklet Gezileri  

11 700 

 

105 Toplam Günlük Bisiklet Gezileri 

Birleşik Krallık Toplam Bisiklet Turizmi   285 

Yerel Boş Zaman Bisiklet Gezileri 102 500 350 

Toplam Boş Zaman Bisiklet Gezileri  635 

 

Ritchie ve Hall (1999) Yeni Zelanda’da South Island üzerine yaptıkları çalışmada, 

bölgeye bisiklet turizminin ekonomik katkısının yaklaşık 76 milyon dolar olduğunu 

ifade etmişlerdir. Ayrıca, bisiklet turizminin çoğunlukla az gelişmiş bölgelerde 

konaklama, yeme-içme ve gıda sektörleri başta olmak üzere, 1472 yeni istihdam 

olanağı yaratacağını tahmin etmişlerdir. Bununla beraber, bisiklet turizminin düşük 

altyapı maliyetleriyle, özellikle kırsal alanlar için ekonomik açıdan sürdürülebilir bir 

fırsat olduğunu belirtmişlerdir. 
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Newson ve Sloman (2018) tarafından bisiklet sektörünün İngiliz ekonomisi için 

değerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmada bisiklet turizmi kapsamında, dağ 

bisikletçileriyle beraber toplam bisikletçi harcamalarının 520 milyon pound olduğu 

tespit edilmiş ve bu miktarın balıkçılık, su sporları ve golf için yapılan turizm 

harcamalarından daha fazla olduğu ifade edilmiştir. 

 

Weston vd. (2012) tarafından, Avrupa bisiklet yolu ağı EuroVelo üzerine yapılan 

detaylı çalışmada, Avrupa’da bisiklet turizminin ekonomik değeri üzerine bazı 

çıkarımlarda bulunulduğu görülmektedir. Rapora göre; Avrupa’da bisiklet turizmi 

kapsamında yıllık 2.3 milyar bisiklet turu yapıldığı, 20 milyon bisikletli tatil turu 

yapıldığı ve 9 milyar avrosu bisiklet tatillerinden olmak üzere toplamda yıllık 44 

milyar avroluk brüt gelir elde edildiği ifade edilmiştir. Bu veriler ECF (2018) 

raporunda Avrupa genelinde toplamda 525 000 kişilik iş hacmi ile 

ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda, bisiklet turizmi, 38 milyar avro değere ve 326 

000 kişilik iş hacmine sahip kurvaziyer turizmiyle de kıyaslanarak bisiklet turizminin 

ekonomik değerinin önemine dair açıklayıcı bir bakış sunulmaktadır.  

 

Bisiklet turizmi konusunda Avrupa’nın en öne çıkan ülkelerinden biri olan 

Danimarka’nın yıllara göre bisiklet turisti ziyaretçi sayısı Çizelge 2.2’de sunulmuştur 

(Ministry of Transport, 2014).  

 

Çizelge 2.2. Danimarka bisiklet turisti sayısı (Pørksen, 2019; Ministry of Transport, 

2014) 
Yıl Bisiklet Turisti Sayısı 

2008 1.04 milyon 

2011 1.2 milyon 

2014 1.5 milyon 

2017 1.7 milyon 

 

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı (2014)’ün yayınladığı rapora göre 2011 yılında ülkeyi 

ziyaret eden 1.2 milyon bisiklet turistinin 5.5 milyar Danimarka kronu getiri sağladığı 

belirtilmiştir. Ekonomik verilerin sık ve düzenli olarak ölçülmemesinden dolayı 

güncel yorumlar yapmak zor olsa da Pørksen (2019) 2011 yılındaki denklemden yola 

çıkarak Danimarka’nın, 2017 yılındaki 1.7 milyon bisiklet turistinden yaklaşık 7.8 

milyar Danimarka kronu getiri sağladığı ve bunun da Danimarka’nın toplam turist 

cirosunun %7.2’sine denk geldiğini tahmin etmektedir.  Buna ek olarak, Danimarka’da 
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bisiklet turu yapan bisikletçilerin günlük harcamalarına ilişkin veriler de Şekil 2.4’te 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 2.4. Danimarka’yı ziyaret eden bisiklet turistlerinin günlük harcama tutarları 

(Møller Munch, 2009) 

 

Bisikletli ulaşım ve bisiklet turizmi konusunda detaylı ve düzenli çalışmalar yapan bir 

kurum olarak karşımıza çıkan Alman Bisikletçiler Birliği’nin 2021 yılında yayınlamış 

olduğu raporda, yıllara göre bisiklet turizmi pazar hacmi verilmiştir. Çizelge 2.3 

incelendiğinde, artış trendi gösteren bisiklet turizminin 2020 yılında ani bir düşüş 

yaşadığı görülmektedir. Bu düşüşün sebebinin ise tüm dünyayı etkisi altına alan 

COVID-19 salgını ve buna bağlı olarak alınan çeşitli kısıtlama uygulamaları olduğu 

ifade edilebilir. Fakat 2020 yılında bisiklet turizmine katılan 3.5 milyon kişinin 

%54’ünün bunu ilk defa yaptıklarını belirtmekte fayda vardır (ADFC, 2021). Aynı 

rapora ilişkin dikkat çekici bir başka bölümde ise popüler yurt dışı bisiklet turizmi 

destinasyonları incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, en popüler destinasyonların 

sırasıyla; Avustralya, İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Danimarka, Polonya ve Belçika 

olduğu tespit edilmiştir (ADFC, 2021).  
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Çizelge 2.3. Bisiklet turizmi pazar hacmi (ADFC, 2021) 
Yıl Bisiklet Turisti Sayısı 

2014 4 milyon 

2015 4.5 milyon 

2016 5.2 milyon 

2017 4.3 milyon 

2018 5.5 milyon 

2019 5.4 milyon 

2020 3.5 milyon 

 

Bisiklet turizminin İskoç ekonomisine olan katkıları için hazırlanan bir çalışmada 

bisiklet turizminin değerinin; sağlık faydaları, bisiklet etkinlikleri ve bisiklet turizmi 

altyapısı kaynaklı istihdam ile birlikte toplamda 117.2 milyon pound ile 239 milyon 

pound arasında olduğu tahmin edilmiştir. Ayrıca; çalışmada, kırsal ve az gelişmiş 

bölgelere sağladığı ekonomik getirilere vurgu yapılarak, diğer turizm aktivitelerine 

göre bisiklet turizminin sağladığı ekonomik faydaların daha çok yerel halk için değer 

yarattığı ifade edilmiştir (Zovko, 2013).  

 

Bisiklet turizminin ekonomik boyutuyla ilgili yapılan çalışmalar ve ortaya konan 

veriler ışığında bazı çıkarımlarda bulunmak mümkündür. İlk olarak bisiklet turizmine 

yönelik ekonomik yorumların kapsamlı ve düzenli verilerin azlığı dolayısıyla 

genellikle tahminler ve öngörülerden oluştuğu belirtilebilir. Bununla beraber, 

kapsamlı biçimde yapılan çalışmaların eski tarihli olması da günümüze dair yanlış 

çıkarımlarda bulunulmasına sebep olabilir. Ortaya konan verilerde bir kavram 

karmaşası da göze çarpmaktadır. Bisiklet turistinin kapsamı, araştırmalarda çeşitli 

şekillerde ele alındığı için farklı verilerin karşılaştırılmasının güç olduğu ve bu 

karşılaştırma yapılsa bile doğru sonuçlar veremeyeceği söylenebilir. Tüm bu 

dezavantajlara rağmen, yapılan çalışmalarda ortaya çıkan veriler ve bisiklet turizminin 

kırsal kalkınmayla olan ilişkisi de dikkate alındığında bu turizm çeşidinin ekonomik 

açıdan önemli bir fırsat olabileceği belirtilebilir. 

  

2.1.2.1.2. Bisiklet turizminin çevresel boyutu 

 

Bisiklet turizminin çevresel boyutunun genel olarak çevreci ve sürdürülebilir bir 

ulaşım çözümü olan bisiklet kullanımının çevresel boyutu ile paralel olduğu ifade 

edilebilir. Sustrans (1999), bisiklet turizminin çevre ve ev sahibi topluluklar için küçük 

ölçekte etkiye sahip ve çevresel olarak sürdürülebilir bir turizm çeşidi olduğunu ifade 
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etmektedir. Aynı zamanda; bisiklet turizminin aşırı trafiği azaltmaya yardımcı 

olabileceği, taşradaki yollar ve ara yollar gibi genellikle kullanılmayan mevcut 

kaynakların değerlendirilmesini sağlayabileceği ve eski demir yolu hatları gibi ihtiyaç 

fazlası veya kullanım dışı bırakılmış kaynaklar için alternatif bir kullanım 

sağlayabileceği belirtilmiştir (Sustrans, 1999). Bununla beraber, bisiklet turizmi 

olumlu çevresel etkilerin yanı sıra bir takım olumsuz etkilere de sahiptir. Spesifik 

açıdan; dağ bisikleti ile ilişkili olarak patika genişletme, erozyon, toprak sıkılaşması 

vb. bitki örtüsünü etkileyebilecek bazı olumsuz çevresel etkenlerden bahsedilebilir 

(Goeft ve Alder, 2001). Fakat genel açıdan ele alındığında bisiklet turizminin de diğer 

turizm türlerinin sahip olduğu; konaklama, destinasyona ulaşım ve tatil sırasındaki 

olumsuz bazı çevresel etkilere, nispeten daha az miktarda da olsa sahip olabileceği 

belirtilebilir. 

 

Simonsen ve Jorgenson (1998) yapmış oldukları çalışmada, bisikletli turistlerin daha 

çevre dostu konaklama seçeneklerini tercih ettiklerini ve enerji tüketimi, su tüketimi, 

atıklar, trafik, gürültü ve görsel kirlilik gibi faktörler konusunda daha az olumsuz 

çevresel zarara yol açtıklarını tespit etmişlerdir. Çalışmada ayrıca, bisikletli turistlerin 

çevresel etki düzeylerinin milliyetlere göre farklılık gösterdiği, özellikle Alman ve 

Danimarkalı turistlerin çoğunun destinasyona seyahatleri sırasında da bisikleti tercih 

etmeleri sebebiyle en çevreci bisiklet turistleri oldukları belirtilmiştir. Ne var ki, diğer 

turistlere göre çevre duyarlılığı açısından daha üstün oldukları ifade edilse de pek çok 

bisikletli turistin bir destinasyona ulaşırken toplu taşıma araçları yerine bireysel araba 

kullanımını tercih ettikleri ifade edilmiştir (Simonsen ve Jorgenson, 1998). Ritchie 

(1998) tarafından yapılan çalışmada, Yeni Zelanda’daki South Island’ı ziyaret eden 

bisiklet turistlerinin %50.6’sının ulaşım destek hizmetlerinden faydalandığı veya talep 

ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, bisiklet turistleri tarafından kullanılan ulaşım araçlarının; 

başta otobüs olmak üzere sırasıyla tren, araba ve vapur olduğu tespit edilmiştir. 

Operatörler tarafından düzenlenen ve paket olarak satılan bisiklet turlarını içeren 

bisiklet turizminin yarattığı emisyon salınımının kitle turizmi ile aynı seviyelerde, 

konaklama için kamp veya diğer yöntemleri (arkadaş yanı, otel alternatifi konaklama 

yöntemleri vb.) tercih eden ve kendi turlarını organize eden bireysel bisiklet 

turistlerinden ise daha fazla olabileceği söylenebilir (Faulks vd., 2007). Pratte (2006) 

bisiklet turizminin, sadece motorlu araçlarla yapılan geziler yerine bisiklet gezileri 

şeklinde yapıldığında çevresel kazanımlar sağlayacağını ifade etmiştir. Her ne kadar 
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bisiklet turizminin destinasyona ulaşım gibi bazı aşamalarda çevresel bakımdan 

olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilse de bu etkilerin kitle turizmi gibi seyahatin 

başından sonuna kadar geçerli olmadığı ve bu sebepten dolayı bisiklet turizminin daha 

çevreci bir turizm çeşidi olduğu söylenebilir. 

 

Bisiklet turizminin çevresel etkilerinin bir başka yönü ise sürdürülebilirlik 

konusundadır. Bisiklet turizmi için gerekli olan rota gibi altyapı unsurlarının, 

hâlihazırda kısmen doğal olarak mevcut olduğu ve büyük yatırım gerektirmediği ifade 

edilebilir (Faulks vd., 2007). Uzun tur yapan veya kırsal bölgelere seyahat eden 

bisikletli turistlerin mevcut karayollarını kullanması ile dağ bisikletçilerinin doğal 

patika ve yolları kullanması buna örnek gösterilebilir. Bununla birlikte eski tren 

yollarının yeniden düzenlenerek bisiklet turizmine kazandırılması gibi uygulamaların, 

sürdürülebilirlik noktasında olumlu çevresel etkiler olduğu bir gerçektir. Ritchie ve 

Hall (1999), bisiklet turizminin çevreci ve enerji verimi yüksek bir turizm çeşidi olarak 

özellikle kırsal alanlar için sürdürülebilir bir fırsat olduğunu vurgulamıştır. Bu fırsat 

özellikle tarihî, kültürel ve doğal doku bakımından hassas olabilecek kırsal bölgelerin 

zarar görmeden kalkınabilmesi için önemli olabilir. 

 

Turizm sektörünün gelişmesinin bir sonucu olarak kırsal alanlar üzerinde artan 

baskılar sebebiyle ortaya çıkan doğal alan tahribatı, kültürel doku bozulması, 

kontrolsüz enerji kullanımı ve kirlilik gibi çevresel sorunlar giderek önemli boyutlara 

ulaşırken, sürdürülebilirlik kavramı öne çıkmakta ve gerek rekreatif gerekse seyahat 

amaçlı kullanımı açısından destinasyonlarda bisiklet turizmi gibi sürdürülebilir turizm 

çeşitleri önem kazanmaktadır (Ritchie ve Hall, 1999). 

 

Weston vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada bisiklet turizminin çevresel etkilerinin 

genel olarak konaklama, destinasyona ulaşım ve destinasyonda yapılan faaliyetler 

olmak üzere üç gruptan oluştuğu ifade edilmiştir. Çalışmada, tamamen sıfır emisyon 

olmasa da bisikletli turistlerin diğer turistlere göre destinasyona ulaşım ve konaklama 

konusunda daha az karbon salınımından sorumlu oldukları belirtilmiştir. Ayrıca, 

bisiklet turizmi amacıyla uzak destinasyonlara gitme eğiliminin karbon salınımını 

artırması sebebiyle, bisiklet turizminin sürdürülebilirliğine zarar verebileceği 

belirtilmiştir. Fakat bu olumsuz etkiye rağmen bisiklet tatillerinin karbon salınımının 

daha düşük olması sonucunda, çeşitli avantajlara sahip olabileceği de tespit edilmiştir. 
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Bu noktada, Gazzola vd. (2018), bisiklet turizminin sürdürülebilir katkılarını korumak 

amacıyla turistlerin bisiklet tatili için tercih ettikleri destinasyonlara ulaşımlarında 

sürdürülebilir ulaşım yöntemlerinin desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Doğru 

planlama ve yatırımlar sayesinde bisiklet turizminde çevresel zararın, pek çok turizm 

çeşidine göre daha düşük seviyelerde tutulabileceği düşünülürken, bu yatırımların 

küçük ölçekli yapılması gerektiği, aksi hâlde; dinlenmeyi, yalnız kalmayı, doğayı ve 

manzarayı bisiklet sürmenin ana unsurları olarak gören potansiyel bisikletli turistlerin 

uzaklaştırılabileceği ifade edilmiştir (Weston vd., 2012). 

 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, bisiklet turizmi çevresel açıdan incelendiğinde 

diğer pek çok sayıdaki turizm çeşidine göre daha çevreci ve sürdürülebilir bir turizm 

çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Bisiklet turizminin çevresel etkilerinin sadece doğa 

temelli bir turizm türü oluşundan kaynaklı olmadığı, aynı zamanda bisikletli turistlerin 

nispeten daha duyarlı kişiler oluşu (Simonsen ve Jorgenson, 1998), genel olarak 

motivasyonlarının çevre odaklı oluşu (Weston vd., 2012; Bakogiannis vd., 2020) ve 

bisikletin çevreci bir ulaşım aracı oluşundan (Elbeyli, 2012) kaynaklı olduğu 

belirtilebilir. Özellikle kırsal ve daha az gelişmiş bölgeler için bisiklet turizminin 

kültürel, tarihî ve doğal dokuyu koruyan önemli sürdürülebilir bir gelişim fırsatı 

olduğu söylenebilir. Çünkü bu tür bölgeler klasik kitle turistlerinin aksine az bilinen 

bölgeleri tercih eden bisiklet turisti gibi alternatif turizm tutkunu turistlerin varlığıyla 

gelişebilir (Gazzola vd., 2018). 

 

2.1.2.1.3. Bisiklet turizminin sosyal boyutu 

 

Bisikletle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kurum ve kuruluş mevcuttur. 

Bu yapılanmalar, ortak paydada bisikleti kullanarak, insanları birtakım amaç veya 

hedefler doğrultusunda bir araya getirerek sosyal bir ortam oluşturmaktadır. Bununla 

beraber; bisiklet konusunda yapılan çeşitli gönüllülük organizasyonları, etkinlikler, 

yarışlar, gösteriler vb. faaliyetler de dikkate alındığında, bisiklet turizminin sosyal bir 

boyuta sahip olduğu belirtilebilir. Bisiklet turistlerinin motivasyonları arasında 

sosyalleşme boyutunun da olması (Türkmen ve Gökdemir, 2021), bisiklet turizminin 

sosyal bir faaliyet olduğu yönündeki çıkarımı doğrulamaktadır. Dalgıç vd. (2021) 

tarafından yapılan çalışmada, bisiklet etkinliğine katılanların motivasyonları 

arasındaki en etkili ikinci unsurun sosyalleşme olduğu görülmektedir. Yine aynı 



20 

çalışmaya göre, bisiklet etkinliği katılımcılarının elde ettiği faydalar arasında yeni 

insanlarla tanışma, sosyalleşme ve farklı kültürleri öğrenme gibi unsurların yer aldığını 

söylemek mümkündür. Faulks vd. (2008) tarafından bisiklet etkinliği katılımcılarının 

motivasyonlarını belirlemeye yönelik yapılan başka bir çalışmada, sosyal boyut 

altında değerlendirilebilecek fırsatların katılımcılar için güçlü bir motivasyon olduğu 

belirlenmiştir. Tüm bu bulgular ışığında, bisiklet etkinliklerinin önemli bir 

sosyalleşme imkânı sunduğu ve bisiklet etkinliği katılımcılarının da sosyalleşmeye 

önem veren bireyler olduğu çıkarımında bulunulabilir. 

 

Bununla beraber, ulaşım aracı olarak bisikletin sağlamış olduğu sosyal faydalar da 

bisiklet turizminin sağladığı faydalarla iç içe olduğu söylenebilir. Çevreci bir ulaşım 

aracı olarak bisikletin sağlamış olduğu faydalar çevresel boyut altında 

değerlendirilebildiği gibi, bu faydalarla bağlantılı olarak temiz çevre, sağlıklı yaşam, 

sosyal ve kültürel etkileşim gibi topluma sağlanan faydalar da sosyal boyut altında 

değerlendirilebilir. Diğer bir deyişle, bisiklet kullanımının çevresel etkileri, sosyal 

etkileriyle iç içedir. Bisiklet kullanımından çevresel olarak elde edilebilecek 

faydaların, sosyal faydaların oluşmasına etki edebileceği, bu sebepten dolayı da 

çevresel ve sosyal etkilerin birlikte ele alınabileceği belirtilebilir. Weston vd. (2012) 

tarafından yapılan çalışmada bisiklet kullanımının sağlık açısından yarattığı faydalar 

sosyal etki bağlamında ele alınmıştır.  

 

Sustrans (1999) tarafından bisiklet turizmine dair yayınlanan raporda, bisiklet 

turizminin teşvik edilmesinin faydalı bisiklet kullanımının da teşvik edilmesine katkı 

sağlayabileceği ve insanların boş zaman aktivitesi olarak bisiklet kullanımını yeniden 

keşfedebileceği belirtilmiştir. Bu ifadeden yola çıkarak bisiklet turizminin farklı 

insanları etkileme açısından sosyal bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir.   

 

Gazzola vd. (2018), kültürel zenginlik gibi sosyal özelliklerin bisiklet turizmi gelişimi 

için gerekli esas unsurlardan biri olduğunu belirtmiştir. Yerel halkın varlığı ile 

sürekliliği sağlanan kültürel miras unsurları ve kültürel alanların bisiklet turizmi için 

çekici bir unsur olduğu ifade edilmiştir. Yine aynı çalışmaya göre, yerel halkla 

etkileşim kurma, sosyal boyut altında değerlendirilen unsurlardan biridir. Bisikletin 

açık ve sosyal etkileşime olanak tanıyan yapısı bu bulguyu doğrulamaktadır. Aynı 

zamanda, bisiklet turizminin genellikle kırsal bölgelere odaklı olduğu da göz önüne 
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alındığında, yerel halkla etkileşimde bulunmanın önemli bir sosyal etki olduğu ifade 

edilebilir. 

 

Birliktelik ruhu, bisiklet turizminin yaratabileceği potansiyel bir fayda olarak ifade 

edilmektedir (Faulks vd., 2007). Jackson ve Morpeth (1999), bisiklet rotası 

geliştirmenin Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır ötesi bir iş birliği 

fırsatı sunduğunu ifade etmiştir. Konu bu açıdan ele alındığında bisiklet turizminin 

politik olarak da bazı olumlu etkilere sahip olabileceği düşünülebilir. Blackwell 

(2002), Yeni Zelanda’da bulunan bir bisiklet rotası kullanıcıları üzerine yaptığı 

araştırmada, ziyaretçilerin bazı bireysel ve sosyal faydalar sağladığını tespit etmiştir. 

Sağlanan bu faydalar; fiziksel aktivite, estetik tatmin, başarma duygusu, psikolojik 

rahatlama, aile birlikteliği ve sosyal etkileşim olarak özetlenebilir. 

 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, bisiklet turizminin temel olarak ekonomik, çevresel 

ve sosyal boyutlardan oluşan bir turizm çeşidi olduğu belirtilebilir. Önemli ekonomik 

getirilerin yanında, çevresel olarak sürdürülebilir metotları içermesi açısından duyarlı 

bir turizm çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Bisiklet turizmi, sağladığı çok yönlü faydalar 

bakımından yalnızca turizm paydaşlarıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda turizm 

faaliyetinin gerçekleştiği bölgeye de önemli katkılar sağlamaktadır. Ekonomik ve 

çevresel avantajlarının yanı sıra, sağlamış olduğu sosyal fırsatlar da dikkat 

çekmektedir. Sosyal etkileşim ve kültürel paylaşıma olanak tanıyan bir turizm çeşidi 

olması sebebiyle, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için önemli bir sosyal 

fırsat doğurmaktadır. 

  

2.1.3. Bisiklet turizminin diğer turizm türleri ile ilişkisi 

 

Bisiklet turizminin pek çok araştırmacı tarafından farklı kategoriler altında ve farklı 

turizm çeşitleriyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Ritchie vd. (2010) bisiklet 

turizmini bir niş turizm pazarı olarak tanımlarken özel ilgi turizmi, sürdürülebilirlik ve 

kırsal etki vurguları yapmıştır. Bisiklet turizmi kırsal turizmle bağdaştırılmış ve önemli 

bir yavaş seyahat fırsatı olarak değerlendirilmiştir (Piket vd., 2013). Bisiklet 

turizminin doğa temelli turizm, kırsal turizm ve macera turizmi gibi turizm çeşitleriyle 

de ilişkilendirilebileceği ifade edilmiştir (Aşan ve Akoğlan Kozak, 2015). Buning ve 

Gibson (2016) ise yapmış oldukları çalışmada bisiklet turizmini aktif spor turizmi ve 
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etkinlik turizmi bağlamında incelemiştir. Başka bir çalışmada bisiklet turizmi, 

ekoturizm çeşitleri altında ele alınmıştır (Weaver, 2002). Türkmen ve Gökdemir 

(2021) yapmış oldukları çalışmada bisiklet turizminin macera turizmi, spor turizmi, 

sağlık turizmi, sürdürülebilir turizm ve özel ilgi turizmi ile bağdaştırılarak ele 

alındığını ifade etmiştir. Pratte (2006) ise bisiklet turizminin kültürel miras turizmi, 

macera turizmi ve sürdürülebilir turizm arasında bir bağ kurabilme potansiyelinden 

bahsederek bisiklet turizminin çok yönlülüğünü kapsayıcı bir biçimde ifade etmiştir.  

 

Bisiklet turizminin farklı çeşit ve yönleri dikkate alındığında birçok turizm çeşidi 

kapsamında değerlendirilebileceği görülmektedir. Buradaki asıl farklılığın, etkinliğin 

nerede, nasıl ve ne amaçla yapıldığı konusunda öne çıktığı söylenebilir. Konuyla ilgili 

mevcut çalışmalar incelendiğinde, bisiklet turizmi her ne kadar farklı kategoriler 

altında değerlendirilmiş olsa da bu kategoriler arasında belirgin çizgilerin olmadığını 

ifade etmek mümkündür. Buradan çıkarımla; bisiklet turizmi ele alınırken nasıl 

konumlandırılacağının, araştırmacının ele aldığı yaklaşıma ve bisiklet turizminin 

çeşidine göre değişkenlik gösterebileceği belirtilebilir. Fakat bu yaklaşımda, bisiklet 

turizmi için kesin sınırlar çizilmesi yerine konunun esnek bir bakış açısıyla ele 

alınması, daha objektif ve geniş bir biçimde yorumlamalar yapılmasına olanak 

tanıyabilir. 

 

2.1.4. Bisiklet turizmi çeşitleri 

 

Bisikletin farklı amaçlara hizmet eden çeşitleri olduğu gibi, bisiklet turizminin de 

farklı biçimleri mevcuttur. Etkinliğe katılım amacı, etkinliğin yapılış şekli ve süresi 

gibi unsurlar dikkate alınarak bazı ayrımlar yapmak mümkündür. Konuyla ilgili 

çalışmalar incelendiğinde, bisiklet turizmi kapsamının ne olduğuna, hangi etkinliklerin 

ve hangi seyahatlerin bisiklet turizmi kapsamında değerlendirileceğine dair belirgin 

bir sınırın olmadığı ve bu ayrımı yapmanın güç olduğu dikkat çekmektedir (Simonsen 

ve Jorgenson, 1998). Bu kapsamın, farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele 

alınmasıyla beraber zaman içerisinde genişlediği ve detaylandırıldığı görülmektedir. 

Bisiklet turistlerinin hepsinin aynı olmaması farklı talepleri de beraberinde 

getirecektir. Bisiklet turizminin çeşitlerinin açık bir şekilde belirlenmesi, planlama ve 

pazarlama açısından farklı motivasyon ve taleplere daha etkin bir şekilde yanıt 

verilebilmesi açısından gereklidir (Faulks vd., 2007). Bisiklet turizmi çeşitlerinin 
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belirlenmesinde, farklı araştırmacılar tarafından ortaya konan bisiklet turizmi 

tanımlarının da dikkate alınması gerektiği söylenebilir çünkü tanımlamalar yapılırken 

aynı zamanda kapsamın da ifade edilmesi sebebiyle mevcut bisiklet ve turizm 

faaliyetlerinin hangilerinin değerlendirilmeye alınacağıyla ilgili ipuçları da ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Lumsdon (1996), rekreasyonel bisiklet kullanımı ile turizm amaçlı bisiklet 

kullanımının ayırt edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, bisiklet turizmi ürünü olarak 

umut vadedebilecek üç temel bisikletçi türü ortaya koymuştur. Bunlardan ilki, paket 

tur yerine kendi turlarını organize eden küçük çaplı tatil bisikletçileridir. İkincisi ise, 

nispeten daha profesyonel bir turizm hizmetini talep eden ve bu bağlamda paket turu 

tercih eden kısa tatil bisikletçileridir. Üçüncü olarak, bisiklet sürmenin sağladığı 

fırsatlardan faydalanmak için fazla uzağa seyahat etmeye ihtiyaç duymayan ve 

genellikle daha düzenli olarak bisiklete binen günübirlik gezi yapan bisikletçilerdir. 

Lumsdon’ın ortaya koymuş olduğu yaklaşımın bisiklet turizmi için bir çerçeve 

belirlemek adına önemli bir adım olduğu söylenebilse de yaklaşımın güncellemeye 

açık olduğu belirtilebilir. Sustrans (1999) tarafından yapılan çalışmada da benzer bir 

yaklaşım ele alınmış ve buna ek olarak dağ bisikleti turlarının, hayır amacıyla 

gerçekleştirilen sponsorlu turların, kulüpler tarafından düzenlenen turların, organize 

edilmiş turların, bisiklet yarışlarının ve okul veya genç toplulukları tarafından 

düzenlenen turların da bisiklet turizminin bir parçası olarak değerlendirilebileceği 

belirtilmiştir. Çalışmada, pazar bölümleri, bisiklet kullanım sıklıkları temel alınarak 

dört kategori altında toplanmıştır. 

 

Ritchie (1998), rekreasyonel bisikletçilerin ve bisiklet turistlerinin türleri ve 

özelliklerinden bahsederken beş farklı aktivite türüne değinmiştir. Bu aktiviteler; 

evden katılım sağlanan kısa süreli günübirlik turlar, kiralık bisiklet turları, önceden 

planlanmış ve daha deneyimsiz kişileri de içerebilen grup turları, bağımsız biçimde ve 

daha deneyimli şekilde gerçekleştirilen bisiklet turu tatilleri ve belirli bir konaklama 

merkezinin belirlendiği ve grup hâlinde gerçekleştirilen organize turlar olarak 

belirtilebilir. Farklı parametrelerin dikkate alınmasıyla yapılan bu ayrım, bisiklet 

turistlerini kategorize etmek ve özellikle de rekreasyonel bisikletçilikle bisiklet turizmi 

faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koymak için yararlı olabilir. 
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Faulks vd. (2007) hazırladıkları raporda, daha önce yapılmış çalışmalardan ve 

tanımlardan yola çıkarak bisiklet turistlerinin aktivite odaklı ve motivasyon odaklı 

olmak üzere iki kategori altında değerlendirildiğini tespit etmiştir. Bununla beraber, 

konuyla ilgili çoğu çalışmanın aktivite odaklı tanımları kullanmaları sebebiyle 

motivasyon odaklı sınıflandırmanın güç olacağını kaydetmiştir. Hazırlanan raporda, 

bazı örtüşmeler olabileceği göz önünde bulundurularak, aktivite odaklı ayrım 

yapılması uygun bulunmuştur. Bu bağlamda, Avustralya’daki bisiklet turizmini boyut 

ve kapsam bakımından açık ve net bir şekilde sunacağı düşünülen dört grup 

belirlenmiştir. Bu gruplar; “tur bisikletçiliği”, “topluluklar tarafından düzenlenen 

etkinlikler”, “yarışlar” ve “dağ bisikletçiliği” şeklindedir.  

 

Lamont (2009), bisiklet turizminin tanımlarını incelediği çalışmasında, mevcut 

tanımlarda bisiklet turizmini karakterize eden altı temel unsur belirlemiştir. Bu 

unsurlar “(1) Bisiklet deneyiminin kişinin kendi bölgesinden uzakta gerçekleşmesi; (2) 

bisiklet turizmi, tek günlük veya çok günlü gezi sürelerini kapsayabilir; (3) bisiklet 

etkinliğinin doğası rekabetçi değildir; (4) bisiklet sürme gezinin ana amacı olmalıdır; 

(5) bisikletli faaliyete katılım yalnızca aktif (bisiklet kullanımını içeren) bir bağlamda 

gerçekleşir ve (6) bisiklet turizmi bir eğlence veya boş zaman biçimidir” şeklindedir 

(Lamont, 2009, s. 11). Lamont, incelediği çalışmalardan yola çıkarak ortaya koyduğu 

yeni tanımda, diğer çalışmaların aksine, bisiklet etkinliğini izlemek için seyahat 

edenleri ve rekabet içeren bisiklet faaliyetlerini de bisiklet turizmi kapsamında 

değerlendirmenin daha doğru olacağını ifade etmiştir. 

 

Bisiklet turizmi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, hangi faaliyetlerin bisiklet 

turizmi kapsamında değerlendirilip, hangi faaliyetlerin kapsam dışında bırakılması 

gerektiğine yönelik fikirlerin zaman geçtikçe farklılaştığı, genişlediği ve daha da 

belirginleştiği ifade edilebilir. Özellikle Lamont (2009) tarafından yapılan çalışmada, 

bu konu üzerinde durulmuş ve geçmiş tanımlardan yola çıkılarak daha kapsayıcı ve 

net bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Ortaya konan yaklaşımlar incelendiğinde 

bisiklet turizminin geniş bir kapsama sahip olduğu ve araştırma konularının belirlenen 

bisiklet faaliyetine göre farklı bakış açılarıyla ele alınabileceği görülmektedir. Bu 

bağlamda, bisiklet turizmi faaliyetleri temel olarak dört kategori altında 

değerlendirilebilir. Bunlar; bisiklet etkinlikleri, kısa süreli bisiklet turları, organize 

bisiklet turları ve uzun mesafe bisiklet turları şeklinde ifade edilebilir. 
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2.1.4.1. Bisiklet etkinlikleri 

 

Günümüzde giderek artan bir eğilim içerisinde olan bisiklet festivalleri, yapıldığı 

destinasyona ekonomik, sosyal ve çevresel katkılar sağlayarak bölgenin gelişiminde 

rol oynamaktadır (Çelik Uğuz ve Özbek, 2018). Bisiklet etkinliklerine katılım, 

doğrudan bisikletle katılım (aktif) veya etkinliğe bisikletsiz katılım (pasif) şeklinde 

olabilir (Lamont, 2009). Festivaller, farkındalık veya sosyal sorumluluk amaçlı 

tematik turlar ve yarışlar bisiklet etkinlikleri kapsamında ele alınabilir. 

 

Dünyanın, her yıl düzenlenen en büyük spor etkinliği olarak kabul edilen (Bull ve 

Lovell, 2007) ve “Grand Tours” adı altında, “Giro d’Italia” ve “Vuelta a Espana” adlı 

bisiklet turlarıyla birlikte ele alınan “Tour de France” (Prashad, 2019), yıllar içerisinde 

giderek önem kazanmış ve uluslararası ölçekte geniş bir çevreye ulaşmıştır (Özyazıcı, 

2018). Tour de France etkinliğini düzenleyen kuruluş olan Amoury Sport Organization 

(2021) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 yılında düzenlenen Tour de France 

etkinliğine 184 yarışçı ve bu yarışçıların takımlarında yer alan 450 kişilik destek ekibi 

katılmıştır. Yaklaşık 3.400 kilometre uzunluğunda, üç hafta süren etkinlik, 190 ülkede 

yayınlanmış ve yalnızca Avrupa’da 150 milyon televizyon seyircisine ulaştığı 

belirtilmiştir. Sosyal medya boyutu da dikkate alındığında, yaklaşık 840 milyon kişiye 

ulaşıldığı düşünülmektedir (Amoury Sport Organization, 2021). Tüm bu veriler 

dikkate alındığında, Tour de France gibi büyük bir bisiklet etkinliğinin önemli 

ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere sahip olduğu söylenebilir. Tüm dünyada izlenen 

bir etkinlik olması da Tour de France’ı önemli bir reklam faaliyeti hâline 

getirmektedir. Bu tarz rekabet içeren bisiklet etkinliklerinde sporcular ve takım 

görevlileri etkinliğe aktif bir katılım gösterirken seyirciler etkinliği izleme amacıyla 

pasif katılım sağlayarak turizm faaliyeti gerçekleştirmektedir.  

 

Türkiye’de ise, 1963 yılında başlayan ve yıllar içerisinde profesyonel statüsü gelişen 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olarak 

tanımlanmakta ve her yıl 120’den fazla ülkede yayınlanarak hem ulusal hem 

uluslararası boyutta geniş bir çevreye hitap etmektedir (Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu, 2022). Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, sahip olduğu 

seyirci kapasitesiyle Türkiye için önemli bir tanıtım faaliyeti olduğu ifade edilebilir. 

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na ek olarak, amatör ve profesyonel 
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olmak üzere düzenli şekilde çok sayıda bisiklet etkinliği yapıldığı görülmektedir. Bu 

etkinliklere; Tour of Antalya, Grand Prix Cappadocia, Türkiye Şampiyonası, Tour of 

Sakarya, Grand Prix Velo Erciyes, Grand Prix Velo Alanya, Grand Prix Gazipaşa, 

Grand Prix Manavgat Side, Alanya MTB Cup vs. örnek gösterilebilir (Türkiye Bisiklet 

Federasyonu, 2022). Türkiye’de yapılan bisiklet yarışı etkinliklerinin özellikle 

Antalya bölgesinde yoğunluk göstermesinin iklim, altyapı ve üstyapı gibi unsurların 

uygunluğu ile doğal ve kültürel unsurların varlığından kaynaklandığı düşünülebilir.   

 

Bisiklet etkinliklerine, profesyonel bisiklet etkinliklerine ek olarak, amatör sporculara 

yönelik düzenlenen gran fondo organizasyonları da örnek gösterilebilir. İlk olarak 

İtalya’da ortaya çıkan gran fondo yarışları dünya genelinde giderek yaygınlaşarak pek 

çok ülkeye yayılmıştır (Decathlon, 2021). Türkiye’de ise Velotürk Gran Fondo Çeşme, 

Patara Gran Fondo, UCI Gran Fondo Antalya ve Turkcell Gran Fondo İzmir gibi çeşitli 

etkinlikler düzenlenmektedir (Peloton Türkiye, 2021). Amatör yarış etkinlikleri 

sayısının artması Türkiye için bu konuda bir talep olduğu çıkarımının yapılmasına 

olanak tanımaktadır.  

 

Rekabet içeren bisiklet etkinliklerine ek olarak bisiklet festivalleri de bisiklet turizmi 

kapsamında ele alınabilir. Zovko (2013) 2012 yılında İskoçya’da yapılan bisiklet 

etkinliklerinin tahmini katılımcı sayısı ve ekonomik etkisi bakımından incelediği bir 

liste hazırlamıştır. Bu listeye göre en büyük beş bisiklet etkinliği Çizelge 2.4’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2.4. İskoçya’da 2012 yılında düzenlenen en büyük beş bisiklet etkinliği 

(Zovko, 2013) 
Etkinlik Adı Katılımcı Sayısı Ekonomik Etki (Pound) 

Pedal for Scotland 16 000 1 028 000 

Highland Perthshire Cycling Festival 7773 2 136 000 

Cycle Fun Day 1550 68 000 

BealachMor 1430 423 000 

TweedLove Bike Week 1200 780 000 

 

Çizelge 2.4 incelendiğinde, bisiklet etkinliklerinin önemli sayıda katılımcı ve 

ekonomik etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte, katılımcı sayısı ile 

ekonomik etki düzeyinin doğru orantılı olmayabileceği de belirtilmelidir. 
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1984 yılında başlayan ve yıllık olarak düzenlenen, Avustralya’nın en büyük ve 

simgesel turu olarak kabul edilen “Great Victorian Bike Ride” etkinliği, 2019 yılında 

3 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapmıştır (Bicycle Network, 2022). Farklı 

eğlence etkinlikleriyle de desteklenen bu etkinliğin, katılımcılar için önemli bir 

sosyalleşme fırsatı sunduğu ifade edilebilir. Çok sayıda katılımcıyı barındıran böylesi 

bir etkinliğin, tur güzergâhında bulunan bölgelere de önemli ekonomik katkılar 

sağlayacağı çıkarımında bulunulabilir. Great Victorian Bike Ride gibi dünya genelinde 

popüler olan çok sayıda bisiklet festivali etkinliği vardır. Bunlara; Avusturya’da 

düzenlenen Dünya Bisiklet Festivali, Afrika’da uzun yıllardır düzenlenen Cape Town 

Bisiklet Festivali, Sedona Dağ Bisikleti Festivali, Tayvan Bisiklet Festivali, Büyük 

Tazmanya Bisiklet Turu, Cycle Queensland, Be Active Tour ve Harvest Cycle gibi 

etkinlikler örnek verilebilir (Faulks vd., 2007; Çelik Uğuz ve Özbek, 2018; Türkmen 

ve Gökdemir, 2021). 

 

Türkiye’deki bisiklet festivali etkinlikleri incelendiğinde; Çanakkale Bisiklet 

Festivali, Burhaniye Bisiklet Festivali, Malatya Bisiklet Festivali, Fethiye Bisiklet 

Festivali, Kapadokya Bisiklet Festivali, Bodrum Bisiklet Turu ve Gökova Bisiklet 

Festivali gibi çok sayıda bisiklet etkinliğinin gerçekleştirildiği bilinmektedir 

(Özyazıcı, 2018; Türkmen ve Gökdemir, 2021). Yapılan bu etkinliklerin ekonomik, 

sosyal ve çevresel açıdan yapıldıkları bölgeye önemli etkilerinin olduğu ifade 

edilebilir. 

 

Sosyal sorumluluk veya farkındalık amaçlı turlar genellikle çok kısa süreli ve rekreatif 

amaçlı turlar gibi görünse de bu kapsam içerisindeki bazı etkinlikler turizm faaliyetleri 

kapsamında da değerlendirilebilir. Bu etkinliklere örnek olarak Bilecik’ten 

Çanakkale’ye uzanan Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turu, Gaziler Günü Bisiklet Turu, 

iklim değişikliği veya trafik farkındalığı amaçlı turlar verilebilir.  

 

Ulusal ve uluslararası bisiklet etkinliklerinin giderek yaygınlaştığı ve önemli ölçüde 

bir ilginin odağı hâline geldiği gözlemlenmektedir. Her ne kadar bisiklet 

etkinliklerinin sayısı fazla olsa da konuyla ilgili bilimsel çalışmaların ve güncel 

verilerin azlığı dikkat çekmektedir. Özellikle, yapılan etkinliklere ilişkin verilerin eski 

tarihli veya tahminlere dayalı olduğu görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı, bisiklet 

etkinliklerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine dair net verilere dayalı 
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çıkarımlar yapmak güçleşmektedir. Ne var ki, yapılan etkinlik sayılarının artışına bağlı 

olarak bisiklet etkinliklerinin önemli etkilerinin olduğu çıkarımında bulunulabilir. 

 

2.1.4.2. Kısa süreli bisiklet turları 

 

Kısa süreli ve genellikle kiralık bisikletle bir seyahatin parçası olarak uygulanan 

bisiklet turları, her ne kadar rekreatif bir faaliyet gibi görünse de planlı bir tatil 

programının parçası olduğu takdirde bisiklet turizmi kapsamında ele alınabilir. Bu 

turlar; konaklama yapılan oteller, turu gerçekleştiren acenta veya tur sırasında üçüncü 

bir organizasyon tarafından sağlanabilir. Bisiklet turizminin esnek kapsamı 

dolayısıyla, asıl amacın bisiklet sürmek olmadığı fakat bisiklet sürmeyi içerisinde 

barından seyahatlerin de bisiklet turizmi kapsamına alınmasının uygun olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Lamont (2009) tarafından yapılan bisiklet turizmi tanımındaki “Bir kişinin, evinden 

en az 40 kilometre uzakta ve bir gece konaklamayı içeren geziler…” ifadesi (s. 20), 

kısa süreli turların rekreasyonel bisiklet kullanımından ayırt edilmesinde dikkate 

alınabilir. Bununla beraber, Beioley (1995, s. 26), bisiklet turizmi pazar bölümlerini 

ifade ettiği çalışmada, bisiklet kiracılarını da ayrı bir bölüm olarak belirtmiş ve 

özelliklerinden şu şekilde bahsetmiştir: “Genellikle nadiren bisiklet kullanan 

tatilcilerden oluşan, mevsime ve hava durumuna nispeten daha bağlı olan bisikletçiler. 

Ayrıca bu bisikletçiler; aile, yetişkin veya gençlik gruplarından oluşmaktadır”. 

Beioley, bu grubun küçük bir pazar payına sahip olduğunu da ifade etmiştir. 

 

2.1.4.3. Organize bisiklet turları 

 

Organize bisiklet turları, literatürde kullanılan üç farklı bisiklet turizmi çeşidini 

kapsayabilir. Bunlar; turlarını kendileri organize eden bisiklet turistleri, bir acenta 

aracılığıyla paket bisiklet turu satın alan bisiklet turistleri ve bir konaklama yeri 

merkezli turlar şeklinde sıralanabilir. Beioley (1995), bisiklet turistlerinin kendileri 

tarafından organize edilen ve “Kendin Yap” olarak da adlandırılan turların bisiklet 

tatillerinin büyük bölümünü oluşturacağını ifade etmiş ve Ritchie ve Hall (1999) da bu 

öngörüyü istatistiklerle desteklemiştir. Bisiklet turistlerinin kendileri tarafından 

organize edilen turlarda, katılımcıların daha deneyimli olmaları beklenebilir. Bununla 
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birlikte, bu turistlerin turizm getirilerinin acenta boyutunda katkı sağlamaması onlara 

daha az önem gösterilmesine sebep olabilir. Fakat bisiklet turistleri konaklama 

harcamaları, yeme-içme harcamaları ve bunlar gibi farklı turizm harcamaları 

yapmaları sebebiyle, özellikle kırsal bölgeler için önemli bir turizm hareketliliği 

yaratabilir.  

 

Paket bisiklet turlarını tercih eden turistlerin ise nispeten daha konforlu bir tatili tercih 

ettiği ve deneyim açısından desteğe ihtiyacı olduğu ifade edilebilir. Paket bisiklet 

turlarında, turistler isteklerine göre kendi bisikletlerini getirebilirler veya acenta 

tarafından bisiklet sağlanabilir. Bu tip turlarda konaklama, yeme-içme, tur planı, 

mekanik ve turist rehberliği hizmeti gibi paket tura dahil turizm hizmetleri bir arada 

ve profesyonel şekilde sunulur. Bir gruba, aileye veya bireye özel olarak hazırlanabilen 

bu turlarda görevlendirilen turist rehberleri genellikle bisiklet konusunda uzmanlaşmış 

kişilerden seçilmektedir. Çünkü tur sırasında çıkabilecek mekanik veya teknik 

sorunlara turist rehberinin de müdahale edebilmesi beklenmektedir. 

 

Bir konaklama yeri merkezli turların genellikle dağ bisikletçileri için öne çıkan bir 

seçenek olduğu ifade edilebilir (Beioley, 1995). Bu turlarda, tercih edilen konaklama 

merkezi çevresinde farklı çekici unsurların olduğu söylenebilir. Günlük belirli bir 

mesafe kat edilerek farklı alanlara ulaşmak söz konusudur. Genellikle açık alan 

faaliyetleriyle özdeşleştirilebilecek olan bu turizm çeşidine örnek olarak, Kapadokya 

bölgesinde yapılan dağ bisikleti turları verilebilir. Kısa mesafede, farklı dağ bisikleti 

rotaları sunabilen Kapadokya bölgesi için bisiklet turistleri tek bir konaklama merkezi 

kullanarak her gün farklı yerleri ziyaret ederek farklı rotalarda turlar yapabilmektedir.  

 

Türkiye’de profesyonel olarak bisiklet turu düzenleyen acentaların sayısı nispeten az 

olsa da zaman içerisinde bu turları düzenleyen acentaların çoğaldığı görülmektedir. 

Genellikle Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere kıyı şeritlerinde ve Kapadokya 

bölgesinde yoğunlaşan bisiklet turizmi acentalarının giderek çoğalması, bu alanda bir 

talep ve ilgi artışının olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de bisiklet turu düzenleyen 

acentalardan bazıları şunlardır; EON Travel (Antalya), Argeus Travel (Kapadokya), 

Userrides (İstanbul), Middle Earth Travel (Kapadokya), Phoenica Travel (Aydın), 

Cycle Turkey (Muğla), Amber Travel (Antalya), Enda Tour (Antalya), Tourever 
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Travel (İstanbul), Cicerone Travel (Antalya – Kapadokya), Ekwo Turizm 

(Kapadokya) ve Node Turizm (İstanbul). 

 

2.1.4.4. Uzun mesafe bisiklet turları 

 

Bisiklet, uzun mesafeler yapılmasına olanak tanıyan bir araçtır. Dolayısıyla bisikletle 

geniş bir zaman aralığını ve uzun bir mesafeyi kapsayan turlar yapılabilmektedir. Bu 

turlar; bölgesel, ülkesel, kıtasal veya dünya turu şeklinde olabilmektedir. 

Katılımcıların kendileri tarafından organize edilen bu turlar, genellikle az kişiyle veya 

bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Profesyonel bir tur veya konaklama hizmetine 

daha az ihtiyaç duyulan bu turlarda, katılımcıların bisiklet kullanımı konusunda 

yüksek düzeyde deneyim ve tecrübeye sahip oldukları ifade edilebilir. Profesyonel tur 

veya konaklama hizmetlerinden fazla yararlanılmadığı için bu turizm çeşidini tercih 

eden turistlerin bu alanlardaki harcamalarının diğer turistlere kıyasla daha düşük 

olduğu belirtilebilir. Genellikle kamp, misafirlik, glamping gibi düşük bütçeli 

konaklama seçeneklerinin tercih edildiği bu turlarda (Simonsen ve Jorgenson, 1998), 

katılımcıların sosyal etkileşiminin fazla olduğu görülmektedir.  

 

Uzun mesafe bisiklet turları profesyonel olarak hazırlanan rotalar üzerinde de 

gerçekleştirilebilir. Avrupa’daki EuroVelo bisiklet ağı, tur bisikletçileri için daha 

güvenli ve konforlu bir tur olanağı sunmaktadır (Weston vd., 2012). Konaklama ve 

yiyecek-içecek hizmetlerinin daha gelişmiş olduğu bu rotalar, bölgesel ekonomiye de 

katkı sağlamaktadır (Cope vd., 1998). Lumsdon vd. (2004) Kuzey Denizi Bisiklet 

Rotası üzerine yapmış oldukları çalışmada, rotanın güzergâhta bulunan kırsal alanlar 

için önemli bir ekonomik gelir potansiyeli taşıdığından bahsederek tur bisikletçiliğinin 

özellikle kırsal alanlar için önemine vurgu yapmıştır. Bununla beraber; İpek Yolu ve 

Baharat Yolu gibi tarihî rotalar da bisiklet turcuları için birer rota alternatifi 

olabilmektedir; fakat bu rotalar, bisiklet turizmi için tasarlanmış EuroVelo rotaları gibi 

rotalarla karıştırılmamalıdır.  

 

2.2. Bisiklet Turisti 

 

Bisiklet turizmi ile ilgili yapılmış olan yurt dışı çalışmalar incelendiğinde bisiklet 

turistinin “bicycle tourist”, “cycling tourist” veya “cycle tourist” şeklinde ifade 
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edildiği görülmektedir (Lamont ve Buultjens, 2011; Meng ve Han, 2016; Chiu ve 

Leng, 2017). Fakat genel olarak “cycle tourist” ifadesinin kabul gördüğü söylenebilir. 

Aktif katılımı içerdiği gibi pasif katılımı da içermesi sebebiyle bisiklet turizmi 

katılımcılarını Türkçede “bisikletli turist” veya “bisikletçi turist” yerine “bisiklet 

turisti” olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. 

 

Simonsen ve Jorgenson (1998) bisiklet turistini “Herhangi bir milliyetten, tatilinin 

herhangi bir aşamasında bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan ve bisiklet kullanımı, 

tatilinin önemli bir parçası olan kişi. Markete vb. yapılan ufak turlar dahil değildir” 

şeklinde ifade ederek bisiklet turisti için geniş kapsamlı sayılabilecek bir tanım 

yapmıştır (s. 21). Ritchie (1998) ise rekreasyonel kullanım ile bisiklet turistini ayırmış 

ve bisiklet kullanımını gerekli kılmayarak, yani pasif katılımı da dâhil ederek bisiklet 

turizmini “bisiklet kullanımı olan veya olmayan, 24 saatten veya bir geceden fazla 

tatilde olan ve bisikleti bu seyahatin tamamlayıcı bir parçası olarak görenlerin yaptığı 

her türlü faaliyet” olarak tanımlamış ve bisiklet turizmiyle birlikte bisiklet turisti için 

de bir tanım ortaya koymuştur (s. 569). 

 

Bisiklet turisti genel olarak aktif veya pasif olmak üzere bisikletli bir aktivite yapmak 

amacıyla seyahat eden veya seyahati sırasında bisikletli bir aktiviteye katılım sağlayan 

turist olarak tanımlanabilir. Bisiklet turistleri; tercih ettikleri bisiklet turizmi çeşidine 

veya araştırma alanına göre spor turizmi, özel ilgi turizmi, macera turizmi, alternatif 

turizm, aktif turizm gibi turizm çeşitleri alanlarıyla ilişkilendirilebilir.  

 

2.2.1. Bisiklet turistinin özellikleri 

 

Bir özel ilgi turizmi olarak değerlendirilebilecek bisiklet turizminin kendine has 

karakteristik özellikleri olan bir katılımcı kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Bisiklet 

turistlerinin özelliklerini tanımlamak, tur operatörleri ve destinasyon yöneticileri gibi 

bisiklet turizmi paydaşları için pazarlama ve tanıtım gibi konularda daha etkili 

faaliyetler yürütme açısından faydalı olabilir. Özel ilgi turizmi katılımcıları olarak kitle 

turizmi katılımcılarından belirli noktalarda ayrılan bisiklet turistlerinin özellikleri 

üzerine yapılan çalışmaların genel olarak motivasyon, ilgilenim, karakteristik özellik, 

karar verme süreci ve seyahat davranışları gibi konularla ele alındığı görülmektedir 
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(Ritchie vd., 2010; Lee ve Huang, 2014; Han vd., 2017; Duran vd., 2018; Türkmen ve 

Gökdemir, 2021; Aşan, 2022). 

 

Ritchie vd. (2010) tarafından bisiklet turistlerinin motivasyon teorileri bağlamında 

seyahat davranışlarının ve niyetlerinin araştırıldığı çalışmada, Avustralya’daki bisiklet 

gruplarına üye 564 kişi örneklem olarak alınmıştır. Katılımcıların beş farklı kümeye 

ayrıldığı çalışmada bisiklet turizmi etkinlikleri için geçerli olan itici faktörlerin 

“macera deneyimi”, “yetkinlik”, “kişisel meydan okuma”, “rahatlama/kaçış” ve 

“sosyalleşme” olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Ritchie (1998)’in bisiklet turistlerinin taleplerini, seyahat davranışlarını, altyapı 

kullanımlarını, bisiklet turizmi ile ilgili beklentilerini ve motivasyonlarını incelediği 

araştırmada; bisiklet turizmi katılımcılarının “yetkinlik”, “yalnızlık”, “keşif”, “fiziksel 

zorluk”, “arayış/kaçınma dürtüsü”, “sosyal temaslar” ve “sosyal kaçış” 

motivasyonlarıyla bisiklet turizmine katıldıkları tespit edilmiştir. Çalışmada aynı 

zamanda, bisiklet turistlerinin diğer turistlere göre daha rahat ve yavaş bir şekilde 

hareket ettiği ve bu yüzden altyapı konusunda yeterince gelişmemiş kırsal alanlara 

seyahat ettiği belirtilmiştir.  

 

Faulks vd. (2008), Güney Avustralya Turizm Komisyonu’nun bisiklet turizmi pazarını 

ve destinasyon pazarlaması ve gelişimi açısından Güney Avustralya’nın potansiyel 

uyumluluğunun daha iyi belirlenmesi amacıyla bir rapor hazırlamıştır. Çalışmada 

bisiklet turistlerinin seyahat eğilimleri, motivasyonları, seyahat davranışları, tercih 

ettikleri destinasyon özellikleri gibi unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılar 

neden bisiklet sürdükleri sorusuna en sık “sağlık ve fitness”, “rekreasyon”, “ulaşım” 

ve “sosyal etkileşim” yanıtlarını vermişlerdir. Katılımcıların en çok katıldığı bisiklet 

etkinliğinin toplu katılımı içeren turlar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu turları bağımsız 

bisiklet tatilleri ve etkinlik katılımları takip etmiştir. Etkinlik katılımlarındaki aktif ve 

pasif katılım birbirine büyük ölçüde yakın tespit edilmiştir. Bu sonuç, bisiklet 

etkinliklerinin pasif katılım açısından da önemli olduğunu ifade etmektedir. 

Katılımcılara son bisiklet tatillerinin amacı sorulduğunda en çok “açık hava 

etkinliklerine katılma”, “fiziksel olarak zorlayıcı etkinliklere katılma”, “farklı yerler 

görme” ve “bir bisiklet etkinliğine/yarışına katılma” yanıtları alınmıştır. Katılımcıların 

motivasyonları arasındaysa, “macera arayışı”, “bedensel sağlık”, “deneyim kazanma”, 
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“farklı yerler görme”, “kaçış”, “rahatlama”, “rekabet” ve “sosyalleşme” gibi çok 

sayıda unsur öne çıkmıştır. Bunlara ek olarak katılımcıların çoğunlukla bir partner ile 

veya arkadaş/aile gibi küçük bir grupla birlikte seyahat etmeyi tercih ettikleri ortaya 

çıkmıştır. Çalışmada katılımcılara konaklama tercihleri de sorulmuştur. Buna göre; 

çadır/kamp, standart otel/motel, kulübe, arkadaş veya akraba yanı ve hosteller en çok 

tercih edilen konaklama seçenekleri olarak öne çıkmıştır. Katılımcıların bisiklet tatili 

türleri incelendiğinde en çok tercih edilen türlerin bağımsız olarak düzenlenen turlar 

ve etkinlik organizasyonları olduğu görülmüştür. Bu seçenekleri takiben, bir tur 

operatörü tarafından düzenlenen turlar gelmiştir. 

 

Ritchie ve Hall (1999) Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bisiklet tatili yapan 

katılımcılar üzerine yapmış oldukları çalışma kapsamında hazırlanan anket, 1997 ve 

1998 yıllarında art arda iki yaz boyunca uygulanmış ve toplam 588 geçerli anket 

toplanmıştır. Çalışmada, bölgeye seyahat eden bisiklet turistlerinin demografik 

özellikleri, seyahat kalıpları ve harcama kalıplarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. 

Çalışmaya katılanlardan elde edilen bulgulara göre, bölgeye en fazla sayıda bisiklet 

turistinin Almanya, Yeni Zelanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada ve İsviçre’den katılım sağladığı tespit edilmiştir. Seyahat sürelerine 

ilişkin elde edilen veriler incelendiğinde, bisiklet turistleri 1997 yılında 56 günü Güney 

Adası’nda olmak üzere Yeni Zelanda’da ortalama 91 gün seyahat ederken 1998 yılında 

47 günü Güney Adası’nda olmak üzere 85 günü Yeni Zelanda’da geçirmiştir. 

Katılımcılara önceden rezerve edilmiş konaklama ve uçuş masrafları hariç olmak üzere 

bisiklet seyahatleri süresince yapmış oldukları harcamalar sorulduğunda, kalış süreleri 

de dikkate alınarak toplamda kişi başı ortalama 3021 dolar harcama yaptıkları ifade 

edilmiştir. Bu miktar ile Yeni Zelanda’ya gelen uluslararası ziyaretçilerin yaptığı kişi 

başı 2776 dolar harcama kıyaslanmış, bisiklet turisti harcamalarının önemine vurgu 

yapılmıştır. Bisiklet turistlerinin en çok harcama yaptıkları sektörlerin yiyecek-içecek 

ve konaklama olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, bisiklet turistlerinin tercih ettikleri 

konaklama seçenekleri sıralandığında; kamp alanları, hosteller ve arkadaş/akraba yanı 

gibi düşük maliyetli seçeneklerin öne çıktığı görülmektedir. Bu bulgu, Simonsen ve 

Jorgenson (1998)’in bulgularıyla örtüşmektedir. Son olarak çalışmada bisiklet turisti 

seyahat kalıpları ve harcama kalıpları birlikte ele alınmış, kırsal veya az gelişmiş 

alanlar için ihtiyaç duyulan ekonomik kalkınmada etkili olabileceği belirtilmiştir. Bu 

çalışmadan yola çıkarak bisiklet turistlerinin özellikle seyahat ve harcama kalıpları 
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bakımından diğer turistlerden belirgin bir biçimde ayrıştığı çıkarımı yapılabilir. 

Yapılan harcamaların kırsal ve az gelişmiş bölgelere odaklı olması, bu bölgelerde 

ekonomik kalkınma sağlanması açısından turizm planlayıcıları için önem arz 

etmektedir. 

 

Buning vd. (2019) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dağ bisikleti 

turistlerinin demografik özelliklerini, seyahat tercihlerini ve seyahat davranışlarını 

araştırmak amacıyla yapılan çalışmada toplam 810 anket verisine ulaşılmıştır. Elde 

edilen verilerin analizi sonucunda, ankete katılanların yalnızca %9.6’sı kadın olmakla 

birlikte erkek ağırlıklı olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yaşlarına bakıldığına ise 

nispeten homojen bir dağılım görülmektedir. Bir başka demografik unsur olan gelir 

düzeyinde ise katılımcıların %37.6’lık bir oranla en çok yıllık geliri 50 000–99 999 

dolar olan grupta yer aldığı görülmektedir. Buna en yakın gelir grubu ise %25.8’lik bir 

oran ile yıllık 100 000–149 999 dolar düzeyinde gelire sahip olan gruptur. Ankete 

katılan katılımcıların konaklama tercihleri incelendiğinde yaklaşık %50’lik oranlarla, 

otel/motel ve kamp seçeneklerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Katılımcıların yerel 

rehber tutma oranlarında ise %81.9’luk bir oranla “asla” yanıtı dikkat çekmektedir. 

İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri yaklaşık %30’luk oranlarla, seyahat etmek için 

en çok tercih edilen mevsimlerken kış mevsimi yaklaşık %2’lik bir oranla en az tercih 

edilen mevsim olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada ayrıca, katılımcıların bisiklet sürme 

dışında tercih ettikleri gezi aktiviteleri ve tur sonrası tercih ettikleri yeme-içme 

seçenekleri sorgulanmıştır. Buna göre katılımcıların bisiklet sürme dışında tercih 

ettikleri aktiviteler doğa yürüyüşü başta olmak üzere yeme-içme, kamp yapma, turistik 

gezi, kano, balık tutma, rafting vb. olarak sıralanmaktadır. Tur sonrası tercih edilen 

yeme-içme seçenekleri ise başta bira olmak üzere burger, Meksika yemekleri, steak, 

pizza, makarna vb. olarak belirtilmiştir. Bu çalışma dağ bisikleti katılımcılarını 

incelemesine rağmen tüm bisiklet turistleri için geçerli olabilecek veriler sunmaktadır. 

Bisiklet turizmi her ne kadar heterojen bir yapıya sahip olsa da ortak paydası bisiklet 

olan turistlerin benzer özelliklere sahip olabileceği düşünülebilir. 

 

Kovačic (2015) Hırvatistan’daki bisiklet turistleri üzerine yapmış olduğu çalışmada, 

literatürde bulunan en az iki kaynak ile doğruladığı kriterlerle genel bir bisiklet turisti 

profili ortaya koymuştur. Bu özellikler sosyoekonomik özellikler ve turistik davranış 

biçimi olmak üzere ikiye ayrılmıştır: 
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Sosyoekonomik özellikler, 

• Erkek 

• Çalışma yaşında 

• En az ortaöğrenim seviyesinde 

• İş sahibi 

• Orta sınıf 

 

Turistik davranış biçimi, 

• Aktivite (bisiklet sürme), deneyim odaklı 

• Bisiklet tatili motivasyon faktörleri: spor ve egzersiz, sağlık, açık havada/doğal 

çevrede olmak, boş zaman ve rahatlama, eğlence ve sosyalleşme 

• Bisiklet turizminde deneyimli 

• Çiftler hâlinde, aile/küçük grup ile birlikte veya tek başına seyahat eden 

• Mevsimsel (yaz mevsimi) 

• Yurt içi odaklı 

• En fazla harcama kalemleri; konaklama, yeme-içme, alışveriş ve yerel ulaşım 

• Çok çeşitli konaklama tercihleri 

• Rota üzerinde, genellikle bağımsız biçimde organize edilen yeme-içme faaliyeti 

• Yerel mağazalardan alışveriş 

• Beş günden uzun kalış süresi 

• Bisiklet sürmeye harcanan zaman günde beş ila yedi saat veya ortalama 40-50 

kilometre 

• Ulaşım tercihi olarak araba veya uçaklardan ziyade trene eğilimli 

• Kendi bisikletini kullanır 

• Farklı zeminlerde kullanmaya uygun bisikletlere eğilimli 

• Bağımsız gezgin 

• Bilgiye bağımlı 

• Düşük destinasyon sadakati  

 

Ardahan ve Lapa (2011), bisiklet ve doğa etkinlikleri katılımcıları üzerine yapmış 

oldukları çalışmada, doğa sporlarına katılan bireylerin genellikle yalnız veya arkadaş 

çevresi ile bu etkinliklere katılım sağladıkları, önemli bir kısmının emekli ve 

çoğunlukla orta gelir grubuna ait olduğu, genellikle üniversite mezunu, arkadaş 
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tavsiyesi ile bu spora başlamış, internet aracılığıyla etkinlikler hakkında paylaşım 

yapan ve bilgi alan bireyler oldukları ifade edilmiştir. Bununla beraber, çalışmada 

katılımcıların bisiklet ve doğa yürüyüşü etkinliklerine katılım gerekçeleri de 

belirtilmiştir. Bu gerekçeler genel olarak “doğayla bütünleşme”, “sağlık”, “ilgi”, 

“stresten uzaklaşma”, “rahatlama”, “kaçış”, “verimlilik”, “sosyalleşme” ve “deneyim 

kazanımı” şeklinde sıralanabilir. 

 

Ardahan ve Mert (2014) tarafından bisiklet kullanma motivasyonlarını belirlemek 

amacıyla yapılan ölçek geliştirme çalışmasında, rekreatif amaçlarla veya ulaşım 

amacıyla bisiklet kullanan bireylerin motivasyonları; “doğayı, hızı ve mücadeleyi 

hissetme”, “takdir edilme, fark edilme ve kendini gösterme”, “ekolojik duyarlılık, 

farkındalık”, “ulaşım”, “fiziksel aktivite ve sağlık”, “sosyalleşme”, “bireyin kendiyle 

rekabeti”, “uzaklaşma ve dinlenme”, “örnek olma”, “özgürlük hissi”, “özgürce 

yiyebilme ve kilo kontrolü” ve “coğrafik uygunluk” faktörleriyle açıklanmıştır. 

 

Türkmen ve Gökdemir (2021), Çanakkale Bisiklet Festivali katılımcıları üzerine 

yapmış oldukları çalışmada, bisiklet etkinliği katılımcılarının motivasyonlarını 

belirlemeyi amaçlamışlardır. 369 geçerli anketin analiz edilmesiyle, bisiklet turisti 

motivasyonlarını; “doğayı keşfetme ve rahatlama”, “yetkinlik-ustalık”, “yeni deneyim 

ve bilgi”, “saygınlık kazanma” ve “sosyalleşme” şeklinde tespit etmişlerdir. 

 

Dalgıç vd. (2021) tarafından yapılan benzer bir çalışmada, bisiklet etkinliği 

katılımcılarının tercihleri ve deneyimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgular ışığında, katılımcıların en çok harcama yaptıkları unsurların “yeme-içme”, 

“konaklama” ve “eğlence” olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların etkinliği tercih 

etmelerinde en çok rol oynayan faktörlerin ise “bisiklet sporunu sevme”, “sosyalleşme 

isteği” ve “destinasyonu merak” olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada bisiklet etkinliği 

katılımcılarına etkinliğin başarısını etkileyen unsurlar sorulduğunda genel olarak üç 

unsur öne çıkmıştır: “oluşturulan parkurun uygunluğu”, “etkinliğin iyi şekilde 

planlanması” ve “tarihî alanları görme”. Katılımcılar; “sosyalleşme”, “yeni insanlarla 

tanışma ve arkadaşlık”, “yeni bilgiler öğrenme”, “yeni deneyimler kazanma”, 

“rahatlama ve kaçış” gibi durumları etkinliğin sağladığı olumlu etkiler olarak ifade 

etmişlerdir. Son olarak katılımcılara bisikletin onlar için ne ifade ettiği sorulduğunda, 

en çok “özgürlük”, “spor”, “sağlık”, “dostluk” ve “tutku” yanıtları alınmıştır. 
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Aşan (2022), bağımsız bisiklet turistlerinin profilini belirlemek amacıyla yapmış 

olduğu çalışmada bağımsız bisiklet turistlerinin “sakin turcular”, “uzun yol turcuları”, 

“konfor arayan turcular” ve “sosyal turcular” olmak üzere dört gruba ayrılabileceğini 

söylemiştir. Buna göre; diğer turculara göre daha genç oldukları belirtilen sakin 

turcuların nispeten sosyallikten uzak, daha seyrek olarak ve kısa mesafelerde tur yapan 

kişiler olduğu tespit edilmiştir. Uzun yol turcularının ise daha uzun mesafe giden ve 

geceleme içeren turlar yaptıkları ifade edilmiştir. Konfor arayan turcular olarak 

sınıflandırılanlar ise konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları için işletmeleri tercih 

etmekte ve festival gibi geceleme sayısı daha az olan organize etkinliklere 

katılmaktadır. Festival katılımcılarından oluştuğu belirtilen sosyal turcuların ise daha 

fazla geceleme içeren çok sayıda faaliyete katıldığı ve aile, arkadaş veya grupla birlikte 

yapılan etkinliklere yoğun katılım sağlayan turcular olduğu belirtilmiştir. 

 

Bisiklet turistlerinin özellikleri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, bisiklet 

turizminin farklı çeşitleri içermesi sebebiyle heterojen bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. Bisiklet turistlerinin motivasyonları noktasında genelgeçer ifadelere 

ulaşılabilse de demografik özellikler, tercihler, beklentiler, seyahat ve harcama 

kalıpları gibi konularda farklılıklar görülebilmektedir. Bununla beraber, herhangi bir 

motivasyon faktörünün önemi her bir pazar bölümü için değişkenlik gösterebilir 

(Lumsdon, 2000). Bu sebeple, bisiklet turistlerinin özellikleri belirlenirken 

destinasyon veya rota bazlı çalışmalar yapılması, daha isabetli çıkarımlar 

yapılabilmesi açısından faydalı olacaktır.  

 

2.3. Bisiklet Turizmi Destinasyonu  

 

Temel olarak “varılacak olan yer” anlamına gelen destinasyon sözcüğü (Türk Dil 

Kurumu, 2022) turizm alanında daha zengin bir anlam taşımaktadır. Turistik 

destinasyon kavramı; turizm faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli imkân ve 

olanakları sağlayabilen yer olarak ifade edilebilir. Coltman (1989)’a göre destinasyon; 

turist veya günübirlikçi gibi yerel olmayan ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş, farklı 

doğal özelliklere ve çekiciliklere sahip olan yer anlamına gelmektedir. Atay (2003) 

turizm destinasyonunu “çeşitli turistik değerlere ve özelliklere sahip ve turistin 

seyahati süresince ihtiyaç duyabileceği turistik ürünlerin tamamını ve bir kısmını 

sunabilen coğrafi bir mekân” olarak tanımlamıştır (s. 27). Bir başka tanıma göre ise 
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destinasyon “sahip olduğu çeşitli turizm kaynakları ile turistleri çeken ve yoğun olarak 

turist ziyaretine ev sahipliği yapan, pek çok kurum ve kuruluşun sağladığı doğrudan 

veya dolaylı turizm hareketlerinin bütününden oluşan karmaşık bir ürün” şeklinde 

ifade edilmektedir (Özdemir, 2007, s. 1). Buhalis (2000), destinasyonun “yerel olarak 

sağlanan tüm ürün, hizmet ve deneyimlerin bir kombinasyonu” olarak kabul 

edilebileceğini ifade etmiş (s. 98) ve turizm destinasyonlarının özelliklerini temel 

olarak altı başlık altında değerlendirmiştir. Bu başlıklar şu şekildedir: 

 

• Çekicilikler (doğal ve yapay unsurlar, amaca yönelik inşa edilmiş yapılar, miras, 

etkinlikler) 

• Erişilebilirlik (ulaşım sistemleri, araçlar ve terminaller) 

• Olanaklar (konaklama ve yeme-içme imkânları, mağazalar, diğer turistik 

hizmetler) 

• Mevcut paketler (acentalar ve tedarikçiler tarafından önceden hazırlanmış 

paketler) 

• Faaliyetler (tüketicilerin ziyaretleri sırasında yapacakları ve destinasyonda 

mevcut olan tüm faaliyetler) 

• Tamamlayıcı hizmetler (bankalar, telekomünikasyon, postane, gazete bayileri, 

hastaneler gibi turistler tarafından kullanılan hizmetler) 

 

Buhalis (2000) destinasyonları; kentsel destinasyonlar, kıyı destinasyonları, dağ 

destinasyonları, kırsal destinasyonlar, özgün üçüncü dünya destinasyonları ve eşsiz-

egzotik-özel destinasyonlar olarak altı kategoriye ayırmıştır. 

 

Destinasyon kavramı bisiklet turizmi açısından ele alındığında, literatürde bisiklet 

turizmi destinasyonu adına farklı bir tanımlama bulunmadığı ve bir destinasyonun 

bisiklet turizmi destinasyonu olarak adlandırılabilmesi için genel kabul görmüş 

herhangi bir belirleyici unsurun olmadığı ifade edilebilir. Yapılan çalışmalarda, 

bisikletli turistlerin ziyaret ettiği her yerin bisiklet turizmi destinasyonu olarak ele 

alınabildiği görülmektedir. Diğer turizm çeşitleri gibi temel turizm hizmetlerinden 

faydalanan bisiklet turistleri için herhangi bir turizm destinasyonunun, bisiklet 

sürmeye elverişli olduğu takdirde bisiklet destinasyonu olarak tercih edilebileceği 

belirtilebilir.  
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Bisiklet turizmi destinasyonu için belirgin tanımlamalar yapılamasa da bisiklet 

turistlerinin bir destinasyonu veya rotayı tercih etmelerinde rol oynayan bazı faktörler 

mevcuttur. Bu tercih unsurları dikkate alınarak bisiklet turizmi destinasyonu adına bazı 

çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Downward ve Lumsdon (2001), rekreasyonel 

bisikletçilerin bir bisiklet rotasını kullanırken önemli olarak gördüğü faktörlerin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, kullanımı teşvik 

edebilecek rota konumu ve belirli rota özellikleri ile ilgili bazı faktörler ortaya 

koymuştur. Buna göre, “iyi manzara” ve “iyi rota ağları” başta olmak üzere “denenmiş 

ve test edilmiş rotalar”, “rehber kitaplar” ve “barlar ve restoranlar” gibi unsurların 

önemli çekici faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. Bakogiannis vd. (2020), bar ve 

restoranların mevcudiyeti faktörünü bisiklet turistlerinin sosyalleşmeleri ile 

ilişkilendirerek yorumlamıştır. Downward ve Lumsdon (2001)’in çalışmasında, rotaya 

özgü niteliklere dair ortaya çıkan başlıca faktörler ise “sessiz yollar” ve “trafiğe kapalı 

rotalar” başta olmak üzere “yol işaretlemeleri”, “dinlenme noktaları”, “rotaya 

bisikletle ulaşabilme olanağı” ve “hava koşulları” olarak sıralanabilir. 

 

Weston vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada, daha önce yapılmış çalışmalardan 

derlenen bisiklet turisti motivasyonlarına yer verilmiştir. Buna göre öne çıkan 

motivasyon unsurları “doğa/manzara”, “spor/zinde olma/sağlık”, “zevk/keyif alma”, 

“dinlenme ve boş zaman faaliyeti”, “arkadaş ve yakınlarla vakit geçirme”, 

“kültür/ziyaret edilecek yerler” olarak sıralanabilir. Buradaki “doğa/manzara” ve 

“kültür/ziyaret edilecek yerler” unsurları, bir destinasyonun bisiklet turizmi için tercih 

edilmesinde etkili faktörler arasında gösterilebilir.  

 

Bisiklet turizmi destinasyonlarının, bisiklet turistlerinin motivasyonlarıyla ilişkili 

olduğu ifade edilebilir. Bir bisiklet turuna katılmak isteyen katılımcının amacı 

destinasyon seçiminde de önemli rol oynamaktadır. Örneğin; dağ bisikleti turu yapmak 

isteyen bir bisiklet turistinin çakıl veya toprak gibi doğal yüzeyler sunan bir 

destinasyonu tercih etmesi beklenebilir (Buning vd., 2019). Bununla beraber, yol 

bisikleti kullanan bir bisiklet turistinin de asfalt yol tercih etmesi beklenebilir. Ritchie 

(1998), yol kalitesinin bisiklet turistlerinin destinasyon seçiminde etkili olan bir kriter 

olduğunu belirtmiştir. Bisiklet destinasyonu kavramı, bisiklet turisti motivasyonuyla 

ilgili olduğu kadar destinasyon çekicilikleri konusuyla da alakalıdır. Motivasyonun 

ortaya çıkmasından sonra; destinasyonların sahip olduğu manzara, konaklama 
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seçenekleri, aktivite çeşitliliği, zemin çeşidi, turistik mekanlar gibi çekici unsurların 

da destinasyon tercihinde etkili olduğu ifade edilebilir. Lee ve Huang (2014), Tayvan’ı 

bir bisiklet turizmi destinasyonu şeklinde ele alarak hazırladıkları çalışmada, bir 

bisiklet turizmi destinasyonunun çekiciliğine en büyük katkının “erişilebilirlik” 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu takiben, en önemli unsurlar sırayla “turizm 

çekicilikleri”, “imkânlar” ve “tamamlayıcı hizmetler” olarak belirtilmiştir. Bu boyutlar 

içerisinde öne çıkan ilk üç faktör ise “rota kalitesi”, “doğal turizm kaynakları” ve “rota 

kapsamı” olmuştur. Bu faktörlerle ilişkili olarak, öne çıkan ilk beş özellik “iklim”, 

“ayrılmış bisiklet olanakları”, “yol yüzeyi ve kaplaması”, “bağlantılı ulaşım servisleri” 

ve “bisiklet rotalarının bağlantısı” şeklinde sıralanabilir.  

 

Faulks vd. (2008) yapmış oldukları çalışmada, Güney Avustralya’nın bir bisiklet 

turizmi destinasyonu olarak öne çıkan özelliklerini tespit etmişlerdir. Buna göre 

“manzara”, “yolların ve parkurların kalitesi”, “parkurların çeşitliliği”, “şarap 

imalathaneleri ve şarap bölgeleri”, “bisiklet etkinlikleri”, “sıcak ve kuru iklim”, 

“önemli noktalar ve ikonik yerler” gibi unsurlar bir bisiklet turizmi destinasyonu 

olarak Güney Avustralya’nın olumlu özellikleri arasında gösterilmiştir.  

 

Bisiklet turizmi destinasyonları üzerine yapılan çalışmaların motivasyon ve çekici 

unsurlar üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, bir destinasyonun 

tercih edilmesinde rol oynayan rotalar da tıpkı destinasyonlar gibi ziyaretçilerine bazı 

çekici unsurlar sunmaktadır. Bu yüzden, bisiklet turizmi destinasyonlarını bisiklet 

rotalarıyla birlikte değerlendirmek, daha doğru çıkarımlar yapılmasına olanak 

tanıyacaktır. 

 

2.3.1. Dünyadaki bisiklet turizmi destinasyonları 

 

Dünyada öne çıkan bisiklet turizmi destinasyonları üzerine internet sayfalarında arama 

yapıldığında bakış açısı, motivasyon ve değerlendirme kriterleri gibi unsurlara göre bu 

destinasyonların farklılaştığı görülmektedir (Romano, 2019; Comerford, 2020; Trek 

Travel, 2020). Fakat bisiklet rotaları, yatırımları ve politikaları konusunda gelişmiş 

olan EuroVelo gibi planlı bisiklet rotalarına sahip Avrupa ülkelerinin bisiklet turizmi 

destinasyonu olarak öne çıktığı söylenebilir. Literatür incelendiğinde, bisiklet 

turizmiyle ilgili bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı ve düzenli verilerin elde edilebildiği 
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ülkelerin bisiklet turizmi konusunda gelişmiş olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda; 

Danimarka, Almanya, Fransa, İsveç, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya 

gibi Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Tayvan, Yeni Zelanda, 

Avustralya gibi diğer ülkelerin öne çıkan destinasyonlar olduğu ifade edilebilir.  

 

Bisiklet turizmi çeşidinin de destinasyon değerlendirmesinde rol oynayan bir faktör 

olduğu söylenebilir. Denham (2020) bir internet sitesi için hazırladığı içerikte, 150 

uzun tur bisikletçisine dayandırarak en popüler 10 bisiklet turizmi destinasyonunu 

listelemiştir. Buna göre Türkiye başta olmak üzere sırasıyla Amerika Birleşik 

Devletleri, Tacikistan, Çin, İran, Avustralya, Hindistan, Meksika, Şili ve Kırgızistan 

en popüler bisiklet turizmi destinasyonları olarak öne çıkmıştır. Velogear (2015) adlı 

şirketin 120 000 bisikletçiye bir sonraki tatillerinde hangi ülkeyi ziyaret etmek 

istediklerini sorduğu anketinde öne çıkan cevaplar sırasıyla Fransa, Yeni Zelanda, 

İtalya, Avustralya, Vietnam, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hollanda 

ve İspanya şeklindedir. ECF (2015)’in Bisiklet Turizmi Barometresinde bisiklet 

turizmi seyahat sayılarının ülke nüfusuna oranlandığı tabloda Finlandiya, İsveç, 

Macaristan, Hollanda, Danimarka, Almanya, Avusturya, Fransa, Çekya ve Letonya ilk 

onda yer alarak bisiklet turizmi oranı konusunda öne çıkmıştır.   

 

Bisiklet turizmi destinasyonlarını tespit etmek adına, ülkelerin bisiklet kullanım 

oranlarına değinmek de bir yöntem olabilir. Fakat ulaşım amaçlı bisiklet kullanımıyla 

turizm amaçlı bisiklet kullanımını kıyaslamak pek doğru olmayacaktır. Yalnızca, 

bisiklet kullanım oranı yüksek ülke vatandaşlarının bisiklet turizmine katılım 

oranlarının da fazla olabileceği belirtilebilir. Weston vd. (2012) ile Ritchie ve Hall 

(1999) tarafından yapılan çalışmalar da bu düşünceyi doğrular niteliktedir.  

 

2.3.2. Türkiye’deki bisiklet turizmi destinasyonları 

 

Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında hem coğrafi hem de kültürel bir köprü 

olması sebebiyle bisiklet turizmi açısından dikkat çekici bir destinasyon olarak 

değerlendirilebilir. Çok çeşitli coğrafi özelliklere sahip olan Türkiye; dağ bisikleti, yol 

bisikleti, tur bisikleti, tepe inişi bisikleti (downhill) gibi farklı türlerde bisiklet kullanan 

turistler için cazip alanlar sunabilir. Bununla birlikte, turist motivasyonlarında ortaya 

çıkan iklim, altyapı, doğal manzaralar, kültürel mekânlar, turistik faaliyetler ve mevcut 
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turizm altyapısı gibi unsurları sağlaması nedeniyle de bir bisiklet destinasyonu olarak 

öne çıkabilir. Türkiye’de zaten mevcut olan turizm altyapısı, bisiklet turistlerinin de 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir. Buna ek olarak dağ bisikleti katılımcıları 

veya uzun yol turcuları gibi altyapı beklentisi daha düşük olan turist tipleri için de 

uygun alanlar sunabileceği belirtilebilir.  

 

Türkiye’nin İzmir ile “EuroVelo 8 Akdeniz Rotası”na ve Edirne ve Kırklareli ile 

“Eurovelo 13 Demir Perde Rotası”na dahil olması sebebiyle bir bisiklet turizmi 

destinasyonu olarak çeşitlilik sunması açısından öne çıktığı ifade edilebilir. Özellikle, 

EuroVelo ağına dahil olan Avrupa ülkelerinin bisiklet destinasyonu olarak da öne 

çıkan ülkeler olması, Türkiye için de bu konuda umut vadedici bir durum olarak 

değerlendirilebilir.  

 

Aşan (2022), bağımsız bisiklet turistleri üzerine 460 katılımcıyla yaptığı çalışmasında, 

katılımcılara Türkiye’de öne çıkan üç bisiklet turizmi destinasyonunu sormuştur. Elde 

edilen bulgulara göre bölge bazında; Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz 

Bölgesi’nin en sık ifade edilen bölgeler olduğu tespit edilmiştir. Aynı soru il bazında 

değerlendirildiğinde ise Muğla, Nevşehir, Antalya, İzmir ve Çanakkale illeri bisiklet 

turizmi destinasyonu olarak öne çıkmıştır (Şekil 2.5). 

 

 
Şekil 2.5. Öne çıkan bisiklet turizmi destinasyonlarının coğrafi dağılımı (Aşan, 2022) 
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Bisiklet turizmi alanında hizmet veren acentaların ve turist rehberlerinin artması, 

bisiklet dostu otel gibi uygulamaların yaygınlaşması, yurt dışı bisiklet takımlarının 

kamp için Türkiye’yi tercih etmesi, uluslararası bisiklet etkinliklerinin düzenlenmesi 

gibi gelişmelerin Türkiye’nin bir bisiklet turizmi destinasyonu olarak konumunu 

güçlendirici etkiler yarattığı söylenebilir. Türkiye, bir bütün hâlinde bisiklet 

destinasyonu olarak değerlendirilebileceği gibi içerisinde de farklı bisiklet turizmi 

destinasyonlarını barındırmaktadır. Özellikle; bisiklet turu düzenleyen acentaların, 

turist rehberlerinin ve bisiklet etkinliklerinin yoğunlaştığı bölgeler, Türkiye’nin sahip 

olduğu önemli bisiklet turizmi destinasyonları olarak değerlendirilebilir. Bu 

destinasyonlara örnek olarak ulusal ve uluslararası pek çok bisiklet takımının kamp 

amacıyla tercih ettiği ve profesyonel ya da amatör olmak üzere pek çok bisiklet 

etkinliğine ev sahipliği yapan Erciyes ve Alanya destinasyonları, görsel ve tarihî 

unsurlar bakımında zengin içeriğe sahip Ege ve Akdeniz kıyı şeritleri, doğal unsur 

bakımından zengin Kapadokya bölgesi ve festival, yarış gibi bisiklet etkinliklerinin 

sıklıkla yapıldığı diğer tüm bölgeler gösterilebilir.  

 

2.4. Bisiklet Rotaları 

 

Bisiklet rotalarının, bisiklet turizmi destinasyonlarının ayrılmaz birer parçası olduğu 

söylenebilir. Bisiklet turistlerine yönelik, bir destinasyonun sunduğu en önemli turistik 

ürünlerden biri olarak değerlendirilebilecek bisiklet rotaları, sağladıkları avantajlar 

nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır (Ritchie, 1998). Lee vd. (2014) yaptıkları 

çalışmada, alternatif bisiklet rotası çeşitliliğinin bir destinasyonun tercih edilmesindeki 

özelliklerden biri olduğunu tespit etmiştir. Bisiklet turistlerinin çeşitli ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere konaklama, yeme-içme, güvenlik, sağlık, teknik gibi hizmetler sunan 

bisiklet rotaları, bisiklet turistleri için daha konforlu bir seçenek oluşturmaktadır. Bir 

bisiklet rotası oluşturmak için genel kabul görmüş belirli kriterler olmaması ve bisiklet 

turizmi çeşitlerinin birbirinden farklı gereksinimleri olması sebebiyle yalnızca 

profesyonel biçimde düzenlenen rotalar değil, aynı zamanda turistik hizmetler veya 

altyapı bakımından daha zayıf olarak nitelendirilebilecek rotalar da mevcuttur. 

Bunlara örnek olarak herhangi bir yol kaplaması bulunmayan, genellikle dağ bisikleti 

kullanıcılarının tercih ettiği patika veya yürüyüş yolları gösterilebilir. Altyapı 

bakımından gelişmemiş, kırsal bölgeleri ziyaret etmeyi tercih eden bağımsız bisiklet 

turistleri de bu tarz rotaları tercih edebilir (Ritchie, 1998). Bisiklet rotaları önceden 
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planlanmış rotalar olabileceği gibi tur katılımcısı tarafından bireysel olarak da 

hazırlanabilir.  

 

Downward ve Lumsdon (2001), bisiklet rotalarında önemli kabul edilen unsurların 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışmada bisiklet kullanıcılarının 

rotada birtakım teknik ve hizmet unsurlarını aradığını tespit etmiştir. Trafiğe kapalı, 

sessiz, tabela veya işaretlenmiş yollar içeren, denenmiş ve test edilmiş rotalar gibi 

aranan temel teknik unsurlar bu çalışmada ortaya çıkarılmıştır. Bu teknik faktörlerin 

bisiklet turizmi faaliyetinin başarısı için oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Bununla birlikte, bisikletçilerin sosyal yönlerine vurgu yapılarak rotayı kullanan 

bisikletçilerin sosyal etkileşimine olanak tanıyan rota tasarımlarının da önemli olduğu 

belirtilmiştir. “Bisiklet rotasına erişim”, “dinlenme noktaları”, “iyi hava koşulları” gibi 

unsurlar da bisiklet kullanıcılarının bir rota için önemli gördüğü unsurlar arasında 

belirtilmiştir.  

 

Ritchie (1998), yaptığı çalışmada, bisiklet turistlerinin alternatif rotaları kullanma 

motivasyonlarını tespit etmiştir. Elde edilen bulgulara göre en önemli motivasyonlar; 

yoğun araç trafiğinden kaçınmak, doğal çevreyi deneyimlemek, hava koşulları ve 

önemli/tarihî bir rotada bisiklet sürmek olarak belirtilebilir.  

 

Simonsen ve Jorgenson (1998) tarafından Danimarka’da 394 katılımcı ile yapılan 

çalışmada, bisiklet turistlerinin %82’sinin planlanmış bisiklet rotalarını tercih ettiği 

belirtilmiştir. Bir rotanın tercih edilmesindeki sebepler ise “huzurlu bir ortamda 

bisiklet sürmek”, “rotalardaki doğal güzellikler”, “trafik güvenliği” olarak 

belirlenmiştir. Öte yandan, bisiklet rotası kullanmama sebepleri incelendiğinde ise 

bisiklet turistlerinin kendi rotalarını oluşturmak istemesi, kendi buldukları rotaların 

daha güzel olması, istedikleri şeylerin rotada bulunmaması ve rotaların uzun olması 

gibi nedenler sıralanmıştır. Ritchie ve Hall (1999) da benzer unsurları tespit ettikleri 

çalışmada bisiklet rotalarının ticari faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacağını ve 

bunun da özellikle kırsal alanlar için bir fırsat olabileceğini vurgulamıştır. 

 

Genel bir bisiklet rotası oluşturmak için her ne kadar belirli kurallar olmasa da Avrupa 

bisiklet rotası ağı EuroVelo için belirlenmiş bazı kriterler mevcuttur (Buczyński vd., 

2021). Yol yüzeyi, çekici unsurlar, işaretleme, rotaya erişim için taşıma olanakları, 
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konaklama, servis olanakları, dinlenme noktaları, yeme-içme olanakları, rota hakkında 

bilgi sağlama, yükselti sınırları, trafik yoğunluğu gibi kriterlerin, daha önce yapılmış 

çalışmalarda belirtilen unsurlarla uyumlu olduğu belirtilebilir. Belirli bir standart 

sağlanması açısından bu şekilde kriterler belirlemenin önemli olduğu ifade edilebilir. 

Her ne kadar evrensel bir bağlayıcılığı olmasa da planlanacak olan bisiklet rotalarında 

EuroVelo kriterlerini baz almak faydalı ve kullanışlı olabilir.  

 

Profesyonel bisiklet rotalarının tasarlanma sürecinin komplike bir faaliyet olduğu ifade 

edilebilir. Bir bisiklet rotası tasarlama çalışmasında, planlama ve finansman açısından 

yerel yönetimlerle diğer devlet kurumlarının ve hatta bisikletle ilgili diğer sivil toplum 

kuruluşlarının eşgüdümlü bir biçimde çalışması gereklidir (Lamont ve Buultjens, 

2011). Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, bisiklet rotalarında bulunması gereken 

özellikler ve bisiklet rotalarının tercih edilme sebepleriyle ilgili genellikle benzer 

bulgulara rastlanmıştır. Bununla beraber, bisiklet rotaları ile ilgili genel bir ifade, 

rotaların bulunduğu yere ekonomik açıdan katkı sağlayacağına ilişkindir (Ritchie, 

1998; Ritchie ve Hall, 1999; Downward ve Lumsdon, 2001; Faulks vd., 2007). Özetle 

bisiklet rotaları, bisiklet turistleri için belirli standartları sağlamasıyla bisiklet turizmi 

faaliyetinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmakta ve turistik bir ürün olarak seçenek 

sunmaktadır. 

  

2.4.1. Dünyadaki bisiklet rotaları 

 

Dünya üzerinde profesyonel olarak hazırlanmış çok sayıda bisiklet rotası mevcuttur. 

En bilinen rota ağı olarak ifade edilebilecek EuroVelo bisiklet rotaları, Avrupa 

genelinde, toplamda 90 000 kilometreden fazla bisiklet güzergâhına sahip 17 rotadan 

oluşmaktadır. EuroVelo’nun amaçları temel olarak; Avrupa’da yüksek kalitede 

bisiklet yolu standardını sağlamak ve bu uygulamaları sınır ötesine taşımak, bu 

rotaların varlığını karar vericilere ve potansiyel kullanıcılara iletmek, rotaları tanıtmak 

ve pazarlamak, Avrupa’da bisikletle ilgili önemli bir bilgi havuzu oluşturmak, tüm bu 

unsurların etkisiyle insanları bisiklete binmeye teşvik etmek ve böylece sağlıklı ve 

sürdürülebilir seyahate geçişi teşvik etmek şeklinde sıralanabilir (EuroVelo, 2022). 

Çizelge 2.5’te EuroVelo’nun sahip olduğu 17 bisiklet rotası gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.5. EuroVelo bisiklet rotaları (EuroVelo, 2022) 
Rota Numarası / Adı Rotanın Geçtiği Ülkeler Toplam 

Mesafe 

(KM) 

EV 1 / Atlantik Kıyısı 

Rotası 

Norveç, Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, İspanya, Portekiz 11 000 

EV 2 / Başkentler Rotası İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Polonya, 

Belarus, Rusya 

5000  

EV 3 / Seyyahlar Rotası Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Belçika, Fransa, 

İspanya 

5300 

EV 4 / Orta Avrupa 

Rotası 

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çekya, Polonya, 

Ukrayna 

5100 

EV 5 / Via Romea 

(Francigena) 

Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, 

İsviçre, İtalya 

3200 

EV 6 / Atlantik – 

Karadeniz  

Fransa, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, 

Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan 

4450 

EV 7 / Güneş Rotası Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, 

Avusturya, İtalya, Malta 

7700 

EV 8 / Akdeniz Rotası İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna 

Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Güney 

Kıbrıs 

7500 

EV 9 / Baltık – Adriyatik  Polonya, Çekya, Avusturya, Slovenya, İtalya, Hırvatistan  2050 

EV 10 / Baltık Denizi 

Bisiklet Rotası 

Polonya, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Rusya, 

Estonya, Letonya, Litvanya,  

9000 

EV 11 / Doğu Avrupa 

Rotası 

Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, 

Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, 

Yunanistan 

6550 

EV 12 / Kuzey Denizi 

Bisiklet Rotası 

Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, 

Fransa, Birleşik Krallık 

7050 

EV 13 / Demir Perde 

Yolu 

Norveç, Finlandiya, Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya, 

Polonya, Almanya, Çekya, Avusturya, Slovakya, 

Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, 

Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Türkiye 

9950 

EV 14 / Orta Avrupa’nın 

Suları  

Avusturya, Macaristan 1125 

EV 15 / Ren Bisiklet 

Rotası 

İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda 1500 

EV 17 / Ron Bisiklet 

Rotası 

İsviçre, Fransa 1250 

EV 19 / Maas Bisiklet 

Rotası 

Fransa, Belçika, Hollanda 1050 

 

Walker (2015), CNN Travel için kaleme aldığı “Dünyanın En İyi Yedi Bisiklet Rotası” 

yazısında farklı ülkelerden rotalara yer vermiştir. Hepsi profesyonel şekilde bisiklet 

turizmine yönelik hazırlanmış olmayan bu rotalar şu şekilde sıralanmıştır: 

 

1- Dostluk Otoyolu – Çin 

2- La Ruta de los Conquistadores – Kosta Rika 

3- Kuzey Denizi Bisiklet Rotası – Avrupa 
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4- Shimanami Kaido Rotası – Japonya 

5- Great Divide Dağ Bisikleti Rotası – Kuzey Amerika 

6- Munda Biddi Yolu – Avustralya 

7- The South Downs Yolu – İngiltere. 

 

Avrupa ülkeleri dışında Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, 

Kanada, Japonya gibi ülkelerin bisiklet rotaları konusunda yatırım yapan ülkeler 

olarak öne çıktıkları söylenebilir. Özellikle Avustralya, Avrupa dışında profesyonel 

olarak hazırlanmış bisiklet rotalarıyla dikkat çeken ülkeler arasındadır (Faulks vd., 

2007). Her ne kadar yüksek standartlara sahip bisiklet rotaları bulunsa da bu 

ülkelerdeki rotaların tamamının EuroVelo gibi yüksek ve belirli standartlara sahip 

olmadığı bilinmektedir. Kaldı ki Avrupa’da da EuroVelo ağına dahil olmayan pek çok 

bisiklet rotası mevcuttur. Buradan hareketle, bir bisiklet rotası geliştirmek için genel 

kabul görmüş kriterlerin olmadığı ifadesi doğrulanmaktadır. Ek olarak, Tour de France 

ve Giro d’Italia gibi dünyaca ünlü bisiklet yarışlarında kullanılan güzergâhlar da 

bisiklet turistleri için birer rota alternatifi oluşturabilmektedir. 

 

Bisiklet rotaları yalnızca resmî kuruluşlar tarafından bütüncül şekilde bir uygulama 

olarak değil, aynı zamanda bireysel kullanıcılar tarafından da oluşturulabilmektedir. 

Bisiklet kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği Komoot, Bikemap, Ride with GPS, 

MapMyRide, Relive, Strava gibi bisikletçilere yönelik uygulamalar ve Google Maps 

gibi harita uygulamaları rota oluşturmak için kullanılabilmektedir. Aynı zamanda, bu 

platformlarda oluşturulan rotalar diğer kullanıcılarla paylaşılabilmekte ve bu şekilde 

yaygınlaşabilmektedir.  

 

2.4.2. Türkiye’deki bisiklet rotaları 

 

Bisiklet turizmi konusunda umut vadedici gelişmelere tanık olunan Türkiye’de, 

bisiklet rotaları konusunda da bazı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’nin 

son yıllarda İzmir, Edirne ve Kırklareli illeriyle EuroVelo ağına dahil olması, bu 

konudaki gelişimin somut bir göstergesi olarak ele alınabilir. Enerji Verimliliği ve 

Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) tarafından yürütülen EuroVelo Türkiye 

Koordinatörlüğü, Türkiye’nin EuroVelo ağına dahil olması ve bisiklet rotaları 

konularında yaptığı çalışmalarla bilinmektedir. Bununla birlikte, İzmir Büyükşehir 
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Belediyesi’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde EuroVelo koordinasyon 

ekipleri kurulmuştur ve bu ekipler EuroVelo ağının Türkiye ayağının geliştirilmesine 

yönelik yaptıkları çalışmalarla bilinmektedirler. 

 

Türkiye’nin, dahil olduğu EuroVelo ağı dışında, İpek ve Baharat yolları üzerinde 

bulunan tarihî, coğrafi ve kültürel bir köprü olarak bisiklet turistlerinin ilgi duyduğu 

yerlerden biri olduğu söylenebilir. Avrupa ve Asya kıtası arasında bir geçiş güzergâhı 

olan Türkiye, özellikle uzun yol turcuları arasında popüler destinasyonlardan biri 

olarak bilinmektedir. Avrupa’dan tura başlayıp Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu gibi 

noktalara ulaşmak isteyen uzun yol turcuları için Türkiye önemli bir geçiş noktası 

olarak görülmektedir.  

 

Türkiye’de bakanlıklar, belediyeler ve birtakım sivil toplum kuruluşlarının bisiklet 

rotalarıyla ilgili çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı (TGA) bir bisiklet turizmi masası kurarak bu alanda çalışmalarını 

yürütmektedir. Bununla birlikte, sektör paydaşlarıyla da temas kurarak bisiklet rotaları 

geliştirme konusunda destek sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (2022) 

Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı’nda bisiklet turizmine yönelik birtakım 

çalışmalar yapılmıştır. Buna göre; Türkiye için planlanan bisiklet rotaları Anadolu 

Koridoru ve Kıyı Koridoru olarak ele alınmıştır. Anadolu Koridorunun amacı, 

Marmara Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kapadokya, Konya gibi turizm 

destinasyonlarını birbirine bağlamak şeklinde belirtilmiştir. Kıyı Koridorunun amacı 

ise Türkiye’den geçen EuroVelo rotalarını genişletmek olarak ifade edilebilir. Bu 

aşamaların ardından, ağlar daha da genişletilerek İran üzerinden Asya’ya ve Güney 

sınırlarından Orta Doğu bölgesine uzanmak hedeflenmektedir. Anadolu koridorunda 

temel olarak yapılması planlanan beş güzergâh;  

 

• Ankara-Eskişehir-Bilecik-Bursa,  

• Ankara-İznik-Sakarya,  

• Ankara-Kulu-Konya,  

• Konya-Aksaray-Kapadokya,  

• Ankara-Aksaray-Kapadokya şeklinde belirtilmiştir. 
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Kıyı Koridorunda yapılması planlanan güzergâhlar ise; 

• İstanbul-Edirne,  

• Edirne-Çanakkale,  

• Çanakkale-İzmir,  

• İzmir-Muğla,  

• Muğla-Gazipaşa, 

• Manavgat-Konya şeklinde belirtilmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022).  

 

Anadolu ve Kıyı Koridorları olarak belirtilen bu güzergâhlar, Türkiye bisiklet rotası 

ağı için bir temel olarak ele alınmış ve bu güzergâhlara eklenecek bağlantı rotalarıyla 

bu ağın zenginleştirilmesi planlanmıştır (Şekil 2.6). Detaylı rota analizlerinin yapıldığı 

ve birçok kriterin dikkate alındığı bu çalışma oldukça detaylı bir biçimde 

hazırlanmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022).  

 

 
Şekil 2.6. Yerleşimler arası ulusal bisiklet ağı ve EuroVelo bağlantıları (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2022) 

 

Aşan (2022) yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’de öne çıkan bisiklet rota noktalarının 

Kapadokya, Marmaris, Gökova ve Frig Vadisi olduğunu tespit etmiştir. Profesyonel 

bisiklet rotaları dışında Türkiye’de bulunan Likya Yolu, Frig Vadisi Yolu, Aziz Paul 

Yolu, Karia Yolu, Hitit Yolu gibi tematik rotalar da bisiklet rotaları olarak 

kullanılabilmektedir. Fakat bu rotalar genellikle yürüyüş rotası olarak tasarlandığı için, 

özellikle Likya Yolu gibi rotaların bazı kısımları bisiklet kullanımına olanak 
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tanımamaktadır. Bu tarz durumlarda, bisiklet turistlerinin o rotaya alternatif paralel 

yolları kullandıkları görülmektedir. 

 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi önemli organizasyonlarda kullanılan 

rotalar da bisiklet rotaları olarak değerlendirilebilir. Görsel unsur, yol yapısı ve 

kalitesi, uzunluk ve eğim gibi birçok unsur dikkate alınarak belirlenen bu rotalar; aynı 

zamanda Türkiye için uluslararası bir tanıtım faaliyeti olarak görülmesinden dolayı, 

hazırlanan tur güzergâhının görmeye değer unsurlar içeren rotalardan oluştuğu ifade 

edilebilir. Bu rotalar, bisiklet turistleri için teknik ve turistik açıdan uyumlu olabileceği 

gibi, bisiklet turistlerinin “önemli/tarihî bir rotada bisiklet sürmek” motivasyonuyla da 

(Ritchie, 1998) ilişkilendirilebilir.  

 

Türkiye’de bisiklet turizmi üzerine operasyonlarını yürüten seyahat acentaları Frig 

Vadisi Yolu, Karia Yolu, Likya Yolu vb. rotalar üzerinde ya da mevcut bisiklet 

yollarında turlar düzenleyebildiği gibi, bazı seyahat acentalarının da kendi bisiklet 

rotalarının olduğu görülmektedir. Bu rotalar, acenta tarafından oluşturulabilmesinin 

yanı sıra turist talebine göre de düzenlenebilmektedir. Şekil 2.7’de Antalya merkezli 

EON Travel tarafından hazırlanan bisiklet rotalarının bazıları görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.7. EON Travel tur güzergâhları (EON Travel, 2022) 

 

Bisiklet rotaları konusunda çalışmalar yapan diğer paydaşların ise bisiklet toplulukları, 

dernekleri veya platformları olduğu söylenebilir. Genellikle rekreatif amaçlarla 

bisiklet kullanan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bu toplulukların 
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kendilerine özgü rotaları olabilmektedir. Bazı topluluklar, kullandıkları rotaları 

bisiklet uygulamaları veya internet siteleri aracılığıyla paylaşmaktadır. Paylaşılan bu 

rotalar da bisiklet turistleri için bisiklet rotası alternatifi olabilmektedir.   
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Gün geçtikçe önem kazanan sürdürülebilir turizm farkındalığının bir neticesi olarak 

bisiklet turizmi, kitle turizminin aksine çevreye, topluma, kültüre ve tarihî değerlere 

daha duyarlı bir seyahat biçimini ifade etmektedir (Goeft ve Alder, 2001; Aşan ve 

Akoğlan Kozak, 2015). Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlemiş olduğu sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri dikkate alındığında (UN, 2015), bisiklet turizminin bu hedeflere 

ulaşma noktasında önemli katkılar sağlayabileceği öngörülebilir. Bununla beraber 

bisiklet turizminin, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) (2005) belirlemiş olduğu sürdürülebilir turizm 

ilkelerine de uyumluluk gösterdiği görülmektedir. 

 

Özellikle Avrupa, Avustralya ve Amerika’da bisiklet turizmine yönelik önemli 

yatırımlar yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’de ise bisiklet turizmine yönelik bir ilgi 

olduğu fakat turizm konusunda rekabet hâlinde olunan ülkelerle kıyaslandığında, 

ülkenin bisiklet turizmi potansiyelinin yeterince değerlendirilemediği 

düşünülmektedir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde ise Türkiye özelinde yapılan 

çalışmaların oldukça az olduğu görülürken, yurtdışında birtakım çalışmaların olduğu 

görülmektedir. Şimdiye dek Türkiye özelinde yapılan çalışmalarda genellikle bisiklet 

turizmi katılımcıları üzerine yoğunlaşıldığı ve sadakat, motivasyon, deneyim gibi 

konuların çalışıldığı görülmüştür (Soyalp, 2017; Aşan, 2018; Özyazıcı, 2018; Sağlam, 

2020; Türkmen ve Gökdemir, 2021). 

 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki mevcut 

durumunu ve potansiyelini ortaya çıkararak bisiklet turizminin gelişimi için 

uygulamaya yönelik öneriler sunmaktır. Bu çalışma, içeriği bakımından 

değerlendirildiğinde, Türkiye’de bisiklet turizmini bir yapı olarak ele alıp konuya dair 

farklı bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Güncel bir konuya değinmesi ve 

doğrudan uygulamaya yönelik öneriler ve görüşler barındırması sebebiyle, bisiklet 

turizmine yönelik plan ve proje geliştirme noktasında sektöre yardımcı bir kaynak 

olmak da bu çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, 

literatürde üzerinde durulmamış bir konuya odaklanarak Türkiye’de bisiklet turizmi 
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konusuna yönelik yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Buna ek olarak, Türkiye 2023 

Turizm Stratejisi’nde bisiklet turizmine yer verilmesi sebebiyle devlet politikalarında 

da konuya yönelik bir ilgi olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmanın bisiklet 

turizmi konusunda Türkiye’deki planlayıcılara da yardımcı bir kaynak olacağı 

söylenebilir. Çalışmanın, bisiklet turizmindeki farklı paydaşların görüşlerini detaylı 

bir biçimde sunmasıyla, alanda özgün bir değer yaratacağı öngörülmektedir. 

 

3.2. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı  

 

Bu çalışmada öncelikle, bisiklet turizminin Türkiye’deki mevcut durumu tespit 

edilmiştir. Bisiklet turizminin mevcut durumuna dair bulgular elde edildikten sonra, 

bir destinasyonun bisiklet turizmine uygun olabilmesi için gereken hususlar ortaya 

çıkarılmıştır. Bir sonraki aşamada, Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli tespit 

edilmiş ve bu potansiyelin değerlendirilebilmesine yönelik öneriler ortaya konmuştur. 

Bu bağlamda; bisiklet turizminin Türkiye’deki mevcut durumu, bir destinasyonun 

bisiklet turizmine uygunluğu ve Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli bu 

araştırmanın konusunu ve kapsamını oluşturmaktadır. Bu çalışma bisiklet turizmini bir 

yapı olarak ele alması sebebiyle motivasyon, davranış, sadakat ve deneyim gibi 

bisiklet turistleri ile ilgili literatürde daha önce çalışılmış olduğu görülen konular 

kapsam dışında bırakılmıştır. 

  

3.3. Çalışma Grubu 

 

Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışma, durum çalışması deseninde 

yürütülmüştür. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri 

toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği” araştırma 

türü olarak belirtilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 41). Nitel araştırmadaki amaç, 

konu ile ilgili olarak derinlemesine bilgiler sunmak ve katılımcıların vermiş olduğu 

cevaplara göre farklı bakış açılarını en iyi şekilde okuyuculara iletmektir (Marshall ve 

Rossman, 2016; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Nitel durum çalışmasında, belirli bir 

durumla ilgili unsurlar bütüncül bir çerçevede ele alınır ve bu unsurların, belirlenen 

durumla ilgili etkileme ve etkilenme hususları incelenir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Türkiye’de bisiklet turizmi ile ilgili yeterli düzeyde kavramsal bir çerçeve olmadığı 
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için detaylı bir şekilde inceleme gerektirmesi ve bu sebeple keşfedici bir yöntem 

izlenmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle, bu çalışmada nitel durum çalışması 

deseninin tercih edildiği ifade edilebilir.  

 

Nitel araştırmada, bir örneklem üzerinden evrene genellemeler yapmak yerine belirli 

bir konu detaylı bir biçimde ele alınarak farklı bir bakış açısı ortaya koymak amaçlanır 

(Merriam, 2018; Baltacı, 2019). Bu çalışmada genelleme amacı güdülmemesi 

sebebiyle çalışma grubunun seçiminde, az sayıda örnekleme yapılarak derinlemesine 

veri elde edilebilmesine olanak tanıyan amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum 

çeşitlilik örnekleme türü kullanılmıştır (Baltacı, 2018). Maksimum çeşitlilik 

örnekleme yönteminin amacı “göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 

örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum 

derecede yansıtmaktır” şeklinde ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 

119). Maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminin, belirlenen konuya dair farklı 

görüşlerin elde edilmesini sağladığı ifade edilebilir (Creswell, 2020). 

 

Araştırmanın amacı dikkate alındığında, çalışma grubu olarak Türkiye’deki bisiklet 

turizmi paydaşları ve uzmanları tercih edilmiştir. Bisiklet turizmi paydaşları arasında 

seyahat acentaları, turist rehberleri, yerel yönetim temsilcileri, bisikletli seyyahlar, 

EuroVelo koordinatörleri, bakanlık temsilcileri, federasyon temsilcileri, meslek 

kuruluşu yetkilileri, aktivistler ve etkinlik organizatörleri yer almaktadır. Uzmanlar ise 

turizm akademisyenleri, spor bilimleri akademisyenleri, bisiklet turizmi uzmanları ve 

rota planlayıcılarıdır.  

 

3.4. Veri Toplama ve Verilerin Analizi 

 

Bu çalışmada ana veri toplama tekniği olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Bununla 

beraber, gözlem ve doküman incelemesi de destekleyici veri toplama yöntemleri 

olarak kullanılmıştır. Görüşme tekniği, nitel araştırmalarda en fazla kullanılan 

tekniklerden biri olup, bu teknikle karşılıklı iletişim ve etkileşim yoluyla konu 

hakkındaki deneyimler, algılar, tutumlar, yorumlar ve tepkiler detaylı olarak ortaya 

konulabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Görüşme formu, görüşmeciye ve katılımcıya 

bazı esneklikler tanıyabilmesi açısından “yarı yapılandırılmış” şekilde 

oluşturulmuştur. Hazırlanan görüşme formunda altı soru yer almaktadır. Görüşme 
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formunda yer alan sorular ve sorulan takip soruları Ritchie (1998), Simonsen ve 

Jorgenson (1998), Ritchie ve Hall (1999), Downward ve Lumsdon (2001), Faulks vd. 

(2008), Lamont (2009), Weston vd. (2012) ile Buning ve Lamont (2021) tarafından 

yapılan araştırmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur (EK A – Yarı Yapılandırılmış 

Görüşme Formu). Veri toplama süreci öncesinde oluşturulan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu için uzman görüşleri alınmış ve belirtilen görüşler doğrultusunda 

sorulara son şekli verilmiştir. Oluşturulan nihai soru formu Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi Etik Kurulu’nun 25/03/2021 tarih ve 49/05 sayılı toplantısında 

aldığı karar doğrultusunda uygulanmıştır (EK B – Etik Kurul Karar Belgesi).  

 

Araştırmanın verileri 1 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında iki farklı 

temas yöntemiyle toplanmıştır. Toplamda 27 kişiyle görüşme yapılırken; çevrimiçi 

(online) görüşme yapılan kişi sayısı 11, yüz yüze görüşülen kişi sayısı 16 olmuştur. 

Ortalama görüşme süresi 54 dakika olarak tespit edilmiştir. Görüşme süresinin 

uzamasıyla birlikte araştırmacı ile katılımcı arasında bir güven ortamının oluşması ve 

belirli bir samimiyet gelişmesi, nitel araştırmalarda geçerliliği artıran bir unsur olarak 

ifade edilmektedir (Çelik vd., 2020).  Çizelge 3.1’de görüşme yapılan katılımcılarla 

ilgili bilgiler yer almaktadır. 
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Çizelge 3.1. Katılımcı ve görüşme bilgileri 
Katılımcılar Meslek Görüşme süresi 

Katılımcı 1 Türkiye Turizm Tanıtma Ajansı Bisiklet Turizmi Yetkilisi 59:10 

Katılımcı 2 Bisikletli Turist Rehberi / Rota Planlayıcısı 39:04 

Katılımcı 3 Turist Rehberi / Meslek Odası Yöneticisi 43:30 

Katılımcı 4 Acenta Yetkilisi 44:20 

Katılımcı 5 Turizm Akademisyeni 01:07:32 

Katılımcı 6 Acenta Yetkilisi / Turizm Yatırımcısı / Organizatör 46:09 

Katılımcı 7 Bisikletli Turist Rehberi 36:49 

Katılımcı 8 Turizm Akademisyeni 43:52 

Katılımcı 9 Yerel Yönetim EuroVelo Koordinatörü 37:25 

Katılımcı 10 Bisikletli Turist Rehberi 34:50 

Katılımcı 11 Spor Bilimleri Akademisyeni 35:02 

Katılımcı 12 Organizatör  01:08:53 

Katılımcı 13 Turizm Akademisyeni 01:20:32 

Katılımcı 14 Turizm Akademisyeni 33:07 

Katılımcı 15 Turist Rehberi / Turizm Akademisyeni 51:50 

Katılımcı 16 Turizm Akademisyeni 37:31 

Katılımcı 17 Bisikletli Seyyah 01:04:06 

Katılımcı 18 Yerel Yönetim EuroVelo Koordinatörü 01:16:54 

Katılımcı 19 Türkiye Turist Rehberleri Birliği Yetkilisi 43:45 

Katılımcı 20 Türkiye Bisiklet Federasyonu Yetkilisi 01:05:35 

Katılımcı 21 Yerel Yönetim Sürdürülebilir Ulaşım Projeleri Yöneticisi 01:00:56 

Katılımcı 22 Organizatör 01:18:18 

Katılımcı 23 Bisiklet Turizmi Uzmanı / Turizm Akademisyeni 01:03:50 

Katılımcı 24 Turizm Akademisyeni 26:03 

Katılımcı 25 Acenta Yetkilisi / Organizatör 56:40 

Katılımcı 26 EuroVelo Koordinatörü 01:26:02 

Katılımcı 27 Bisiklet Turizmi Uzmanı / Aktivist 01:24:28 

 

Görüşme sürecinde 22. görüşmeye kadar farklı cevaplar alınmış ancak sonraki 

görüşmelerde benzer cevaplar alındığı için 27. görüşme sonucunda veri doygunluğuna 

ulaşıldığına kanaat getirilmiştir. Nitel durum çalışmalarında örneklem büyüklüğüne 

dair belirgin bir kural olmamasıyla birlikte genel olarak kabul edilen görüş, veri 

toplama sürecinin veriler doygunluk seviyesine ulaşana dek devam ettirilmesi 

şeklindedir (Lincoln ve Guba, 1985; Charmaz, 2006; Kozak, 2015). 

 

Yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamında yazıya aktarılması sonucunda 301 sayfalık 

ham veri elde edilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorulara göre mevcut durum, 

uygunluk ve potansiyel olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Daha sonra, elde 

edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak kavramsallaştırılmış ve kodlanmıştır. 

Belirlenen kodlar benzerlik durumlarına göre gruplandırılmış ve aralarında ilişki olan 

kodlar birleştirilerek tematik kodlama yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek 2018). 

Verilerin analizi MAXQDA 20 nitel analiz programıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Sistematik bir biçimde sunulan veriler, betimsel analizle desteklenerek doğrudan 

alıntılar aracılığıyla sunulmuştur. Betimsel analizde, temalar ortaya konularak elde 

edilen görüşlerin çarpıcı bir şekilde aktarılması için doğrudan alıntılara sıklıkla yer 

verilebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  

 

Nitel araştırmalarda kodların sayılmasıyla ilgili bir görüş birliği bulunmamaktadır. 

Huberman ve Miles (1994) kodların sıklıklarının belirtilmesini önerirken bazı 

araştırmacılar kod sıklığı belirtmenin nitel araştırmaya uygun olmadığını ifade 

etmektedir (Creswell, 2020). Kod sıklığı belirtmenin, sıklığı fazla olan ifadeleri öne 

çıkarırken, sıklığı az olan ifadeleri geri plana atıp önemsiz gibi gösterebileceği 

gerekçesiyle bu çalışmada ifade sıklıklarına yer verilmemiştir. Bununla birlikte, 

çalışmada bisiklet turizminin detaylı ve bütüncül bir biçimde ele alınması amacıyla 

amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve her katılımcının her görüşüne eşit önem 

verilerek sunulmaya çalışılmıştır.  

 

3.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

 

Bir bilimsel çalışmanın belirli geçerlik ve güvenirlik unsurlarını sağlaması 

gerekmektedir (Başkale, 2016; Baltacı, 2019). Nicel araştırmalarda geçerlik ve 

güvenirlik hususları çeşitli sayısal verilerle kanıtlanabilirken, nitel araştırmalarda 

sayısal veriler olmaması sebebiyle geçerlik ve güvenirlik sağlama konusunda farklı 

stratejilerin mevcut olduğu söylenebilir (Merriam, 2018; Yıldırım ve Şimşek, 2018; 

Creswell, 2020).  

 

Geçerlik konusu iç ve dış geçerlik olmak üzere iki boyutta incelenmektedir. İç 

geçerlik, araştırma bulgularının gerçeğe uygunluğunun ifade edilmesiyle ilgilidir. Dış 

geçerlik ise elde edilen sonuçların genellenebilirliğiyle ilgilidir (Patton, 2002; 

Silverman, 2013; Karataş, 2017; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Genellikle nicel araştırma 

yöntemleriyle ilişkilendirilen iç geçerlik ve dış geçerlik kavramları Lincoln ve Guba 

(1985) tarafından nitel araştırmalar için “inandırıcılık” ve “aktarılabilirlik” olarak 

ifade edilmiştir.  

 

Nitel bir çalışmada inandırıcılığı sağlayabilmek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar; 

uzun süreli etkileşim, derinlik odaklı veri toplama, çeşitleme, araştırmacının 
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yaklaşımı, uzman görüşü ve katılımcı doğrulaması olarak ifade edilebilir (Lincoln ve 

Guba, 1985; Başkale, 2016; Merriam, 2018; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada, 

inandırıcılığın sağlanması amacıyla öncelikle veri çeşitlemesi yapılmıştır. Başlıca veri 

toplama yöntemi olan görüşmenin yanında gözlem ve doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Gözlem yöntemi bağlamında araştırmacı tarafından, 2021 ve 2022 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışları takip edilmiştir. Bununla beraber; 

Travel Turkey İzmir Fuarında “Bisiklet Turizminin Turizm Ekonomisine Katkısı” adlı 

söyleşiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye 

Bisiklet Rotaları” adlı seminere ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 

tarafından düzenlenen “Rota Oluşturma: Kültür, İnanç, Gastronomi, Bisiklet ve 

Alternatif Rotalar” adlı bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, sosyal 

medya üzerinden bisiklet turizmiyle ilgili hizmet sağlayıcıları ve bisiklet turistleri 

takip edilerek, bu mecralardaki paylaşımlar gözlemlenmiştir. Doküman incelemesi 

kapsamında, bisiklet turizmiyle ilgili yazıların yer aldığı dergiler, bloglar, kitaplar ve 

bilimsel çalışmalar kullanılmıştır.  

 

İnandırıcılığın sağlanmasında başka bir unsur olarak derinlik odaklı veri toplama 

tekniği uygulanmıştır. Görüşmeler sırasında, ilk aşamalarda belirli bir çerçeve ortaya 

çıkarıldıktan sonra, görüşme tekniğinin esnekliğinden de faydalanarak çeşitli takip 

soruları ve sondaj soruları aracılığıyla derinlemesine bilgiler elde edilmiştir. Bu 

bağlamda, “Türkiye’de hangi destinasyonlar bisiklet kullanımı için daha elverişli ve 

hangileri daha elverişsizdir?”, “Bisiklet turizmi konusunda yapılan yatırımlar ve 

sunulan teşvikler nelerdir?”, “Bisiklet turizminin tanıtımı konusunda neler 

yapılabilir?” gibi takip sorularıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 

görüşme süreleri uzun tutularak, araştırmacı ve görüşmeci arasında belirli bir güven 

ve samimiyet ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın inandırıcılığını geliştirmek amacıyla tercih edilen bir diğer yöntem ise 

uzman incelemesidir. Çalışmanın başından sonuna dek sık sık danışman incelemesi 

gerçekleştirilmiş ve sağlanan geri dönüşler bağlamında gerekli revizeler yapılmıştır. 

Nitel araştırmalarda inandırıcılığı sağlamanın bir diğer yolu da araştırmacı/kodlayıcı 

çeşitlendirmesi olarak görülmektedir (Patton, 2002; Başkale, 2016; Baltacı, 2019). Her 

ne kadar farklı bir kodlayıcının analiz sürecine dahil edilerek elde edilen sonuçların 

uyumunu ortaya koymak geçerliliği sağlayan bir unsur olarak görülse de konuyla ilgili 
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zayıf noktalar ve zıt görüşler de mevcuttur (Başkale, 2016; Yaşar, 2018). Bu bağlamda 

nitel araştırmalarda, araştırmacının dışarıdan veri toplayan birinden ziyade; alanda 

vakit harcayan, konuya aşina ve çalışmanın parçası olan biri olmasından dolayı 

(Yıldırım ve Şimşek; 2018) araştırmacının kodlama işlemini daha sağlıklı bir biçimde 

yürütebileceği düşünülmüş ve kodlama işlemi araştırmacı tarafından yürütülmüştür. 

Bununla beraber, Miles ve Huberman (1994) tarafından vurgulanan kodlayıcılar arası 

fikir birliği yaklaşımı da dikkate alınarak, elde edilen kodların ve temaların verilerle 

uyumu; biri nitel araştırmalar üzerine, biri de turizm üzerine çalışmalar yürüten iki dış 

uzman tarafından kontrol edilmiştir. Uzmanların görüşleri, ortaya çıkarılan kodların 

ve temaların verileri doğru bir biçimde ifade ettiği yönünde olmuştur.  

 

Nitel araştırmaların, elde edilen bulguları evrene genelleme gibi bir amacı olmaması 

sebebiyle, çalışmanın genellenebilirliğiyle ilgili olan dış geçerlik konusunu Lincoln ve 

Guba’nın (1985) görüşü doğrultusunda “aktarılabilirlik” olarak ele almak daha faydalı 

olacaktır. Nitel çalışmaların aktarılabilirliğini artırmak için “detaylı betimleme” ve 

“amaçlı örnekleme” olmak üzere iki temel yöntem önerilmektedir (Karataş, 2017; 

Merriam, 2018; Yıldırım ve Şimşek, 2018; Baltacı, 2019). Bu bağlamda, bu çalışmada 

örneklem yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitliliğin 

uygulanması, çalışmanın aktarılabilirliğini artıran önemli bir unsur olarak öne 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, önemli katılımcı görüşlerinin doğrudan alıntılar yoluyla 

sunulması da çalışmanın aktarılabilirliğine katkı sağlayan bir diğer unsurdur. 

 

Bir araştırmada elde edilen sonuçların tekrar edilebilirliği, araştırmanın güvenirliğini 

ifade etmektedir. Güvenirlik konusu, iç güvenirlik ve dış güvenirlik olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İç güvenirlik, aynı veri setinden aynı sonuçların çıkarılabilmesiyle 

ilgiliyken; dış güvenirlik, elde edilen sonuçların tekrar edilebilirliğiyle ilgilidir 

(Karataş, 2017; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Nitel araştırmada aynı sonuçlara ulaşmak 

insan doğası gereği mümkün olmadığından, iç güvenirlik ve dış güvenirlik 

kavramlarının yerine, Lincoln ve Guba (1985) tarafından önerilen “tutarlılık” ve “teyit 

edilebilirlik” kavramlarının kullanılması daha uygun olabilir. Tutarlılığın artırılması 

amacıyla çeşitlilik, uzman görüşü, araştırma sürecinin ifade edilmesi ve denetleme gibi 

tekniklerin uygulanabileceği ifade edilebilir (Başkale, 2016; Merriam, 2018). Teyit 

edilebilirliği artırma yöntemleri ise temelde doğru örneklem seçimi olmak üzere, 

bulguların doğrudan alıntılarla sunulması, örneklemde maksimum çeşitlilik 
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sağlanması ve araştırma sürecinin şeffaf bir biçimde sunulması olarak belirtilebilir 

(Başkale, 2016; Baltacı, 2019; Creswell, 2020; Merriam, 2018). 

 

Bu çalışmada, tutarlılık ve teyit edilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla, izlenen 

araştırma süreçleri detaylı bir biçimde aktarılmıştır. Oluşturulan soru formları uzman 

görüşüne tabi tutulmuş ve elde edilen geri dönüşler neticesinde gerekli revizyonlar 

yapılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerin ses ve görüntü kayıtları ile bu 

kayıtların deşifreleri saklanmıştır. Analiz süreci için öncelikle araştırmacı tarafından 

MAXQDA 20 eğitimi alınmış ve verilerin analizi bu program kullanılarak yapılmıştır. 

Analiz sürecinde elde edilen kod defteri saklanmıştır. Elde edilen bulgular sıklıkla 

doğrudan alıntılar şeklinde sunulmuştur. Veri toplama ve verilerin analizi kısmında 

uzman görüşü bağlamında tez danışmanı ile çeşitli denetlemeler yapılmıştır. Bununla 

beraber, çalışmanın farklı boyutlarında elde edilen bulguların birbirini destekler 

nitelikte olup, tutarlı bir sonuç verdiği de ifade edilebilir. 

 

Nitel araştırmalarda araştırmacı rolünün önemli bir husus olduğu ifade edilebilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu bağlamda, araştırmacının uzun yıllar boyunca bisiklet 

sporuyla ilgilenmesinin ve bu sayede konuya genel çerçeve bakımından hâkim 

olmasının geçerlik ve güvenirlik konusunda çalışmaya katkı sağladığı ifade edilebilir. 
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4. BULGULAR  

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelini tespit etmek amacıyla katılımcılardan önce, 

Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna, ardından bir destinasyonun bisiklet 

turizmine uygunluğuna yönelik görüşler alınmıştır. Daha sonra, katılımcıların 

Türkiye’de bisiklet turizminin potansiyeline ilişkin görüşleri ve bu potansiyelin 

değerlendirilmesine yönelik önerileri sorgulanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda 

ortaya üç ana tema çıkmıştır. Bunlar; “Türkiye’de Bisiklet Turizminin Mevcut 

Durumu”, “Bisiklet Turizmine Uygunluk” ve “Türkiye’nin Bisiklet Turizmi 

Potansiyeli”dir. Verilerin analizleri sonucunda ortaya çıkan ana temalar ve alt temalar 

Çizelge 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Temalar 
Ana Temalar Alt Temalar 

Türkiye’de Bisiklet 

Turizminin Mevcut 

Durumu 

• Hizmet Verilen Pazarlar 

• Olumlu Değerlendirmeler 

• Olumsuz Değerlendirmeler 

Bisiklet Turizmine 

Uygunluk 
• Destinasyonun Sahip Olması Gereken Unsurlar 

• Bisiklet Turizmi İçin Uygun Bölgeler 

Türkiye’nin Bisiklet 

Turizmi Potansiyeli 

• Bisiklet Turizminin Potansiyel Etkileri 

• Potansiyel Konusunda Öne Çıkan Unsurlar 

• Potansiyelin Değerlendirilmesine İlişkin Öneriler 

• Bisiklet Turizmiyle İlişkilendirilebilecek Diğer Turizm 

Türleri 

• Bisiklet Turizmi Potansiyeli Yüksek Görülen Yerler 

 

Birbiriyle ilişkisi olan kodlar birleştirilerek mevcut durum, uygunluk ve potansiyel ana 

temaları oluşturulmuştur. Mevcut durum ana teması; hizmet verilen pazarlar, olumlu 

değerlendirmeler ve olumsuz değerlendirilmeler olmak üzere üç alt temaya ayrılmıştır. 

Uygunluk ana teması, destinasyonun sahip olması gereken unsurlar ve bisiklet turizmi 

için uyumlu bölgeler olmak üzere iki alt tema hâlinde bölümlenmiştir. Potansiyel ana 

teması ise hizmet verilebilecek potansiyel pazarlar, bisiklet turizmiyle 

ilişkilendirilebilecek turizm türleri, bisiklet turizminin çevresel etkileri, bisiklet 

turizminin sosyal etkileri, bisiklet turizminin ekonomik etkileri, potansiyel konusunda 

öne çıkan yerler, potansiyel konusunda öne çıkan unsurlar, potansiyelin 

değerlendirilmesine ilişkin öneriler olmak üzere sekiz alt temadan oluşmaktadır.  
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4.1. Türkiye’de Bisiklet Turizminin Mevcut Durumu 

 

Çalışmada, ilk olarak Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumu araştırılarak 

sonraki aşamalar için temel oluşturulmuştur. Üç ayrı alt temanın oluşturulduğu bu 

kısımda, görüşmecilerin bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik ifadeleri 

sunulmuştur.  

 

4.1.1. Hizmet verilen pazarlar 

 

Katılımcılara bisiklet turizminde hizmet verdikleri veya hizmet verildiğini bildikleri 

pazarlar sorulmuştur. Elde edilen verilere göre bisiklet turistlerinin en çok geldiği 

ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olduğu tespit edilmiştir. Şekil 

4.1’de hizmet verilen pazarlar gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.1. Hizmet verilen pazarlar 

 

Elde edilen verilere göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin en çok 

bisikletli turist gönderen ülke olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, literatürde bisiklet 

turizmi çalışmaları, uygulamaları ve yatırımları konusunda öne çıkan ülkelerle kısmen 

benzerlik göstermektedir. 
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4.1.2. Olumlu değerlendirmeler 

 

Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik olumlu değerlendirmeler, 

katılımcılar tarafından ifade edilen görüşlere göre on iki alt başlıkta toplanmıştır. Bu 

başlıklar “yapılan yatırımlar ve çalışmalar”, “uygulamalar”, “doğal arz”, “popülerlik”, 

“coğrafi konum”, “toplum kültürü”, “uygun fiyat avantajı ve hizmet kalitesi”, “çekim 

unsurları”, “bisiklet grupları”, “talep”, “çeşitlilik” ve “öne çıkan yerler” olarak 

belirlenmiştir. Bu kısımda, bisiklet turizmiyle doğrudan ilişkili olan hususların 

yanında, dolaylı olarak bisiklet turizmi ile ilişkilendirilen hususların mevcut durumuna 

yönelik olumlu değerlendirmeler ele alınmıştır. Katılımcıların görüş bildirdiği 

başlıklar Çizelge 4.2’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Olumlu değerlendirme kodları 

Olumlu 

Değerlendirmeler 
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Ç
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Ö
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Ç

ık
a

n
 Y

e
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Katılımcı 1 ✔ ✔      ✔    ✔ 

Katılımcı 2 ✔ ✔          ✔ 

Katılımcı 3             

Katılımcı 4 ✔      ✔    ✔ ✔ 

Katılımcı 5 ✔         ✔  ✔ 

Katılımcı 6  ✔            

Katılımcı 7             

Katılımcı 8  ✔      ✔   ✔  

Katılımcı 9 ✔ ✔       ✔    

Katılımcı 10 ✔     ✔      ✔ 

Katılımcı 11 ✔           ✔ 

Katılımcı 12 ✔            

Katılımcı 13 ✔            

Katılımcı 14 ✔           ✔ 

Katılımcı 15 ✔          ✔ ✔ 

Katılımcı 16 ✔       ✔   ✔  

Katılımcı 17 ✔  ✔ ✔ ✔   ✔    ✔ 

Katılımcı 18 ✔     ✔      ✔ 

Katılımcı 19 ✔  ✔   ✔    ✔  ✔ 

Katılımcı 20 ✔            

Katılımcı 21 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔  ✔ 

Katılımcı 22 ✔       ✔   ✔ ✔ 

Katılımcı 23         ✔ ✔  ✔ 

Katılımcı 24 ✔          ✔  

Katılımcı 25 ✔ ✔ ✔     ✔   ✔ ✔ 

Katılımcı 26 ✔      ✔     ✔ 

Katılımcı 27 ✔  ✔   ✔  ✔   ✔ ✔ 
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4.1.2.1. Yapılan yatırımlar ve çalışmalar 

 

Katılımcılar, Türkiye’de bisiklet turizmi konusunda yapılan yatırımlar ve çalışmalar 

konusunu çeşitli açılardan değerlendirmiştir. Bu değerlendirmelere dair alt kodlar 

Şekil 4.2.’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.2. Türkiye’de bisiklet turizmi konusunda yapılan yatırımlar ve çalışmalar 

 

Bazı katılımcılar, yapılan yatırımlar ve çalışmalar bağlamında altyapı ve üstyapı 

konusundaki görüşlerini şöyle ifade etmektedir: 

 

Türkiye’de bisiklet turizmi için baktığımızda, turizm altyapısı bence 

yeterli. Dolayısıyla, turizm bağlamında bir sıkıntımız yok. Sadece burada 

bisiklet sporuyla ilgili bağlantıyı veya altyapıyı düşünmek gerekiyor. 

(Katılımcı 15) 

 

Yollarımız çok kaliteli. Türkiye’yi birbirine bağlayan tüm yollar kaliteli. 

Biz dağ bisikletiyle düşünüyoruz haftalık turları. Yol bisikletiyle de yapabiliriz. 

Hangisiyle yaparsak yapalım karayolları, ara yollar, dağ yolları gayet uygun. 

(Katılımcı 22) 

 

Turizm altyapısı konusunda görüş bildiren bir katılımcı, Türkiye’nin sahip olduğu 

turizm deneyimine de vurgu yaparak pozitif bir değerlendirme yapmıştır. 
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Türkiye yetmişli yıllardan itibaren bir turizm destinasyonu olduğu için 

turizmi tanıyan bir ülke. Dolayısıyla, bununla ilgili zaten konaklama ya da 

hizmet sektörü dediğimiz, işte restoranları, otelleri, farklı çeşit konaklama 

çeşitleri ile aslında buna hazırlık yapmış ve bu bağlamda sonsuz imkânlar 

sunan bir ülke. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcıların devlet teşviklerine yönelik pozitif değerlendirmelerinden bazıları 

şöyledir:  

 

Bisiklet dostu konaklama tesisi konusu önemli bir teşvik. Çünkü bu 

bedava. Bakanlığa siz başvuru yaptığınızda hiçbir ücret almadan gelip sizi 

denetliyorlar. Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi veriyorlar size. TGA da 

yaptığı tanıtımlarda, gerek “goturkiye” sosyal medya hesaplarında, gerek 

internet sitesinde sizi orada otomatik olarak tanıtıyor ve ön plana çıkarıyor. Ya 

da bisiklet turizmine dair bir ağırlama yaparken bu otelleri kullanıyor, bu 

otellerin bilinirliğini artırıyor. 

(Katılımcı 1) 

 

Bisiklet turizmi ile ilgili yapılan yatırımlar konusunda sadece yaşamış 

olduğumuz bölgedeki belediyenin yatırımlarını ve bu son dört, beş yıldır revaçta 

olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu için yapılan düzenlemeler hakkında bilgi 

sahibiyim. 

(Katılımcı 14) 

 

Devlet destekleri konusunda, bakanlık girişimlerini ve teşviklerini vurgulayan bir 

katılımcının görüşleri şöyledir:  

 

Çok fazla teşvik var. Eğer aklı başında projeniz varsa, her şekilde 

devletten destek alabilirsiniz. Kalkınma ajanslarının ciddi desteği var bu 

konuda. Teşvik son dönemde çok fazla, çünkü bisiklet turizminde siz fabrika 

yapmıyorsunuz. Olan güzellikleri insanlara göstermek için onların avro 

bazında parasını alıyorsunuz. Turizm Bakanlığı da ciddi destek veriyor. Aynı 

zamanda Spor Bakanlığı da bu işin içinde. Turizm Bakanlığı’nın ve Spor 

Bakanlığı’nın kurduğu “go turkey” gibi portallar var. Bisiklet turizminin 

geliştirilmesi için yapılan yatırımlara örnek olarak: oteller bisiklet dostu otel 

olmak için kafa yoruyorlar şu an. 

(Katılımcı 22) 

 

Katılımcıların ifadeleri arasında, EuroVelo yatırımları ön plana çıkan unsurlardan 

biridir. Bu konuda, EuroVelo ağına dahil olan İzmir ve bu ağa dahil olmak için 

çalışmalar yürüten İstanbul şehri, yerel yönetim girişimleri kapsamında 

değerlendirilmektedir. 
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Türkiye’de, bisiklet turizmi altyapısı anlamında EuroVelo’ya hazırlık, 

işte İzmir ve çevresinin Bergama’dan Selçuk’a kadar dahil olmasıyla beraber 

yapılmış bir tabelalandırma ve bilgilendirme çalışması var. İstanbul’a şu anda 

Eurovelo’nun diğer ucu getirilmeye çalıştığı için o kriterleri sağlayarak 

İstanbul’a doğru bir altyapı hazırlıkları var. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcıların, bisiklet turizmi kapsamında yapılan yatırımlar ve çalışmalar konusunda 

sunmuş oldukları ifadelere göre Türkiye’nin temel düzeyde bazı gereklilikleri 

sağladığı ortaya çıkmıştır. Özellikle turizm altyapısı açısından konaklama ve acenta 

hizmetleri gibi bazı genel beklentileri karşıladığına dair görüşler mevcuttur. Turizm 

altyapısına yönelik pozitif değerlendirmeler genellikle turizm akademisyenleri 

tarafından yapılmıştır.  

 

Bu bölümde, katılımcıların altyapı ve üstyapı konusundaki olumlu değerlendirmeleri 

genellikle turizm altyapısı bağlamında ifade edilmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların 

çoğu olumlu ifadelerde bulunmuş olsalar da genel ifadeleri olumsuz yöndedir. Bu 

aşamada, katılımcıların sorulan sorulara vermiş olduğu yanıtlar değerlendirilirken 

ayrıntılara dikkat edilerek Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik 

objektif çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. 

  

4.1.2.2. Uygulamalar 

 

Bisiklet turizminin mevcut durumuna dair pozitif değerlendirme yapan katılımcılardan 

bazıları; bisiklet yarışları, bisiklet festivalleri, bisiklet turları, bisiklet takımı kampları 

ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi bisiklet temalı etkinliklerin 

gerçekleştirildiğinden bahsetmişlerdir. Katılımcıların bahsettikleri uygulamalar Şekil 

4.3’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.3. Türkiye’de bisiklet turizmi konusunda öne çıkan uygulamalar 
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Katılımcılardan bazılarının bisiklet turizmi uygulamalarına yönelik görüşleri şu 

şekildedir: 

 

Bisiklet turizmi, sadece bisikletle kamp yaparak, belli bir yerden bir yere 

gitme meselesinin dışında, aynı zamanda işte Antalya’da, Çeşme’de, İzmir’de, 

Kapadokya’da yapılan amatör yol bisikleti yarışları, gran fondo’lar var. Bu 

gran fondo’lar da yapıldığı yörenin tanıtımı, bisikletle tanıtımı konusunda etkili 

oluyor. Çünkü oraya insanlar bisikletlerini arabaya yükleyip, bisikletleri ile 

gidiyorlar. Orada bir iki gün kalıyorlar. 

(Katılımcı 21) 

 

İç pazar bakımından, hemen hemen çoğu ilde bisiklet festivalleri, bisiklet 

halk sürüşleri, yarışları yapılıyor. 

(Katılımcı 25) 

 

Yurt içindeki bisiklet turizmi bence en çok festivallerle canlanıyor. 

(Katılımcı 9) 

 

Elde edilen bulgulara göre, bisiklet etkinliklerinin turizm hareketliliği ile doğrudan 

ilişkili olduğu ifade edilmiş ve bu etkinliklerin özellikle iç turizm bağlamında dikkate 

değer etkilere sahip olduğu kaydedilmiştir. 

 

4.1.2.3. Doğal arz 

 

Katılımcılar Türkiye’nin dağ yolları, ormanlar, parkurlar ve bisiklet turizmi için 

gerekli olduğunu belirttikleri manzara veya doğal güzellikler gibi unsurlar bakımından 

öne çıktığını ifade etmişlerdir. Türkiye’nin bu konuda sahip olduğu olanakları, bisiklet 

turistlerinin beklentileriyle de ilişkilendirerek bisiklet turizmi açısından pozitif bir 

durum şeklinde değerlendirmişlerdir. Doğal arz konusunda, bisiklet turizmi için her 

zaman yüksek yatırımlı bir altyapıya ihtiyaç olmayacağı şeklinde görüşler mevcuttur. 

 

4.1.2.4. Popülerlik 

 

Katılımcılar, Türkiye’nin popüler bir destinasyon olduğunu belirterek bunun bisiklet 

turizmi için olumlu bir durum olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılardan birinin 

konuya dair görüşü şu şekildedir: 
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Bisiklet turizmi Türkiye’de çok hızlı patlayabilir. Bunun nedenlerinden 

bir tanesi de yurt dışındaki forumlarda uzun yıllardır bisikletle seyahat eden 

gezginlerin, seyyahların Türkiye ile ilgili hep çok güzel şeyler anlatıyor 

olmaları. Dolayısıyla, feedback çok olumlu Türkiye ile ilgili. 

(Katılımcı 27) 

 

4.1.2.5. Coğrafi konum 

 

Türkiye’nin coğrafi konumu, katılımcılar tarafından, bisiklet turizmi konusunda 

olumlu değerlendirilen bir başka unsur olmuştur. Burada özellikle, Türkiye’nin 

Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olması, İpek Yolu gibi rotalar üzerinde 

bulunması gibi hususlar vurgulanmıştır.  

 

4.1.2.6. Toplum kültürü 

 

Katılımcılar, hoşgörü ve misafirperverlik gibi unsurlarla ifade ettikleri toplum 

kültürünü Türkiye’de bisiklet turizmi açısından olumlu bir şekilde 

değerlendirmişlerdir. Özellikle Anadolu’da yaşayan insanların bisikletli gezginleri 

evlerine davet etmeleri, ikramlarda bulunmaları ve sempatiyle yaklaşmaları gibi 

hususlar, katılımcıların değindiği noktalar arasında öne çıkmaktadır. Hoşgörü ve 

misafirperverlik konusuyla ilgili katılımcılardan bazıları şunları söylemiştir:  

  

Köylerden geçerken halkımız olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Aslında o, 

Anadolu insanının klasik yaklaşımı. Hoşgörülü ve misafirperver bir şekilde 

yaklaşıyorlar. 

(Katılımcı 10) 

 

Türkiye’de bisikletliye karşı empati ve sempati var, ben bunu görüyorum. 

Bir yere gittiğinizde, bisikletle gittiyseniz hem ilgi çekiyorsunuz hem de insanlar 

kendine daha yakın hissediyor. 

(Katılımcı 18) 

 

Katılımcıların bu kısımda toplum kültürüne dair ifade ettiği görüşler, bir çekim unsuru 

olmaktan ziyade bisikletli turistlerin ziyaretlerindeki memnuniyet düzeylerini 

artıracak unsurlardan biri olduğu yönündedir. Bu yüzden katılımcıların değindiği 

toplum kültürü konusu, çekim unsurları içerisinde yer alan kültürel unsurlardan 

farklıdır. 
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4.1.2.7. Uygun fiyat avantajı ve hizmet kalitesi 

 

Katılımcılardan bazıları, Türkiye’de konaklama ve yeme-içme gibi hizmetler başta 

olmak üzere turizm hizmetleri konusunda uygun fiyatla kaliteli hizmet sunulduğunu 

belirtmişlerdir. Bu konuda, bir katılımcının görüşü şu şekildedir: 

  

Bizden aldıkları hizmeti Avrupa’da alamıyorlar aynı paraya. Aynı parayı 

verdikleri zaman daha iyi bir tekne veriyoruz onlara. Hizmeti de daha iyi. Hem 

nitelik hem nicelik olarak biz daha iyi bir hizmet veriyoruz aynı paraya. 

(Katılımcı 4) 

 

Turizm hizmetlerinin standardının yüksek olması ve fiyatlarının uygun olması, 

Türkiye’de bisiklet turizmi açısından olumlu değerlendirilen bir başka husus olmuştur. 

 

4.1.2.8. Çekim unsurları 

 

Katılımcılar, Türkiye’nin bisiklet turizmi konusunda olumlu değerlendirmeler 

yaparken sıklıkla ülkenin sahip olduğu çekim unsurlarından bahsetmişlerdir. Bisiklet 

turizmi için gerekli görülen doğal arz kaynakları ile ilişkili bir biçimde 

değerlendirilebilecek olan çekim unsurları konusunda öne çıkan noktalar; doğal 

güzellikler, tarihî unsurlar, kültürel çeşitlilik, coğrafi çeşitlilik ve iklim olarak 

sıralanabilir. Katılımcılardan bazıları, konuyla ilgili şunları söylemiştir: 

 

Kırk beş gündür Avrupa’dayım. Ülkeler, coğrafya hep birbirine benziyor 

ama Türkiye’de hiçbir şehir bir diğerine benzemiyor. Birisi dağlık, birisi ovalık; 

birisinde buğday yetişiyor, birisinde kiraz yetişiyor. Biz aslında komple Avrupa 

gibiyiz diye düşünebiliriz. Bugün Urfa’da gördüğünüz bir şeyle Kayseri’de 

gördüğünüzün arasında dünya kadar fark var. Çok fazla çeşitli insanın 

yaşaması da belki bizi bir renkliliğe kavuşturmuş. İnsanlara yarım gün bisiklet, 

yarım gün trekking, rafting yaptırabileceğiniz yerler var. 

(Katılımcı 22) 

 

Yani şöyle, büyük bir ülkeyiz ve gezilip görülecek yer açısından da hem 

kültürel anlamda hem de fiziki eserler anlamında zengin bir bölgeyiz. Doğal 

güzellikleri de çok olan bir bölgeyiz. 

(Katılımcı 16) 

 

Türkiye’de birbirine benzemeyen o kadar çok güzellik var ki, doğal 

güzellik… Başka alanlarda, özellikle başka ülkelerde gördüğümüz bazı doğal 
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güzellikleri “a burası şuna benziyor” diyorsunuz ama Türkiye’de aynı coğrafya 

aynı bölge içerisinde bile farklar var.    

(Katılımcı 8) 

 

4.1.2.9. Bisiklet grupları 

 

Katılımcılar, Türkiye’deki amatör bisiklet gruplarını bisiklet turizmi açısından olumlu 

bir şekilde değerlendirmiştir. Bisiklet turizmi ile doğrudan ilişkili olmasa da dolaylı 

yoldan ilişkili olduğunu ve bisiklet turizmi için bir temel olarak ele alınabileceğini 

ifade etmişlerdir. Bisiklet gruplarının yaptığı rota çalışmalarına değinen bir 

katılımcının konuya dair görüşleri şu şekildedir: 

 

Bence bisikletli turizmin Türkiye’de güçlü tarafı, sivil toplum tarafı. Yani 

hem bireysel hem sosyal medyada örgütlenmiş bisiklet toplulukları. Onları da 

ikiye ayırıyorum aslında; bir sosyal medyada örgütlenme var, bir de tüzel kişilik 

olarak dernek olarak örgütlenme var. Bence sivil alan biraz daha gelişmiş 

durumda. Çünkü çeşitli bisiklet toplulukları kendi çevrelerinde, kendi yerel 

alanlarındaki rotaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapıyor. 

(Katılımcı 21) 

 

Bisiklet gruplarının bisiklet etkinlikleri noktasındaki faydalarına değinen bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet grupları, bisiklet süren insanları kapsarken kendi ürününü de 

kendisi üretiyor. Dolayısıyla hem arz hem talep noktasında görebiliriz. Turistik 

anlamda baktığımızda organizasyonlar yapmaya başlayan bisiklet gruplarıyla 

birlikte son yedi sekiz yıldır bisiklet turizmine dair de hareket olduğunu 

görüyoruz. Etkinlik arzı anlamında bisiklet grupları çok üretkenler. 

(Katılımcı 23) 

 

Katılımcıların görüşleri bağlamında hobi grupları, üniversite toplulukları, dernekler 

gibi amatör bisiklet gruplarının bisiklet turizmi için çeşitli avantajlar sağladığı ortaya 

çıkmıştır. Bu avantajlar; rota oluşturulması, etkinlik üretilmesi, bisiklet farkındalığı 

yaratılması olarak sıralanabilir.  
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4.1.2.10. Talep 

 

Bazı katılımcılar, özellikle iç Pazar bağlamında, Türkiye’de bisiklet turizmine dair bir 

talebin ve ilginin olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılardan bazılarının konuyla ilgili 

görüşleri şu şekildedir: 

 

Dünyada bisiklet turizmine olan ilgiyi takiben Türkiye’nin de bisiklet 

turizmine talebi artıyor. Özellikle 2000’li yılların başında bağımsız bisiklet 

turcularını ya da beklentisi anlamında bisiklet kullanan insanları görmeye 

başladık. Fakat son beş yıldır muazzam bir ivme kazandı ve hemen hemen her 

şehirde bisiklet süren insanları görüyoruz. 

(Katılımcı 23) 

 

Talep konusunda, aslında Türkiye’de genel olarak bisiklet turizmi, 

bisikletle tur yapanlar vs. bunu düşündüğümüzde, ben iyi bir noktada 

olduğumuzu düşünüyorum. 

(Katılımcı 21) 

 

4.1.2.11. Çeşitlilik 

 

Katılımcılar, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi, tarihî, kültürel ve doğal çeşitliliği 

bisiklet turizmi açısından olumlu şekilde değerlendirmişlerdir. Katılımcıların çeşitlilik 

konusunda vurguladığı önemli noktalardan biri, ürün oluşturma ve pazarlama 

konusunda çeşitliliğin önemli bir avantaj ve kolaylık sağladığıdır. Çeşitlilik 

unsurlarının bisiklet turu düzenleyen turizm paydaşları ve bisikletli turistler açısından 

avantaj sağladığını ifade eden bir katılımcının görüşleri şu şekildedir: 

 

Şimdi, insan hem doğayı görüyor hem tarihi görüyor. O gün tarih gezisi 

yapmak ister, tarihî yere gider; doğa gezisi yapmak isterse doğaya gidebilir. 

Bizde hem doğa var hem tarih var. Avantajlıyız o konuda. İstediğinizi 

satabiliyorsunuz onlara. Yani gelen kişi hem tarihi hem doğayı aynı anda 

görünce onlar için de daha iyi. 

(Katılımcı 4) 

 

Coğrafi çeşitliliğin farklı düzeydeki bisiklet turistleri için farklı seçenekler sunma 

noktasında avantaj sağladığını ifade eden bir başka katılımcı ise şunları söylemiştir: 

 

Türkiye’de farklı coğrafi oluşumlar mevcut. İç Anadolu’da; Konya, 

Kayseri, Kapadokya bölgesi gibi yerler varken, bir taraftan Ege gibi, 
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Karadeniz, Marmara gibi bölgelerde de engebeli, doğal güzellikleri ön plana 

alan ve tarihî yapıları katan çekim unsurları var. Farklı düzeyde imkânlara 

hitap edebilecek potansiyeller var. Başlangıç, orta ve ileri seviyedeki insanlara 

hitap edecek değişik güzergâhlar çıkarılabilir. Hafif düzeyde, kabul edilebilir 

bir kısmı bisikletle gidilen güzergâhlar veya bisikleti yaşam stili olarak gören 

insanlara özel güzergâhlar olabilir. 

(Katılımcı 15) 

 

Elde edilen verilere göre çeşitlilik konusunun çekim unsurları konusuyla ilişkili bir 

biçimde ele alındığı görülmüştür. Fakat Türkiye’nin sahip olduğu turistik çekim 

unsurları ile sunmuş olduğu coğrafi, tarihî, doğal ve kültürel çeşitlilik konusu arasında 

ince bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Çeşitlilik konusu tek başına bir çekim unsuru 

olarak ele alınmadığı gibi, sağlamış olduğu avantaj açısından çekim unsurları 

konusundan ayrılmaktadır. Bu sebeple ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. 

  

4.1.2.12. Öne çıkan yerler 

 

Katılımcılar, Türkiye’nin bazı bölgelerini bisiklet turizminin mevcut durumu 

bakımından olumlu yönde değerlendirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre bisiklet 

turizmi faaliyetleri konusunda en çok öne çıkan yerler; Kapadokya, Antalya, Muğla, 

İzmir ve Çanakkale olmuştur. Bölge bazında ise Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve 

Karadeniz Bölgesi öne çıkmaktadır. Bunlarla beraber Konya, Kayseri, İstanbul, Van, 

Mersin, Gaziantep, Edirne ve Tekirdağ katılımcıların belirttikleri diğer yerler olarak 

kayda geçmiştir. Katılımcıların mevcut durum konusunda bir yeri öne 

çıkarmalarındaki temel unsurların altyapı, bisiklet kültürü ve farkındalığı, yapılan 

yatırımlar ve çalışmalar, iklim, çekim unsurları ve çeşitlilik olduğu da ifadelerden 

ulaşılan bir diğer çıkarımdır. 

  

4.1.3. Olumsuz değerlendirmeler 

 

Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik olumsuz değerlendirmeler 

katılımcılar tarafından ifade edilen görüşlere göre on bir alt başlıkta toplanmıştır. Bu 

başlıklar “altyapı ve üstyapı eksiklikleri”, “eşgüdüm eksikliği”, “bisiklet kültürü ve 

farkındalığının olmaması”, “tanıtım ve pazarlama yetersizliği”, “yetersiz devlet 

desteği”, “güvenlik sorunları”, “yatırım ve çalışma eksikliği”, “süreklilik olmaması”, 

“talep eksikliği”, “nitelikli çalışan eksikliği” ve “çevre kirliliği” olarak belirlenmiştir. 
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Bu kısımda, katılımcıların Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki olumsuz 

değerlendirmeleri doğrudan alıntılarla desteklenerek açıklanmaktadır. Katılımcıların 

görüş bildirdiği başlıklar Çizelge 4.3’te belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. Olumsuz değerlendirme kodları 
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Katılımcı 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔   

Katılımcı 2 ✔ ✔   ✔   ✔ ✔   

Katılımcı 3  ✔    ✔  ✔    

Katılımcı 4 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ 

Katılımcı 5 ✔  ✔  ✔ ✔   ✔   

Katılımcı 6  ✔      ✔     

Katılımcı 7 ✔  ✔ ✔   ✔     

Katılımcı 8  ✔     ✔ ✔    

Katılımcı 9 ✔ ✔          

Katılımcı 10   ✔ ✔        

Katılımcı 11 ✔  ✔         

Katılımcı 12 ✔  ✔ ✔      ✔  

Katılımcı 13         ✔   

Katılımcı 14 ✔           

Katılımcı 15 ✔     ✔      

Katılımcı 16 ✔ ✔    ✔      

Katılımcı 17   ✔ ✔  ✔ ✔   ✔  

Katılımcı 18 ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔   

Katılımcı 19 ✔  ✔         

Katılımcı 20 ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Katılımcı 21 ✔   ✔ ✔   ✔    

Katılımcı 22 ✔           

Katılımcı 23 ✔  ✔  ✔       

Katılımcı 24 ✔           

Katılımcı 25 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔      

Katılımcı 26  ✔ ✔  ✔       

Katılımcı 27 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  

 

Çizelge 4.3’e göre en çok sayıda katılımcının değindiği noktalar; altyapı ve üstyapı 

eksiklikleri, eşgüdüm eksikliği, bisiklet kültürü ve farkındalığı olmaması ve tanıtım 

pazarlama yetersizliği olarak öne çıkmaktadır.  
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4.1.3.1. Altyapı ve üstyapı eksiklikleri 

 

Katılımcılar, Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki mevcut durumuna yönelik en 

olumsuz değerlendirmeleri altyapı ve üstyapı eksiklikleri bağlamında yapmıştır. 

Katılımcıların aynı konuyla ilgili bazı olumlu ifadeleri olsa da genel ifadeler bu konuda 

büyük eksikliklerin olduğu yönündedir. Altyapı ve üstyapı eksiklikleri konusunda 

karşılaşılan temel sorunlar “teknik servis hizmetleri”, “fiziksel altyapı” ve “turizm 

hizmetleri” olmak üzere üç alt başlık altında toplanmıştır. Fiziksel altyapı konusu ise 

“yollar”, “rotalar”, “bilgilendirme eksikliği” ve “park yeri” olmak üzere dört konuya 

ayrılmıştır. Altyapı ve üstyapı eksiklikleri bağlamında belirtilen hususlar Şekil 4.4’te 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.4. Altyapı ve üstyapı eksiklikleri 

 

Turizm hizmetleri noktasında ifade edilen eksiklikler arasında acenta hizmetleri, 

bisiklet turistlerine yönelik konaklama hizmetleri, bisikletli rehber hizmetleri, bisiklet 

kiralama hizmetleri, transfer hizmetleri ve yeme-içme olanakları öne çıkmaktadır. 

Acenta hizmetleri noktasında bazı işletmeler olduğu belirtilse de bunların az ve 

yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Acenta hizmetlerine yönelik olumsuz değerlendirme 

yapan bazı katılımcılar şunları söylemiştir: 

 

Şu anda birçok insan şey diyor; ben, evet bisiklete tatil yapmak istiyorum 

ama benim öyle rota çalışacak, bisikletler ayarlayacak, çantalarımı toplayacak 

zamanım yok. Birisi bana hâlihazırda yedi günlük paketi versin, ben çocuğumu, 

karımı alayım gideyim oraya diyor ama böyle bir şeyi Türkiye’de bulmanız çok 

zor. 

(Katılımcı 27) 
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Bu işin işletmeciliğini yapan az sayıda insan ve acenta var. Çok büyük 

ekonomik getirisi olmadığı için veya getiri sağlamayı bilemediğimiz için bu 

konu ticari yönden de biraz kapasitenin altında ama gelecekte hızla artacaktır. 

(Katılımcı 23) 

 

Katılımcıların turizm hizmetleri noktasında ifade ettikleri bir diğer eksiklik ise bisiklet 

dostu konaklama tesisleridir. Bu konuda, bazı katılımcılar bisiklet dostu otellerden 

bahsederken bazı katılımcılar ise kamp alanları gibi daha düşük bütçeli konaklama 

seçeneklerinin eksikliğinden bahsetmişlerdir. 

 

Bisikletlilerin kalması için konaklama tesisleri konusunda bir yıldır bir 

şeyler yapılıyor ama hâlâ bunun bilinç seviyesi ve verilen hizmet seviyesi çok 

düşük. 

(Katılımcı 1) 

 

Katılımcılar tarafından eksikliği belirtilen bir diğer turizm hizmeti ise tur güzergâhı 

veya rota boyunca, bisikletlilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeme-içme 

olanaklarıdır. Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Su noktamız yok, kamp alanımız yok. Bazı yollardan geçiyorsunuz, 40 

km, 50 km gidiyorsunuz, ihtiyacınızı giderecek olan sudur, yemektir, yiyecek 

noktası bulamıyorsunuz. 

(Katılımcı 20) 

 

Teknik servis eksikliği konusunda öne çıkan unsurlar, bisiklet tamir olanakları ve 

yedek parça temini olarak belirtilebilir. Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

 

Türkiye’de nitelikli bisiklet tamircisi ve nitelikli bisiklet malzemesine 

ulaşmak yerelde, kırsalda çok mümkün değil. İstanbul’da mümkün ama 

buradan bir Anadolu şehrine gittiğinizde bisiklet malzemesi bulmak kolay değil. 

Gerçi artık internet var ama atıyorum, bir disk freninin tamirini yapacak 

tamirci bulmak çok kolay değil. 

(Katılımcı 18) 

 

Biraz malzeme anlamında sıkıntımız var. Türkiye’de profesyonel teknik 

parça yok. Bir yabancı firmadan parça istiyorsunuz, üç ay sonra Hollanda’dan 

gelir diyor. Avrupa’da hemen ulaşabiliyorsunuz. 

(Katılımcı 22) 
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Herhangi bir Anadolu şehrindesiniz, bisikletinizin bir mekanik problemi 

oldu, elli kilometre çapında bir yerde bir bisiklet tamircisi bulabileceğinizin 

garantisi yok. Bulmanız çok zor ihtimal birçok şehirde. 

(Katılımcı 21) 

 

Fiziksel altyapı noktasındaki eksiklikler, katılımcıların en çok değindiği eksikliklerden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konudaki eksiklikler genel olarak yollar, rotalar, 

park yeri ve bilgilendirme eksiklikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Katılımcıların sıklıkla ve özelikle belirttikleri hususların başında rota eksikliği konusu 

gelmektedir. Bu konudaki genel ifadeler; doğru tasarlanmış, gerekli unsurları 

sunabilen, sürekliliği sağlanabilen bisiklet rotaları noktasında önemli eksiklikler 

olduğu yönündedir. Rota eksikliği ve bilgilendirme eksikliği genellikle birlikte ele 

alınmıştır. Rotalar üzerindeki bilgilendirme eksikliklerine değinildiği gibi aynı 

zamanda rotalar hakkında genel bilgilere (nerede olduğu, uzunluğu, zorluğu, 

olanakları vb.) erişimin zorluğuna da değinilmiştir. Örneğin, haritalandırma eksikliği, 

katılımcıların bu konuda değindiği hususlardan biri olmuştur. Rota eksikliği 

noktasında, katılımcılar yalnızca bütüncül rotaların eksikliğini değil, birbirleriyle 

koordine biçimde hazırlanmış rota ağlarının eksikliğini de vurgulamışlardır. Konuyla 

ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Fiziki alt yapı olarak, planlanmış ve diğer unsurlarıyla yani işte 

konaklama yerleri olsun ya da tarihî kültürel yerleri kapsaması ona göre rota 

planlaması yapılmış bir alt yapı bulunmuyor o açıdan baktığımızda, çok 

yetersiz. 

(Katılımcı 21) 

 

Türkiye’de genel anlamda haritalandırılmış bir rota ağı ya da işte bizim 

tematik rotalar dediğimiz şeyler yok. 

(Katılımcı 27) 

 

Bizim rota altyapımız yok. Yani belli yerler var tabii ki. Yarış 

organizasyonları haricinde bahsediyorum. Atıyorum x şehrine gittiniz, ben 

nerede dağ bisikleti yaparım dediğin zaman sıfır kaynak bulursun. Devlette var 

mı? Yok. Hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla bir altyapı çalışması bu anlamda 

baktığında yok. 

(Katılımcı 2) 
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Rotalarla ilgili olarak bilgilendirme eksikliğine vurgu yapan bir katılımcının görüşleri 

şu şekildedir: 

 

Türkiye’ye geldiğinde, bir turistin takip edebileceği herhangi bir rota, 

bilgi, tabela gibi bilgilendirmeler eksik. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcıların bahsettiği bir diğer olumsuz durum ise yollarla ilgilidir. Bisiklete uygun 

yolların, bisiklet yollarının ve trafiğin az olduğu yolların eksikliği bu konuda öne çıkan 

hususlardır. Katılımcılar, bisiklet yollarının azlığı ile birlikte bisiklet yollarının yanlış 

tasarlandığını, bakımsız ve kullanışlı olmadığını belirtmişlerdir. Bisiklet yollarıyla 

ilgili görüş bildiren bir katılımcı şunları söylemiştir: 

 

Ben bazı yollarda bisiklet yolunu kullanmıyorum. Çünkü birincisi, bakım 

yapılmadığı için çer-çöp birikiyor, lastiğim patlıyor. İkincisi, en son Dikili’ye 

gittim mesela, İzmir Dikili’de bisiklet yolu yapmışlar, bisiklet yolunu kaldırım 

kotunda yapmışlar ve her garaj giriş çıkışında yol kotuna iniyor, tekrar kaldırım 

kotuna çıkıyor. Roller coaster gibi böyle inip çıkıyorsunuz sürekli. 

(Katılımcı 18) 

 

Bisiklet yollarının plansızlığına vurgu yapan bir katılımcı şunları söylemiştir: 

 

Bisiklet yolları yapılmış olmak için yapılıyor. Bazen yoğun kalabalıkların 

olduğu noktalarda bu bisiklet yolları sadece yapılmış olmak için yapıldığı için 

o yoğunluğun içerisinde bisikletliler öncelik bekliyor. Yayalar yürüyecek yer 

olmadığı için o yolu işgal ediyorlar, onlar o yolu işgal ettiği için sorun çıkıyor. 

Yani Çanakkale’de bu yaşanıyor. Özellikle kordonda, işte o aynalı çarşının 

olduğu sokakta, zaten dar bir alan, bisikletli niye benim yoluma giriyorsun 

diyor, yaya diyor ki gidecek yer yok, ben nereye geçeyim diyor. O gibi sorunlar 

var.  

(Katılımcı 14) 

 

Trafik sorununa ve bisiklet yollarının eksikliğine vurgu yapan bazı katılımcıların 

ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet yolumuz yok. Trafik yoğun olduğu zaman ve bisiklet sürmek için 

uygun yol olmadığı zaman bisikletçiler buraya gelmiyor. 

(Katılımcı 4) 
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Parkur çıkarırken, yolların bağlantısız olması ve ulaşımda sürekli trafiğe 

girilmesi zorluk çıkarıyor. 

(Katılımcı 12) 

 

Katılımcıların bahsettiği bir diğer altyapı eksikliği ise bisiklet park yerleriyle ilgilidir. 

Park yerleriyle ilgili olumsuz değerlendirme yapan katılımcılardan birinin ifadesi şu 

şekildedir: 

 

Her yerden bisiklet alabilmeli, park edebilmeli. Şimdi öyle bir şey ki 

Çanakkale’de bisikletin var diyelim, nereye koyacaksın o bile belli değil. 

(Katılımcı 6) 

 

Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna dair yapılan olumsuz 

değerlendirmelerde altyapı ve üstyapı noktasındaki eksiklikler, katılımcılar tarafından 

sıklıkla dile getirilen önemli bir eksiklik olarak öne çıkmıştır. Bu konuda, katılımcılar 

tarafından eksikliği en çok belirtilen unsurlar ise fiziksel altyapı bağlamında, güvenli 

bisiklet yolları ve rotalar olmuştur. Katılımcıların ifadelerine göre bisiklet yollarından 

kasıt genellikle bisiklet sürmeye uygun yollar olmuştur. Bu noktada eksikliği öne 

çıkan unsur, şehir içi ulaşım amacıyla inşa edilmiş bisiklet yollarından çok, bisiklet 

turizminde kullanılabilecek yollar olarak ifade edilmiştir. Örnek olarak araç trafiği az 

olan köy yollarından veya otoyollara alternatif olabilecek yollardan bahsedilmiştir. 

Fiziksel altyapı eksikliklerine ek olarak turizm hizmetleri ve teknik servis hizmetleri 

konusunda da önemli eksiklikler dile getirilmiştir. Altyapı ve üstyapı noktasındaki 

olumsuz değerlendirmelerin, olumlu değerlendirmelere kıyasla daha detaylı ve yoğun 

bir şekilde, daha fazla katılımcı tarafından ifade edildiği görülmüştür.  

 

4.1.3.2. Eşgüdüm eksikliği 

 

Eşgüdüm eksikliği, katılımcılar tarafından Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut 

durumuna yönelik yapılan olumsuz değerlendirmeler arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Birçok katılımcının aynı sorundan bahsetmesinin yanında katılımcıların 

bu sorunu temel sorunlardan biri olarak gördüklerini ifade etmeleri, bu konunun 

önemini ortaya koymaktadır. Katılımcılar genel olarak, Türkiye’de bisiklet turizmine 

yönelik yapılan yatırımların yetersiz veya başarısız olması gibi sorunları kurumlar 

arası eşgüdüm eksikliği ile açıklamaktadır. Eşgüdüm eksikliği ile ilişkilendirilen diğer 
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bir boyut ise bisiklet turizmine yönelik yatırımlar konusunda yetkili bir çatı kuruluş 

olmamasıdır. Bu noktada, katılımcıların Türkiye Bisiklet Federasyonu ile ilgili kayda 

değer eleştirilerde bulunduğu görülmüştür. Bu konuda temel olarak Türkiye Bisiklet 

Federasyonu’nun bisiklet turizmi konusunda yetkili kurum olamaması ve yerel 

yönetimler, bakanlıklar ve diğer kuruluşların birbirinden bağımsız ve habersiz 

yatırımlar yapmaları sonucunda yatırımların etkili bir biçimde değerlendirilemediği 

ifade edilmektedir. Bununla birlikte, bisiklet turizmi yatırımları konusunda 

profesyonel hizmet alınmaması da bu konuyla ilgili başka bir husus olarak öne 

çıkmaktadır.  

 

Eşgüdüm eksikliğine yönelik olumsuz değerlendirmelerde bulunan katılımcılardan 

bazılarının ifadeleri şu şekildedir:  

 

Türkiye’de bisiklet turizmi açısından bence kurumsallaşmış bir yapı yok. 

Belediyeler bunu bireysel kendi başlarına yapmaya çalışıyor ama bence bu 

konuda da yeterli uzman desteği alamıyorlar, uzman istihdam etmiyorlar. 

(Katılımcı 18) 

 

Tabii Türkiye’de şey problemi var, bilimsel çalışmacılarla 

uygulamacılar çok iyi iş birliği içerisinde değil ama bunu aştığımız noktada 

mutlaka katkı sağlanacaktır. 

(Katılımcı 16) 

 

Özellikle kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerekiyor. Benim 

gördüğüm en büyük eksiklik, yapılan bütün çalışmalarda budur. 

(Katılımcı 8) 

 

Devlet kurumları arasındaki eşgüdüm sorununa değinen bir katılımcının ifadesi şu 

şekildedir: 

 

Burada tüm birimlerin; bakanlıklar olsun, belediyeler olsun, koordineli 

çalışması gerekiyor. Şöyle oluyor; İzmir’de mesela EuroVelo güzergâhı 

belirlenmiş, rota belirlenmiş, pat diye güzergâhın önünden kuzey otoyolu 

geçmiş mesela. Orada kalıyor yani. Rota yapıldığında orada yoktu ama araya 

geçmiş. Neden? Çünkü bakanlık planlarına EuroVelo rotası işlenmiyor. 

Onların bir bilgisi yok. Böyle bir koordinasyonsuzluk var. 

(Katılımcı 18) 
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Türkiye Bisiklet Federasyonu’na yönelik görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu 

şekildedir: 

 

Bisiklet Federasyonu’nun bu konuda dünyanın en zayıf organizasyonu 

olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda çok net eleştirebilirim. Bisiklet 

Federasyonu’nun hiçbir şekilde bisiklet kültürünü ülkede artırmaya dair, 

bisiklet ulaşımına destek olmaya dair, bisiklet turizmine dair, yapılacak 

yatırımların koordinasyonuna dair bir çalışması yok. Aslında, Bisiklet 

Federasyonu bu koordinasyonu iyi bir şekilde üstlense, TGA bir yerden 

çalışıyor, Ulaştırma Bakanlığı belki bir yerden çalışacak ama bunların 

koordinasyonunu bir kurum üstlense -bu bisiklet federasyonu olmalı- işler çok 

farklı bir yere yürüyebilir. Ama Bisiklet Federasyonu hiçbir şey yapmayıp, iki 

üç tane yarışı birilerine, bazı kurumlara organize ettirip, ihalelerle işin içinden 

çıkıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Çok net bir 

şekilde bu eleştiriyi yapabilirim. Bisiklet turizmine dair ve bisikletin bisiklet 

sporunun güncel verilerine dair, bilgilerine dair bir bilgisi olan, doğru düzgün 

iki üç tane çalışanı yok. 

(Katılımcı 1) 

 

Biz uluslararası etkinlik yapacaksak, buraya takımları getireceksek, 

uluslararası bisiklet federasyonu takımında olan yarışlara Türkiye’yi 

yazdırmamız gerekiyor. Bu tamamıyla bisiklet federasyonunun inisiyatifinde 

olan bir konu. Burada federasyon içinde bir ayırımcılık, yandaşlık olduğu 

zaman, kendi yakın olduğu arkadaşını, kendi firması harici hiç kimseyi 

yazmadığı anda, bisiklet turizmi zaten bütün Türkiye’de ölmüş oluyor. İzin 

konusunda ayrımcılık yapılıyor. Herkese eşit ve adil davranılmıyor.  

(Katılımcı 25) 

 

Federasyon bilmiyorum ne yapıyor. Bisiklet kültürünü geliştirmiyor, 

bisiklet ulaşımına dair bir şey yapmıyor. Hayır, bisiklet sporuna dair bir şey 

yap diyoruz, onu da düzgün yapmıyor, eline yüzüne bulaştırıyor.  

(Katılımcı 18) 

 

Eşgüdüm eksikliği, katılımcıların olumsuz değerlendirmeleri arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu konuya dair görüş bildiren katılımcılar arasında genellikle acenta 

yetkilileri, belediye yetkilileri ve konuya dair ilgi düzeyi nispeten daha yüksek kişilerin 

olduğu görülmektedir. Eşgüdüm eksikliğinin çatı kuruluş eksikliği ile birlikte ele 

alınması ve bu bağlamda Türkiye Bisiklet Federasyonu’na dair belirgin olumsuz 

ifadeler kullanılması, konuyla ilgili dikkat çeken bir noktadır. 
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4.1.3.3. Bisiklet kültürü ve farkındalığının olmaması 

 

Katılımcıların olumsuz değerlendirmeleri arasında öne çıkan bir başka unsur ise 

bisiklet kültürü ve farkındalığının olmamasıdır. Bu konuda yalnızca bisiklet kullanımı 

veya bisikletliye saygı unsurları ele alınmayıp aynı zamanda bisiklet turizmi 

konusunda bir bilincin olmadığına dair görüşler de sunulmuştur. Bununla birlikte bazı 

katılımcılar tarafından proje yapıcı ve uygulayıcıların da bisiklet kültürü ve 

farkındalığı bağlamında zayıf oldukları belirtilerek yapılan çalışmalardaki birtakım 

başarısızlıklar bu durumla ilişkilendirilmiştir.  

 

Bisiklet kültürü ve farkındalığı konusunda olumsuz görüş bildiren bazı katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

  

Birçok şehirde kalacağınız yerde insanlar bisikletin nasıl önemli bir şey 

olduğunu ya da bindiğiniz bisikletin ne kadar pahalı olabileceğinin farkında 

değiller. 

(Katılımcı 1) 

 

Buraya turist geldiği zaman bize soruyor, kimseyi bisiklet kullanırken 

görmüyoruz diyor. Yani sadece kendisi sürüyormuş gibi hissediyor. 

(Katılımcı 10) 

 

Adam takımın yanından geçerken bağırıyor, çağırıyor, öyle geçiyor. 

Şimdi, gelir mi o adam bir daha Türkiye’ye? Araba çarptı veya işte geçerken 

adam üzerine bira şişesi fırlattı geçen bizim yabancı bir takım üyesine. Biri 

geçerken muz atıyor. Burada özellikle bisiklet turizmi yapılacak şehirlerde, 

şoförlere bunların tabelalarla anlatılması gerekiyor, eğitimle anlatılması 

gerekiyor. 

(Katılımcı 25) 

 

En büyük sorun, vatandaşın bisiklete uyum sağlamamasıdır. Türkiye’de 

bisiklete saygı duyulması gerekiyor. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğu 

anlatılmalı, şehrin projesi olmalı ve muhtara ulaşmalıdır. Halkı eğitmek 

önemlidir. Otobüs şoförlerini, taksicileri eğitmek gerekir. Mavi yollar, insanlar 

alıştırılmadıkça etkin kullanılamaz. 

(Katılımcı 12) 

 

Katılımcıların, bisiklet kültürü ve farkındalığına yönelik olumsuz eleştirilerinin imaj 

ve güvenlik konularıyla da ilişkili olduğu belirtilebilir. Türkiye’de bisiklet kültürü ve 
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farkındalığı konusunda eksiklik bulunmasının özellikle tur planlayıcıları ve bisiklet 

kullanıcıları için önemli sorunlar yaratabildiği anlaşılmaktadır. 

 

4.1.3.4. Tanıtım ve pazarlama yetersizliği 

 

Katılımcıların Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna dair yapmış olduğu 

olumsuz değerlendirmelerden biri de tanıtım ve pazarlama yetersizliğidir. Burada 

bahsedilen iki temel sorun, tanıtımı yapılacak faaliyet sunamamak ve mevcut 

olanakları tanıtamamak şeklindedir. Tanıtım ve pazarlama yetersizliğiyle ilgili görüş 

bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Bence Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var ama maalesef yeterince 

reklam olmadığını düşünüyorum. Reklam olsa Türkiye’deki bisiklet turizminin 

dünyadaki bisiklet turizmini bayağı bayağı yakalayacağını düşünüyorum. 

Kapadokya’da mesela, balondan başka adam akıllı reklam yapılmıyor. Bisiklet 

reklamı maalesef çok az, hiç yapılmıyor, oteller dahi bilmiyor. 

(Katılımcı 7) 

 

Bu festivallerin yurt dışı tanıtımı noktasında ben eksiklik görüyorum. 

Yani mesela İngilizce siteleri olmuyor ya da ne bileyim bizim yabancı turizm 

tanıtım kanallarımız dediğimiz şeyler tarafından da hemen hemen hiç 

tanıtılmıyorlar. 

(Katılımcı 21) 

 

Bizde bu işi yapan işte bir biz varız, belki iki üç tane şirket var ama bu 

turizmdeki bisiklet potansiyeli büyük bir potansiyel. Buna pazarlama yapmak 

lazım. Elimizde bir cevher var, toprağın altında bir cevher var; o cevheri 

çıkartıp göstermek lazım. Hani biz cevherimizi çıkardık, cevherimiz var ama 

gösteremiyoruz, pazarlayamıyoruz. 

(Katılımcı 4) 

 

Tanıtım ve pazarlama yetersizliği konusunda, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 

Turu bağlamında yapılan tanıtım faaliyetlerinin başarılı olamadığını belirten bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Cumhurbaşkanlığı turu var. Biz Cumhurbaşkanlığı turunu da çok iyi 

kullanamıyoruz. Fransa turunun geçtiği noktalarda turizm on kat yüksek 

gelirlerle geliyor. Fransa’da, oralarda bisiklet turizmi müthiş derecede patlıyor 

ve herkesin bütün dünyanın hayali yani Fransa turunun yapıldığı noktalarda 

bisiklet turu yapmak ve oralarda yemek içmek, eğlenmek. Biz 
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Cumhurbaşkanlığı turumuzla, bugüne kadar ne tur yapılan noktalarda ne de 

turun geçtiği yerlerde böyle bisiklet turizminde bir patlama veya bir talep oldu. 

(Katılımcı 20) 

 

4.1.3.5. Yetersiz devlet desteği 

 

Bazı katılımcılar bisiklet turizmine yönelik devlet desteğinin yetersiz olduğunu ifade 

etmiştir. Yapılan yatırımların sürekliliğinin sağlanamaması, planlı olmaması, bölgesel 

olması, yeterli bütçe ayrılmaması, yüzeysel kalması ve gereken önemin verilmemesi 

gibi olumsuz yönler dikkat çekmektedir. Devlet desteği boyutu altında; bakanlıklar, 

valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarından bahsedilmiştir. Katılımcıların 

konuya ilişkin düşünceleri genellikle keskin bir biçimde olumsuz olsa da ifadelerinden 

çıkarılan bazı olumlu değerlendirmeler önceki bölümde ele alınmıştır. Katılımcıların 

bisiklet turizmine dair devlet desteği bağlamında ifade ettiği olumsuz değerlendirmeler 

genellikle altyapı yatırımları üzerine olmakla beraber, özel kuruluşların teşvik 

edilmemesi de göze çarpan bir diğer unsurdur. Bu noktada katılımcıların, doğrudan 

teşvik olmadığını söyleseler de aslında mevcut teşviklerin yetersiz olduğunu ifade 

etmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda özellikle sektör paydaşları tarafından 

keskin bir şekilde yapılan bu olumsuz değerlendirmelerin sebebinin, beklentilerinin 

karşılanmamasından kaynaklandığı çıkarımında bulunulabilir. Devlet desteği 

konusunda olumsuz değerlendirmelerde bulunan bazı katılımcıların ifadeleri şu 

şekildedir: 

 

Hiçbir teşvik yok şu an. Devlet tarafından verilen şu ana kadar hiçbir 

teşvik olmadı. 

(Katılımcı 25) 

 

Bir sivil toplum kuruluşu yol yapamaz. Kamudan destek almadan veya 

kamunun kontrolü olmadan bu yollar işgalden kurtulamaz. Yerel yönetimler, 

elindeki araç gereçle ya da bölgesel finansla bunları yapmalıdır. Eğer 

yetişemiyorsa da kalkınma ajansları, ulusal ajans gibi projelerle bunları 

destekleyebilir. Bu anlamda çok iyi durumda değiliz. 

(Katılımcı 26) 

 

Gelen misafirlerimiz gayet memnun kalıyorlar ama biz imkânlarımızı 

zorlayarak onlara bisiklet yolları buluyoruz. Devletin bize bisiklet yolu şurası 

deyip de o bisiklet yoluna gidip orada bisiklet sürme durumumuz yok. Öyle bir 

yol yok. 

(Katılımcı 4) 



84 

Turizm politikaları ve uygulamaları bağlamında olumsuz görüş bildiren bir 

katılımcının görüşleri şu şekildedir: 

 

Bizim turizm politikalarımız genelde merkeziyetçidir, yerelden uzaktır. 

Bakanlık 2023 stratejileri gibi planlar yapar fakat bunların uygulamalarını 

yerelde göremeyiz. 

(Katılımcı 23) 

 

Devlet desteklerinin yetersizliği konusunda öne çıkan en belirgin sorunların; 

yatırımcıların ve sektör paydaşlarının teşvik edilmemesi, bürokratik aşamalarda 

kolaylık sağlanmaması ve altyapı noktasında yeterince yatırım yapılmaması olduğu 

söylenebilir. 

 

4.1.3.6. Güvenlik sorunları  

 

Katılımcıların olumsuz görüş belirttiği bir diğer sorun ise güvenlik sorunlarıdır. Bu 

noktada katılımcılar tarafından ifade edilen temel sorun, trafik güvenliğidir. 

Bisikletliler için önemli bir sorun olarak ifade edilen trafik güvenliği konusunda, 

bilinçsizlik ve kanuni düzenlemelerin yetersizliği gibi noktalara değinilmiştir. Bununla 

beraber, bisikletlilerin can ve mal güvenliği konusundaki sorunlar da katılımcılar 

tarafından ifade edilen bir başka husustur. Güvenlik sorunlarına dair görüş bildiren 

bazı katılımcıların ifadeler şöyledir: 

 

Büyük cezai yaptırımların olması gerekiyor ki aracı kullanan kişi “ya ben 

bu bisikletten biraz uzaklaşayım” demeli. Bisikletliyi gördüğü anda korkması 

gerekiyor. Çünkü bisikletliye vereceği en ufak bir zararın ona çok büyük cezai 

yaptırımı getireceğini bilmesi gerekiyor. O yok Türkiye’de şu anda.  

(Katılımcı 17) 

 

Türkiye’de bir de trafik güvenliği problemi var. Yani araçların bile çok 

güvenli seyahat edemediği noktada, bisikletlilerin güvenli seyahat 

edebildiklerini düşünmek zor. Trafik bilincimizin de zayıf olduğunu 

düşünüyorum.  

(Katılımcı 16) 

 

 Şu anda, Türkiye’de kafamızdaki şey: “Bisiklet mi? Aa! Yolda zaten 

bana çarparlar ve ölürüm”. 

(Katılımcı 27) 
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Katılımcıların, güvenlik sorunlarına yönelik yapmış olduğu değerlendirmelerden yola 

çıkarak bu sorunun, bisiklet turistlerinin tatil yeri olarak Türkiye’yi tercih etme 

olasılıklarını da düşürdüğü anlaşılmaktadır. 

 

4.1.3.7. Yatırım ve çalışma eksikliği 

 

Katılımcıların, Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik yapmış 

olduğu olumsuz değerlendirmelerden bir diğeri ise yatırım ve çalışma eksikliği 

konusundadır. Bu konu, devlet desteklerine yönelik yapılan olumsuz 

değerlendirmelerle benzerlik göstermektedir. Katılımcılar, bisiklet turizmine yönelik 

yatırım ve çalışma eksikliklerinden bahsederken iki temel unsurdan söz etmişlerdir. 

Bunlar, yeterli bütçe ayrılmaması ve plansız veya yanlış planlanmış faaliyetlerdir. 

Yatırım ve çalışma eksikliği konusunda, yanlış planlama noktasına vurgu yapan bir 

katılımcının ifadeleri şöyledir: 

 

Avrupa’daki sistemi alıp da Türkiye’ye getirmeye çalışırsan olmaz. 

Avrupa 1950’lerde neleri atlattıktan sonra, kaç senede o noktaya geldi. Sen 

Türkiye’de bunu çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorsun fakat Türkiye’deki 

kültür ile Avrupa’daki insanların kültürü bir değil, eğitim seviyesi bir değil. O 

yüzden o sistemi alıp Türkiye’ye entegre edemezsin. Ben bunu birkaç yerde 

söyledim. Birkaç belediye yetkilisine söyledim. Avrupa bisiklet kültürünü 

Türkiye’ye oturamazsın, oturmayacak hiçbir zaman da. 

(Katılımcı 27) 

 

Yetersiz çalışma ve bütçe konusuna değinen bazı katılımcılar şunları söylemiştir: 

 

Bu alanda çalışmaların az olduğunu görüyoruz. Özellikle, bisiklet 

alanında yapılan çalışmaların turizm bağlamında yok denecek kadar az 

olduğunu düşünüyorum. 

(Katılımcı 8) 

 

Yatırım konusunda doğru düzgün ayrılmış bir bütçe yok benim gördüğüm 

kadarıyla. Bütçe nasıl oluşturuluyor? Avrupa Birliği fonlarından oluşturmaya 

çalışılıyor. KOSGEB vardı mesela, oradan fon yaratılmaya çalışılıyor. 

Sürdürülebilir turizme yönelik dernekler, vakıflar var. Oradan fon yaratılmaya 

çalışılıyor. Öyle ayrı bir bütçe oluşturulmuş değil yani. 

(Katılımcı 18) 
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4.1.3.8. Süreklilik olmaması 

 

Bazı katılımcılar, bisiklet politikalarında ve yatırımlarında süreklilik olmadığına dair 

görüş bildirmişlerdir. Belirlenen politikaların uygulamaya geçemediği ya da bir 

yatırıma başlanıp sonunun getirilemediği şeklinde görüşler mevcuttur. Süreklilik 

konusu, katılımcılar tarafından temel olarak çatı kuruluş ve eşgüdüm eksikliği 

konusuyla birlikte ele alınmıştır. Ortada sistematik ve planlı işleyişe öncülük edecek 

bir yapının olmamasının bisiklet turizmi politikalarında ve yatırımlarında sürekliliğin 

sağlanamamasına sebep olduğu belirtilmiştir. Süreklilik konusuyla ilgili olumsuz 

değerlendirme yapan bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Türkiye’de yatırım politikaları çok değişken. 2023 turizm master 

planımız var. Burada bisiklet turizminde bir yerlere gelmeliyiz diyoruz. 

Yatırımlar yapılıyor bisiklet turizmi özelinde, çalışanlar istihdam ediliyor ama 

bunun devamlılığına dair hiçbir şey söyleyemeyiz. Yarın öbür gün, işte iki yıl 

sonrasında en ufak bir hükümet değişiminde bütün bu politikalar baştan aşağı 

değişecek. Çünkü bunlar devlet ve hükümet politikaları. 

(Katılımcı 1) 

 

4.1.3.9. Talep eksikliği 

 

Katılımcıların olumsuz görüş bildirdiği diğer bir konu ise bisiklet turizmine yönelik 

talep eksikliğidir. Bisiklet etkinliklerine talebin az olması ve paket tur satın alan 

bisiklet turistlerinin az olması gibi unsurlar bu konuda öne çıkmıştır. Bu noktada 

katılımcılar talep eksikliğini; tanıtım ve pazarlama eksikliği, yetersiz altyapı ve üstyapı 

yatırımları, yetersiz devlet desteği ve süreklilik olmaması gibi konularla 

ilişkilendirerek ele almışlardır. Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

 

Bir acenta ile anlaşıp yalnızca bisiklet sürme amacıyla Türkiye’ye gelen 

bireysel turist ya da profesyonel olmayan, amatör olarak bu işi yapan turist 

konusunda çok çok zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü, hem Türkiye’nin 

bu alandaki bilinirliği zayıf, hem de sunduğu altyapı imkânları zayıf. Ayrıca 

bunu sunan acenta sayısı da bir hayli düşük. 

(Katılımcı 1) 

 

Fransa ya da İtalya’daki kadar bizde izleyici yok maalesef. Ancak şehrin 

içinde çıkıp da bisikletçileri görmek isteyen ya da o anı fotoğraflamak isteyen 
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kişiler olursa görüyoruz. Dediğim gibi, Fransa ve İtalya’da, tarlaların 

kenarında bile arabalarıyla dizilmiş olan, onu farklı bir etkinliğe çevirmiş, 

pikniğe ya da buna benzer farklı etkinliklere çevirmiş olan insanların katılımı 

olduğunu dikkate alırsak, seyirci anlamında da oradan biraz geri olduğumuzu, 

geride kaldığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. 

(Katılımcı 13) 

 

Yurt dışından buraya bisiklet turizmi için gelen çok az. Ama seyyah 

olarak gelenler geliyor. Onlar zaten siz bisiklet turizmi faaliyeti yapsanız da 

gelecek yapmasanız da gelecek. 

(Katılımcı 18) 

 

Katılımcıların ifadelerine göre bisiklet turizmi konusunda Türkiye’de bir talep 

eksikliği olsa da bunun temel sebebinin arzın kısıtlı olmasından kaynaklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple, talep eksikliği konusu incelenirken mevcut yatırımların 

talep görmediği şeklinde değil, yatırımlar yetersiz olduğu için talep yaratılamadığı 

şeklinde değerlendirilmelidir. 

 

4.1.3.10. Nitelikli çalışan eksikliği 

 

Katılımcıların Türkiye’deki bisiklet turizmine dair yapmış olduğu olumsuz 

değerlendirmelerden bir diğeri de nitelikli çalışan bulunamaması noktasındadır. 

Katılımcı ifadelerine göre bisiklet turizmi için gerekli olan bisikletli turist rehberi, 

teknisyen ve bisiklet turizmi operasyonlarını yürütecek çalışan bulma noktasında 

sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. Nitelikli çalışan eksikliği konusunda görüş 

bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir. 

 

Yurt dışından biri geldiğinde bisikletinin tamir edilebiliyor olması 

gerekir. Bisikletle ilgilenecek kalifiye eleman sıkıntısı var. Teknik destek ve 

malzeme bulunabilmesi gerekir. Aksi hâlde yarışa gelen adam gerekli desteği 

bulamazsa bir daha burayı tercih etmeyecektir. 

(Katılımcı 12) 

 

Genel anlamda, bisiklet turizmi için rehberlerin de gelişmesi lazım, 

çünkü bisikletli rehberimiz yok.  

(Katılımcı 4) 

 

 

 



88 

4.1.3.11. Çevre kirliliği 

 

Bisiklet turizminin mevcut durumuna dair olumsuz değerlendirme yapan bir katılımcı 

çevre kirliliği konusuna değinmiştir. Seyahat acentası yetkilisi olan bu katılımcının 

görüşü, farklı bir boyutu ortaya koyması açısından değerlidir. Çevre kirliliğine dair 

görüş bildiren katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Pikniğimizi yapıyoruz, herkes pisliğini bir yere atıyor. Ondan sonra, o 

pislik orada kalıyor. Benim attığımdan bir şey olmaz diyorlar herhâlde. O 

atıyor, diğeri atıyor; bir bakıyorsun ki yollar pislikten geçilmiyor. İyi 

taraflarımız var, temizliğimiz yok. Temizliğimiz olsa iyi olur. Ben pis bir yere 

mi getireceğim turistlerimi, misafirlerimi? Temizliğe de önem vermek lazım 

biraz. 

(Katılımcı 4) 

 

Katılımcıların yapmış oldukları olumsuz değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’de 

bisiklet turizminin genel anlamda zayıf bir izlenim ortaya koyduğu söylenebilir. 

Hâlihazırda birtakım yatırım ve girişimler olmasına rağmen, oluşan hareketliliğin 

yeterli düzeyde olmadığı ve bu konudaki potansiyelin yeterince değerlendirilemediği 

belirtilmektedir. Bu konuda, ortaya çıkan belirgin eksiklikler katılımcıların 

ifadelerinden yola çıkarak kategorik bir biçimde sunulmuştur. 

 

4.2. Bisiklet Turizmine Uygunluk 

 

Çalışmanın ikinci aşamasında, bisiklet turizmine uygunluk unsurları araştırılmıştır. Bu 

aşamada katılımcılar, bir destinasyonun bisiklet turizmine uygun olması için ne gibi 

özelliklere sahip olması gerektiği ve Türkiye’deki hangi destinasyonların bisiklet 

turizmine uygun olduğuna yönelik görüşler belirtmiştir. Bu bağlamda, bisiklet 

turizmine uygunluk teması, iki alt tema şeklinde incelenmiştir. 

 

4.2.1. Bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken özellikler 

 

Katılımcıların ifadelerine göre, bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması 

gereken özellikler dokuz başlık altında toplanmıştır. Bunlar “çekim unsurları”, 

“altyapı ve üstyapı olanakları”, “güvenlik”, “uygun iklim koşulları”, “uygun coğrafi 

özellikler”, “yerleşim yeri”, “erişilebilirlik”, “tanınırlık”, “bisiklet kültürü ve 
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farkındalığı” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların görüş bildirdiği konular Çizelge 

4.4’te sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.4. Bisiklet turizmine uygunluk kodları 

Bisiklet Turizmine 
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Katılımcı 1  ✔  ✔   ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 2 ✔ ✔  ✔ ✔     

Katılımcı 3          

Katılımcı 4 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔    

Katılımcı 5   ✔    ✔ ✔  

Katılımcı 6  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Katılımcı 7 ✔ ✔        

Katılımcı 8 ✔  ✔       

Katılımcı 9 ✔ ✔ ✔   ✔    

Katılımcı 10 ✔ ✔ ✔   ✔    

Katılımcı 11 ✔   ✔      

Katılımcı 12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

Katılımcı 13  ✔        

Katılımcı 14 ✔         

Katılımcı 15 ✔ ✔ ✔  ✔     

Katılımcı 16 ✔  ✔    ✔   

Katılımcı 17 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔    

Katılımcı 18 ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔   

Katılımcı 19 ✔ ✔ ✔    ✔   

Katılımcı 20 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     

Katılımcı 21 ✔  ✔    ✔   

Katılımcı 22  ✔        

Katılımcı 23 ✔ ✔   ✔  ✔   

Katılımcı 24 ✔ ✔  ✔      

Katılımcı 25 ✔ ✔  ✔ ✔     

Katılımcı 26 ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔   

Katılımcı 27 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔    
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4.2.1.1. Çekim unsurları 

 

Katılımcıların bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken özellikler 

kapsamında belirttiği hususların başında çekim unsurları gelmektedir. Çekim unsurları 

kapsamında ifade edilen bileşenler “doğal güzellikler”, “tarihî unsurlar”, “kültürel 

unsurlar”, “coğrafi çeşitlilik” ve “turistik faaliyetler” olmak üzere beş grup altında 

toplanmıştır. Katılımcıların bahsettiği çekim unsurları Şekil 4.5’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.5. Çekim unsurları 

 

Bazı katılımcıların, bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken çekim 

unsurlarıyla ilgili ifadeleri şöyledir: 

 

Doğal ve kültürel özelliklerinin olmasını beklerim. Şimdi, rotamızın 

üzerinde mesela Çerkezköy var. Eğer rotamızın üzerinde olmasaydı, 

Çerkezköy’e gitmek istemezdim. Çünkü Çerkezköy’de sadece binalar var, 

sanayi var. Ama mesela Çatalca öyle değil. Çatalca’da hem kültürel miras 

ögeleri var hem de işte mağarasıyla, ağaçlarıyla doğal miras ögeleri var. Keza 

Lüleburgaz hem kültürel miras ögesi var hem de tarlaların arasından geçerken 

pastoral bir dokusu var. 

(Katılımcı 18) 

 

Şimdi, ben yurt dışında da çok tur yaptığım için biliyorum, gelen insan 

gezdiği noktada bir manzara hakimiyeti istiyor. Herkes görsel güzellik ister.   

(Katılımcı 20) 

 

Tur yapılan destinasyonun tarihî, kültürel ve coğrafi özellikleri önemli. 

Yani burası bir deniz rotasında mıdır, yoksa bir yeşil rota mıdır yoksa, bir göller 

bölgesi midir ya da Ürgüp tarafı gibi daha çok jeolojik varlıkların yer aldığı 

rotalar mıdır, bu önemli. 

(Katılımcı 21) 
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Destinasyon çekim unsurlarından doğal ve kültürel anlamda çekicilik 

çok önemli.  

(Katılımcı 23) 

 

Burada önemli olan, bir turist açısından, gittiği destinasyondaki ilk 

sebep, süreceği rotanın düzgünlüğü veya olanakları değil. Önemli olan, orada 

sürerken neleri göreceği, nereleri gezeceği, nasıl faaliyetlerde bulunacağı. 

Çünkü bir ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gidiyorsa biri, bir beklentisi var. Yani 

atıyorum, Kapadokya’ya gelip bisiklet süren bir insan, aynı zamanda kiliseleri, 

mağaraları görmek, güzel manzaralarda bisiklet sürmek ister. 

(Katılımcı 10) 

 

Katılımcıların ifadelerine göre öne çıkan temel çekim unsurları doğal, tarihî ve kültürel 

çekim unsurları olmuştur. Kültürel çekim unsurları içerisinde; destinasyonda bulunan 

insanların yemek kültürü, gelenekleri ve yaşayış biçimleri gibi unsurlardan 

bahsedilmiştir. Katılımcıların görüşme boyunca farklı yerlerde de değindiği noktalar 

dikkate alındığında, bir bölgenin sunduğu gastronomik unsurların bisiklet turistleri 

için önemli bir çekim unsuru olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Çekim unsurları konusunda, önemine vurgu yapılan bir diğer nokta ise coğrafi 

çeşitlilik olmuştur. Dağ bisikleti turlarını baz alan bazı katılımcılar, fazla eğim 

oranlarını gerekli görürken yol bisikletlerini baz alan bazı katılımcılar da düşük eğim 

oranlarının olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise yapılacak tura ve 

turist kitlesine göre bunun değişkenlik gösterebileceğini ifade etmişlerdir. Tüm 

görüşlerden hareketle hem yüksek eğim hem de düşük eğim oranlarına sahip olarak 

coğrafi çeşitlilik sunabilen destinasyonların bisiklet turizmi için daha uygun olduğu 

çıkarımı yapılabilir. 

 

Bazı katılımcılar, bisiklet turistlerinin yalnızca bisiklet sürme faaliyetine katılmadığını 

vurgulayarak diğer turistik faaliyetlerin yapılabilmesine de olanak sağlamasının 

gerekliliğinden söz etmişlerdir. Bu sebeple, bir bisiklet turizmi destinasyonunun, 

bisiklet turistlerine yönelik farklı aktiviteleri de içermesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bu unsur, potansiyele yönelik bulgular kısmında daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
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4.2.1.2. Altyapı ve üstyapı olanakları 

 

Katılımcıların bir bisiklet destinasyonu için gerekli gördükleri bir diğer unsur, altyapı 

ve üstyapı olanaklarıdır. Altyapı ve üstyapı olanakları içerisinde “turizm hizmetleri”, 

“sağlık hizmetleri”, “yol”, “rota”, “teknik servis” ve “park yeri” olmak üzere altı nokta 

ortaya çıkmıştır. Altyapı ve üstyapı olanakları kapsamında ortaya çıkan noktalar Şekil 

4.6’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.6. Altyapı ve üstyapı olanakları 

 

Turizm hizmetleri noktasında görüş bildiren katılımcılar; konaklama, acenta ve 

yiyecek-içecek hizmetlerinin gerekliliğine vurgu yapmışlardır. Özellikle konaklama 

hizmetleri konusunda, bisiklet turistlerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 

bisiklet dostu konaklama hizmetlerinin ve güvenli kamp alanlarının gerekliliğinden 

bahsedilmiştir. Konaklama hizmetleriyle ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi 

şu şekildedir: 

  

Birçok kişi konaklayabileceği bir yer arıyor. Hani, çadırda kalmak 

istemiyorlar. Kamping alanı mesela, bunu arayanlar var. Çadır kurabilecekleri 

bir yer bakıyorlar. Bir işletme veya köy… 

(Katılımcı 17) 

 

Yiyecek-içecek hizmetleri de katılımcılar açısından önemle vurgulanan bir başka 

gereklilik olmuştur. Bu noktada, bisiklet turistlerinin fazla kalori yaktığı, fazla su 

tükettiği ve dinlenme ihtiyaçları olduğu için, bir bisiklet destinasyonunun yeterli 

sayıda yiyecek-içecek tesisine sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Yiyecek-içecek 

tesislerinin gerekliliğine değinen bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 
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Destinasyonda ihtiyaçlarımızı karşılayacak, mesela; köylerin, 

kafeteryaların, restoranların olması gerekir. 

(Katılımcı 4) 

 

Altyapı ve üstyapı olanakları konusunda öne çıkan bir diğer unsur ise teknik servis 

olanaklarıdır. Bir bisiklet destinasyonunda, bisiklet turistlerine yedek parça veya 

yedek bisiklet sağlanabilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, servis 

hizmetini sağlayabilecek çalışanların da önemine vurgu yapılmıştır. Konuyla ilgili 

görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

En önemlisi, yol üzerinde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin tedarik 

edileceği yerler olmalıdır. Bir köyden geçerken, köy bakkalında iç lastiğin 

bulunabiliyor olması lazım. Teknik servis olmasa da yolda kalmamak için 

gerekli malzemelerin karşılanması lazım.  

(Katılımcı 12) 

 

Yolda misafirin bisikletinde bir arıza olduğu zaman, hemen çözülebilecek 

bir şey değilse eğer, ona kiraya verebileceğiniz yedek bir bisiklet olması 

gerekiyor. Akşam, o misafirin bisikletini tamir edip verebilecek personelinizin 

olması gerekiyor. 

(Katılımcı 22) 

 

Rotanın servis alabileceğiniz yerlerden geçecek olması önemli. Servis 

hizmetinin bir şekilde sağlanabilmesi lazım.  

(Katılımcı 9) 

 

Katılımcılardan bazıları sağlık hizmetlerinin gerekliliğine vurgu yaparak bir bisiklet 

turizmi destinasyonunda olması gereken unsurlardan biri olduğunu ifade etmişlerdir. 

Destinasyon genelinde veya rota boyunca sağlık hizmetlerine ulaşımın olması, 

katılımcılar tarafından önemle vurgulanmıştır.  

 

Bir bisiklet destinasyonunda olması gereken özellikler bağlamında öne çıkan yol ve 

rota olanakları, katılımcıların sıklıkla değindiği önemli unsurlar olmuştur. Bir bisiklet 

destinasyonunun temel olarak bisiklet kullanımına uygun yolları içermesi gerektiği 

başlıca belirtilen husustur. Bu noktada; yolun kalitesi, trafik yoğunluğu ve güvenlik 

tedbirleri gibi hususlara vurgu yapılmıştır. Bununla beraber, katılımcıların ifadelerine 

göre, bu konunun ayrı bir biçimde, dağ bisikleti ve yol bisikleti kullanımına göre ele 

alındığı ortaya çıkmıştır. Bisiklet turizmi destinasyonunun dağ bisikleti turizmi için 

ciddi yol yatırımları yerine doğal yolları içermesi gerektiği vurgulanırken, yol bisikleti 
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turizmi için asfalt yol yatırımlarına vurgu yapılmıştır. Yol konusunda görüş bildiren 

bazı katılımcıların ifadesi şu şekildedir: 

 

Yol bisikleti için düzgün asfalt yol ve yan tarafta boşluğun olduğu bir 

şerit gerekli. Trafikten ayrı bir şekilde geçebilecekleri bir yer olması lazım.  

(Katılımcı 2) 

 

Ayrılmış yol kaliteli bir yoldur. Yolun trafiği azaltılmış ya da hız 

sınırlaması yapılmış olmalıdır.  

(Katılımcı 26) 

 

Yapılacak bisiklet turuna bağlı. Dağ bisikleti yapıyorsan orda en azından 

bir toprak yol veya keçi yolu dediğimiz patika yolların olması gerekiyor. 

(Katılımcı 7) 

 

Bir diğer gereklilik olarak ifade edilen unsur, bisiklet rotalarıdır. Katılımcılar, bisiklet 

rotaları konusunda rota bakımı, yeterli rota uzunluğu ve bilgilendirme noktalarına 

değinmişlerdir. Rotalar tasarlandıktan sonra, düzenli bir şekilde bakımlarının 

yapılması gerektiği, ortaya bir tur çıkarılabilecek kadar mesafe sağlanması gerektiği 

ve rota üzerinde tabela gibi bilgilendirme araçlarıyla beraber, rotaya gitmeden 

ulaşılabilecek haritalar ve rotaya dair detaylı bilgiler içeren kitapçık ve web sitesi gibi 

kaynakların olması gerektiğinden bahsedilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir:  

 

Bisiklet turizmi için, destinasyonlarda rotaların belirlenmesi ve eğim, 

yolun yapısı, mesafe, su kaynağı, alışveriş olanakları önemlidir. Rota bilgisi, 

yani destinasyonun neresinde hangi etkinlikler yapılacak bilmek gerekli. 

(Katılımcı 23) 

 

Katılımcıların, bisiklet destinasyonunda bulunması gereken özellikler bağlamında 

değerlendirdiği diğer bir unsur ise bisiklet park yerleridir. Bisiklet turistlerinin, tur 

sırasında farklı aktiviteler yaparken veya konaklarken bisikletlerini bırakabilecekleri 

güvenli park yerlerinin olması gerektiği, bazı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

  

Nemrut Dağı’nın son 20 kilometresi eğimlidir. Eşyalı bir turistin burayı 

çıkması zordur. Buna uygun güvenli bisiklet park yeri, güvenli eşya bırakma 
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yeri, güvenli kamp yerlerini göstermek zorundayız ki adam gelirken buradaki 

planını yapabilsin. 

(Katılımcı 26) 

 

4.2.1.3. Güvenlik 

 

Katılımcı ifadelerine göre bir bisiklet turizmi destinasyonunun sahip olması gereken 

temel özelliklerden biri de güvenliktir. Bu noktada, trafik güvenliği ve turist güvenliği 

konuları ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar, trafik güvenliği konusunda sağlanması 

gereken bazı hususlara dikkat çekmişlerdir. Örneğin; ayrılmış bisiklet yolu, geniş 

güvenlik şeridi, düşük trafik yoğunluğu ve sürücüleri uyarıcı unsurlar bu konuda 

belirtilen hususlardan bazılarıdır. Turist güvenliği konusunda ise bisiklet turistlerinin 

rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmesi gibi hususlardan bahsedilmiştir. Güvenlik 

konusunda görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Güvenlik konusu çok önemli. Gerek motorlu araçlara karşı güvenlik, 

gerekse bulunduğu yerde işte ekipmanının çalınması, bisikletinin çalınması gibi 

adi suçlar kapsamına giren güvenlik konusu önemli bence.  

(Katılımcı 21) 

 

Bir destinasyonun bisiklet sürmeye elverişli olmasının bence en büyük 

kriteri, o bölgenin trafik yoğunluğunun belli bir limitin altında olması. 

(Katılımcı 27) 

 

Bir kere kamyonlardan arınmış bir yol olması gerekiyor. Ben kamyonlu 

yollara girdiğim zaman tedirgin oluyorum. Emniyet şeridi varsa da tedirgin 

oluyorum çünkü kamyonların yarattığı, özellikle büyük tırların yarattığı o hava 

akımı bizleri çok zorluyor. Eğer alternatif bir yol bulursam kamyonun 

gitmediği, ben oraya gidiyorum. 

(Katılımcı 17) 

 

4.2.1.4. Uygun iklim koşulları 

 

Bazı katılımcılar, bir destinasyonun bisiklet turizmine uygun olabilmesi için uygun 

iklim koşullarına sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Uygun iklim koşullarıyla 

ilgili; çok sıcak, çok soğuk, çok rüzgârlı ve çok yağış alan yerler olumsuz 

değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, kış ayları sıcak ve yaz ayları serin geçen yerlerin 

uygunluğuna vurgu yapılmıştır. Bu noktada, destinasyonların mevsimlere göre farklı 
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değerlendirildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcılardan 

bazılarının ifadeleri şöyledir: 

 

Biyoiklimsel konfor bir destinasyon için çok önemli bir unsurdur. 20-22 

santigrat derece iyi bir derecedir. %65 nem oranı iyi bir orandır. Saatteki hızı, 

beş kilometreyi geçmeyecek rüzgâr olmalıdır. 

(Katılımcı 11) 

 

(Bisiklet turizmi) daha uygun iklimlerde daha çok yapılıyor. Yağışlı bir 

yere çok fazla turist getirme gibi bir şansın yok. Çok soğuk bir yere turist 

getirmek de…   

(Katılımcı 2) 

 

İlk olarak, iklimsel özelliğe örnek verelim; yazın biz Kartepe’de, 

Davraz’da, Erciyes’te kamp yapabiliyorsak bisikletle ilgili, kışın yapamayız. 

Nasıl yazın Antalya’nın sıcağında antrenman için kampa bisikletçiler gelmezse, 

kışın da oraya gelmezler. Yani birincisi, iklimsel özellik dikkate alınmalı.  

(Katılımcı 25) 

 

Burada iklim devreye giriyor. Eğer bir bölgede yılın üç yüz günü yağış 

yok ve o bölgede ılıman bir iklim varsa, o destinasyon bisiklet kullanımı için 

daha elverişlidir diyebiliriz. Daha elverişsiz bölgeler; kış şartlarının yoğun 

olduğu İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi karın, donmanın göründüğü yerlerdir. 

Ya da Karadeniz gibi eğimin, sürekli iniş çıkışların olduğu ve yağışın olduğu 

bir bölgeden bahsedersek, buranın daha elverişsiz olduğunu söyleyebiliriz. 

(Katılımcı 27) 

 

4.2.1.5. Uygun coğrafi özellikler 

 

Katılımcıların bisiklet turizmine uygun destinasyon bağlamında bahsettikleri bir diğer 

unsur, uygun coğrafi özelliklerdir. Bir bisiklet turizmi destinasyonunun coğrafi 

özellikleri değerlendirilirken genellikle eğim oranı fazla olmayan bölgelerin daha 

elverişli olacağı tespit edilmiştir. Fakat bazı katılımcılar, dağ bisikleti turlarını dikkate 

alarak eğim olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu noktada, bisiklet turizmi 

destinasyonlarının, amaca yönelik olarak farklı coğrafi özelliklere sahip olması 

gerektiği söylenebilir. Dağ bisikleti kullanılan turlar için eğim gerekli görülürken yol 

bisikleti kullanılan turlarda eğimin fazla olmaması gerektiğinden söz edilmiştir. 

Bununla beraber, toplam mesafe konusu da öne çıkmaktadır. Turist profiline göre 

farklı mesafelerde turların yapılabiliyor olması, bir bisiklet turizmi destinasyonu için 
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gerekli görülen unsurlardan biri olmuştur. Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının 

ifadesi şu şekildedir: 

 

İlk olarak, gelen turistin fiziki ve kültürel özelliğine göre ayrım yapılmalı. 

Mesela, Almanya Telekom’un idari kadrosunu getiriyorum, hepsi yetmiş yaş 

üstü insanlar. Bu insanlar 30 kilometre giderler, düz yol tercih ederler. Şimdi 

biz gidip bu insanlara yüksek performans turu çıkartamayız. 

(Katılımcı 25) 

 

4.2.1.6. Erişilebilirlik 

 

Katılımcılar, bir destinasyonun bisiklet turizmine uygunluğundan bahsederken 

destinasyonun erişilebilirlik olanaklarına değinmişlerdir. Bir bisiklet turizmi 

destinasyonunun, turistlerin bisikletleriyle birlikte rahatça ulaşılabilir olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu noktada, toplu taşıma entegrasyonunun ve transfer hizmetlerinin 

gerekliliği ortaya konmuştur. Özellikle topluma taşıma entegrasyonu noktasında; 

demiryollarının, karayollarının ve havayollarının bisiklet taşımacılığı konusunda 

avantajlar sunmaları gerektiği belirtilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Ulaşımın mutlaka bisiklet turistleri ile uyumlu olması gerekiyor. Şimdi, 

insanların bisikletle bir yerlere ulaşabilmesi ayrı bir durum, bisikletinin 

taşınarak bir yere ulaşması ayrı bir durum.  

(Katılımcı 16) 

 

4.2.1.7. Yerleşim yeri 

 

Katılımcılardan bazıları, bir bisiklet turizmi destinasyonunda, rotalar üzerinde belirli 

aralıklarla yerleşim yerlerinin olması gerektiğini vurgulamışlardır. Yerleşim yerleri; 

bisiklet turistlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve dinlenebilecekleri yerler 

olarak ifade edilmesinin yanında, farklı yerler görebilecekleri bir çekim unsuru olarak 

da değerlendirilmiştir. Bu sebeple, bu yerleşim yerlerinin özellikle köy gibi kırsal 

alanlar olması da olumlu bir nokta olarak vurgulanmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren 

bir katılımcının ifadesi şu şekildedir:  
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Belirli mesafeler içerisinde mutlaka bir yerleşim yeri olmalı. Bu, şehir 

olmak zorunda değil, köy de olabilir. Yerleşim yerinin yakınından geçmesi 

lazım çünkü oranın da lojistik imkânlarından faydalanmanız lazım. Su ve yeme-

içme gibi lojistik çözümler üretebilmek için yerleşim yerlerine yakın gitmek 

lazım. Bir ya da iki tane yeterli tabii. On tane olursa o da olmaz. Mantıklı 

olmalı. Atıyorum, 100 – 130 kilometrelik bir rota gidiyorsanız en az iki yerleşim 

yerinin yakınından geçmeli.  

(Katılımcı 6) 

 

Bisikletli turist, üzerinde çok fazla bir şey taşıyamadığı için ve konaklama 

yerlerini seçerken bunun uzaklarda olmasını istemediği için yolunun üzerinde 

köy gibi yerleşim yerleri olmasını istiyor. 

(Katılımcı 27) 

 

4.2.1.8. Tanınırlık 

 

Katılımcıların bisiklet turizmi destinasyonu için gerekli gördükleri bir diğer unsur ise 

tanınırlıktır. Bu konuda, bir bisiklet turizmi destinasyonunun bisiklet turistleri 

tarafından tanınır ve bilinir olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bununla beraber, 

destinasyonun tanınır olmasının, o destinasyonun sürdürülebilirliği açısından önemli 

olduğu da vurgulanmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu 

şekildedir: 

 

Burada hikâye de önemli. Rotaların mutlaka hikayeleri olması lazım. 

Hikayesiz rotaların, yani sportif rotaların çok kısıtlı etkisi var. Hikayesi olan; 

güçlü coğrafi özellikleri, kültürel, doğal özellikleri olan rotalardan oluşan bir 

ürün, emin olun bisiklet gruplarında çok hızlı yayılır. 

(Katılımcı 6) 

 

4.2.1.9. Bisiklet kültürü ve farkındalığı 

 

Bir destinasyonun bisiklet turizmine uygunluğu konusunda ortaya çıkan son konu, 

bisiklet kültürü ve farkındalığıdır. Katılımcılardan biri bisiklet kültürü ve 

farkındalığının bir bisiklet turizmi destinasyonu için önemli bir gereklilik olduğunu 

savunmuş ve şöyle ifade etmiştir: 

 

Bir destinasyonun bisiklet sürmeye elverişli olması için öncelikle o şehrin 

yerli insanlarının bisiklet hakkında bir bilgisi olması, bisiklet kullanıyor olması, 
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bisikletin ne işe yaradığını, pozitif olarak neler kattığının farkında olması 

gerekir.  

(Katılımcı 1) 

 

4.2.2. Bisiklet turizmi için uygun değerlendirilen yerler 

 

Katılımcıların bir bisiklet turizmi destinasyonun sahip olması gereken özellikleri ifade 

etmelerinden sonra katılımcılara bisiklet turizmi bağlamında uygun değerlendirdikleri 

yerler sorulmuştur. Bu bağlamda öne çıkan yerler; Kapadokya, Antalya, Muğla, İzmir 

ve Çanakkale olmuştur. Bazı katılımcılar ise Karadeniz Bölgesini bir bütün olarak 

bisiklet turizmi açısından uygun olarak değerlendirmişlerdir. Katılımcılar genellikle, 

Türkiye’de kıyı kesimlerinin bisiklet turizmi için daha uygun olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların bisiklet turizmi için elverişli olarak değerlendirdiği yerler Şekil 4.7’de 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.7. Bisiklet turizmi için uygun değerlendirilen yerler 

 

4.3. Türkiye’nin Bisiklet Turizmi Potansiyeli 

 

Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumu ve bir bisiklet turizmi destinasyonunun 

sahip olması gereken özellikler ortaya çıkarıldıktan sonra, Türkiye’nin bisiklet 

turizminin potansiyeli incelenmiştir. Bu bağlamda, “bisiklet turizminin potansiyel 

etkileri”, “potansiyel konusunda öne çıkan unsurlar”, “potansiyelin 

değerlendirilmesine ilişkin öneriler”, “bisiklet turizmiyle ilişkilendirilebilecek diğer 
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turizm türleri” ve “bisiklet turizmi potansiyeli yüksek görülen yerler” olmak üzere beş 

alt tema ortaya çıkarılmıştır. Alt temalar da içlerinde farklı kod ve alt kodlarla 

detaylandırılmıştır. Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusunda ortaya çıkan alt 

temalar Şekil 4.8’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.8. Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli alt temaları 

 

4.3.1. Bisiklet turizminin potansiyel etkileri 

 

Bisiklet turizminin potansiyel etkileri, katılımcılar tarafından; ekonomik, sosyal ve 

çevresel olmak üzere üç ayrı başlık altında değerlendirilmiştir. Her katılımcı, 

Türkiye’de bisiklet turizmi potansiyeli bağlamında görüş bildirmiştir. 

 

4.3.1.1. Bisiklet turizminin potansiyel ekonomik etkileri 

 

Bisiklet turizminin potansiyel etkileri bağlamında katılımcıların sıklıkla değindiği 

konu, bisiklet turizminin ekonomik etkileridir. Ekonomik etkiler kapsamında “sağlık 

giderlerinde azalma”, “tanıtım desteği”, “çeşitlilik sağlama”, “ekonomik hareketlilik” 

ve “ekonomik yayılma ve kırsal kalkınma” hususları öne çıkmıştır. Bisiklet turizminin 

ekonomik etkileri bağlamında öne çıkan konular Şekil 4.9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.9. Bisiklet turizminin ekonomik etkileri 

 

4.3.1.1.1. Ekonomik hareketlilik 

 

Katılımcıların, bisiklet turizminin potansiyel ekonomik etkileri bağlamında en sık 

değindiği noktalardan biri, ekonomik hareketliliktir. Bu husus kapsamında; yeni 

istihdam olanakları, mevsimsel yayılma ve turist harcamalarında artış gibi başlıklar 

öne çıkmıştır. Katılımcılardan bazıları yeni istihdam olanakları kapsamında, bisiklet 

turizminin farklı iş alanları yaratabileceğini vurgulamışlardır. Bu konuda özellikle 

bisiklet endüstrisinde ve turizm hizmetleri bağlamında kırsal bölgelerde yeni istihdam 

olanakları yaratılabileceğini vurgulamışlardır. Konuyla ilgili görüş bildiren bazı 

katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Bisikletle ne kadar çok seyahat yapılırsa, o kadar da nitelikli bisiklet 

artacak aslında. Bunun da yedek parçası var, çantası var, bunların hepsinde 

yerli bir üretim oluşmaya başlayacaktır. 

(Katılımcı 18) 

 

Yöresel lezzetlerin ön plana çıkması, yöredeki köylerde konaklama 

seçeneklerinin ortaya çıkması gibi bazı olanakları beraberinde getirecektir. 

(Katılımcı 19) 

 

Mevsimsel yayılma konusuna değinen bazı katılımcılar, bisiklet turizminin daha geniş 

bir mevsimde yapılabildiğine dikkat çekerek bisiklet turizminin turizm sektörünün 

mevsimsellik sorununa bir çözüm olabileceğini ifade etmişlerdir. Genel olarak kış 
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aylarının Akdeniz Bölgesi’nde ılık geçmesi ve yaz aylarının iç kesimlerde daha serin 

geçmesi, bisiklet turizmi için önemli bir fırsat şeklinde değerlendirilmiştir. Bu sebeple, 

bisiklet turizminin bu bölgeler için sezon dışında fayda sağlayabileceği belirtilmiştir.  

Mevsimsel yayılma ile birlikte, işletmelerin doluluk oranlarına katkı sağlanabileceği 

de belirtilen hususlar arasındadır. Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

 

Sadece yaz mevsimi değil, bisiklet turizmini daha geniş mevsimlere 

yayma imkânı var. İklim müsait çünkü buna. Hani kışın belki kuzeyde çok 

mümkün olmasa da güneyin büyük bir kısmında kışın da bisiklet turizmi 

yapılabilir. Turizm dört mevsime yayılabilir. 

(Katılımcı 18) 

 

Alanya’da kışın oteller kapalı. Şu an iki otel ben müşteri getiriyorum diye 

açık. Çalışanların maaşlarının kışın da devamlılığı sağlanıyor. Bisiklet turizmi 

sezonu uzatıyor. 

(Katılımcı 22) 

 

Bazı katılımcılar bisiklet turistlerinin diğer turistlere oranla daha fazla harcama 

yaptıklarını ve daha uzun kalış sürelerine sahip olduklarını da vurgulayarak bisiklet 

turizminin turist harcamalarında artış yaratabileceğini ifade etmişlerdir. Bu konuyla 

ilgili katılımcı ifadelerinden bazıları şöyledir: 

 

Süreci daha uzun sıradan tatil sürecine göre. Normalde, İstanbul’a gelen 

turist iki günde gezip gider ama bunu bisikletle yaptığı zaman daha fazla alan 

göreceğinden daha uzun sürelere yayabiliyor. Bu hem kaldığı süreyi hem de 

harcadığı parayı artırıyor. 

(Katılımcı 18) 

 

Bir bisikletçiyi otel içerisinde tutamayız. Otel için gelen, mesela bizim 

normal otel müşterisi otel içinde yer, içer, gider. Fakat bisiklet turistleri otel 

içinde değil, otel dışında harcama yapıyor. O yüzden çok önemli. 

(Katılımcı 25) 

 

Çanakkale Bisiklet Festivali’ne 3500 kişi geldi. Bu büyük bir rakam. 

Şehre de ciddi bir ekonomik gelir getiriyor. Çünkü 3500 tane insan buraya 

geliyor, konaklıyor, yiyor, içiyor… 

(Katılımcı 6) 
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4.3.1.1.2. Sağlık giderlerinde azalma 

 

Bazı katılımcılar bisiklet turizminin potansiyel ekonomik etkileri bağlamında sağlık 

giderlerinde azalma olabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların bu konudaki 

değerlendirmeleri bisiklet turizmi açısından ifade edilmiş olsa da genel olarak bisiklet 

kullanımıyla ilgilidir. Bisiklet kullanımının artmasının sağlık sorunlarında azalmaya 

sebep olacağı ve bu sayede sağlık giderlerinin azalacağı şeklinde yorumlar yapılmıştır. 

Bu noktada, bisiklet turizminin de insanları bisiklet kullanmaya teşvik edici bir unsur 

olabileceği ifade edilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcılardan birinin ifadesi 

şu şekildedir: 

 

Sağlıkla ilişkilendirdiğimizde de hani böyle yiyip içip yatma turizminden 

ziyade, hareketli bir turizm olduğu için devletin sağlık harcamalarını 

azaltacaktır. Çünkü eğer bir bisiklet turizmine çıkacaksanız, hadi ben çıkayım 

demiyorsunuz. Önceden biraz antrenman yapmanız gerekiyor. Bir geçmişinizin 

olması gerekiyor, hazırlanmanız gerekiyor. Yani iki ay öncesinden başlamış 

olsanız, iki ay boyunca bir insanı düzenli olarak spora teşvik etmeniz gerekiyor. 

(Katılımcı 18) 

 

4.3.1.1.3. Tanıtım desteği 

 

Bazı katılımcılar bisiklet turistlerinin sosyalliklerine vurgu yaparak uluslararası 

düzeyde deneyimlerini sık sık paylaştıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle, bisiklet 

turistlerinin sosyal medya araçlarını yoğun kullanmalarının tanıtım noktasında etkili 

olduğu öne çıkmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcılar şunları 

söylemiştir: 

 

İnsanlar geldiğinde buranın bir parçası olarak yola devam ettiği için 

tanıtım konusunda da katkı sağlıyor. Biz ülkemizi ve bisiklet gezginleri de takip 

ediyoruz tabii ister istemez. Çok olumlu. Genelde bisikletlilerin Türkiye ile ilgili 

izlenimleri olumlu. 

(Katılımcı 9) 

 

Mesela bizim gibi gezginler yazı yazarlar, sosyal medyada paylaşım 

yaparlar ve bu diğer bisikletçileri etkiler. Güzel bir görüntü, bisikletle alakalı 

hikayeler, blog sayfaları, videolar vs. çok önemli günümüzde. O yüzden, 

bisikletli turistlerin bedava ülke reklamıdır bu.  

(Katılımcı 17) 
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Bir tura çıktığı zaman bir bisikletçi, en kötü 50-100 kare fotoğraf çekiyor 

ve bunu sosyal medyada paylaşıyor. Devletimizin yapmış olduğu milyarlarca 

liralık yatırımı, biz buraya gelen bisikletli turistlerle, tur paketinde zaten 

ücretsiz yaptırmış oluyoruz.  

(Katılımcı 25) 

 

4.3.1.1.4. Çeşitlilik sağlama 

 

Katılımcılar bisiklet turizminin turizm sektörü içerisinde ürün çeşitliliği sağlayarak 

farklı alanlara gelir sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Özellikle deniz-kum-güneş 

tatil alışkanlığının değişmesi noktasında bisiklet turizminin katkı sağlayabileceği ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte, konaklama ve acenta faaliyetlerinde farklı iş alanlarının 

gelişmesi gibi etkilerinin olabileceği belirtilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren bir 

katılımcının ifadeleri şu şekildedir: 

 

Turizmde ürün çeşitlendirme konusunda biz, Antalya’ya deniz – kum – 

güneş amaçlı gelen kişiler Kapadokya’ya ya da Isparta’ya gelir mi diye 

bekliyoruz. Zaten oraya gelen kişiler bu amaçla gelmiş. Oraya gelen kişileri 

denizden çıkarıp da Isparta’ya tura götüremezsiniz. Bunun için pazarda 

yapılacak çalışmalarla turizmde ürün çeşitliliği sağlanmalı. İşte bisiklet turizmi 

bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. 

(Katılımcı 13) 

 

4.3.1.1.5. Ekonomik yayılma ve kırsal kalkınma 

 

Katılımcıların bisiklet turizminin potansiyel ekonomik etkileri kapsamında en sık ve 

detaylı bir biçimde değindiği konulardan biri ekonomik yayılma ve kırsal kalkınma 

konusudur. Bisiklet turizminin, yapı ve turist profili anlamında diğer turizm 

türlerinden farklı olması, ekonomik anlamda da farklılıklar yaratabilecek bir fırsat 

olarak ifade edilmiştir. Bisiklet turizmi, turizmin yoğunlaşmış olduğu bölgelerin ve 

otel, müze, ören yeri gibi turizmin temel yapı taşları hâline gelmiş unsurların dışına 

gelir sağlayabilmesi açısından önemli bir alternatif olarak değerlendirilmiştir. Bir 

diğer deyişle, turizm faaliyetlerinden hiç yararlanamayan bölgelerin bisiklet turizmi 

sayesinde bu alandan gelir sağlayabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bisiklet turistlerinin harcamalarının otel ve acenta hizmetleriyle sınırlı kalmak yerine 

kamp, pansiyon, bakkal gibi kırsalda yer alan işletmelere daha fazla gittiği ifade 

edilerek bisiklet turizminin kırsal kalkınma için büyük bir fayda sağlayabileceği 
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belirtilmiştir. Ayrıca bazı bisiklet turistlerinin sürekli devam eden bir seyahatin 

içerisinde olduklarına dikkat çekilerek yapılan harcamaların seyahat boyunca farklı 

yerlere gittiği de vurgulanan noktalardan biridir. Ekonomik yayılma noktasında görüş 

bildiren bazı katılımcıların ifadesi şu şekildedir: 

 

Parasını direkt bir tur operatörüne vermek yerine ya da işte bir otel 

zincirine vermek yerine, bisikletli turist parça parça herkese eşit dağıtıyor 

cebindeki parayı. Bir bakkala da bırakıyor, restorana da bırakıyor, 

pansiyoncuya da bırakıyor. Bu anlamda çok değerli 

(Katılımcı 27) 

 

Bisiklet turizmine yatırım yapıldığı zaman o yatırım bir bölgede durmaz. 

Bisiklet turizmi yapan kişiler, bisiklet turuna gelen kişiler bir yerde 

durmuyorlar. Örneğin, haftada ortalama 200 kilometre yol yapıyor, o 200 

kilometre boyunca insanların hepsi faydalanacak. Tek bir bölgede kapalı 

kalmayacak, daha büyük bir alana yayılmış olacak bisikletin katma değeri. 

(Katılımcı 4) 

 

Belki konaklama tesislerinin de çeşitlenmesini sağlayacak. Bisiklet 

altyapısı olan konaklama tesisleri oluşacak ve bunlar belki İstanbul’da sadece 

tarihî yarımada ve Galata’da kümelenmişken, bisiklet turizmiyle beraber şehrin 

diğer bölgelerinde de bu tarz konaklamalar artacak. Biraz daha homojenize 

edecek turizm destinasyonunu ve turizm işletmelerini. 

(Katılımcı 18) 

 

Bunun şöyle bir güzelliği var, normal turistler hep aynı rotaya gidiyor, 

aynı kişiler kazanıyor ama bisiklet turistleri çok farklı rotalara gidiyor. Mesela, 

Kapadokya bölgesinin hemen hemen her yerine gidiyoruz, her köşedeki 

insanlar bu paradan bir şekilde kazanıyorlar. Sadece milli park, Göreme, 

Ürgüp kazanmıyor. Soğanlı’daki insanlar da kazanıyor, köydeki marketlere 

kadar herkes bu işten kazanç sağlıyor. Küçük esnafa bayağı faydası oluyor. 

Çünkü bu büyük acentalar falan hep anlaşmalı yerleri olduğu için küçük esnafa 

çok bir şey bırakmıyorlar. Fakat bisiklet turu sayesinde hepsi yararlanabiliyor. 

(Katılımcı 7) 

 

Bisiklet turizminin kırsal kalkınma konusunda fırsat olabileceğine yönelik görüş 

bildiren bazı katılımcıların ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet turizminin yerel kalkınmayı destekleyici bir tarafı var, bu çok 

önemli. Çünkü turizm faaliyetleri genelde oteller, sahiller, ören yerleri gibi kitle 

turizmiyle bağlantılı olduğu için bireysel olarak ya da birkaç kişi ya da ufak 

topluluklar hâlinde; köylere, daha küçük yerlere, tarımsal faaliyet gösteren, 

hayvancılık faaliyeti gösteren insanların bulunduğu yerlere ancak bisikletle 

gidilebiliyor. Böyle olduğu için, biz ülkenin çeşitli yerlerinde böyle bir akış 

sağlayabildiğimiz takdirde, ister istemez bisikletiyle oraya giden insanlar, 
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orada karınlarını doyurmak, orada ihtiyaçlarını gidermek için bir talep 

oluşturtacaklar. 

(Katılımcı 21) 

 

Turizmi biz içeri çekiyoruz şu an. Bakın Alanya’nın Toroslarında bir tane 

parkur gezerken köyde bir bakkala girdim. Arabamın üstünde bisiklet taşıyıcı 

da var. Abi dedi ne iş yapıyorsun, söyledim. Abi dedi “Sergey Bazin ne zaman 

gelecek altı aydır yok” dedi. “Sen nereden tanıyorsun” dedim, “Ukrayna’nın 

antrenörü” dedi. “Antrenmana gelirken suyu marketten değil benden alırlar” 

dedi. Bakkal Rusça bilmiyor, Sergey Türkçe bilmiyor. “Nasıl anlaştınız” dedim, 

“anlaşıyoruz biz sıkıntı yok” dedi. Turizmi içeriye yaymak bu işte. Sadece otelin 

karşısındaki marketin para kazanması değil, köydeki adamın da faydalanması 

lazım. 

(Katılımcı 17) 

 

Bisiklet turizminin geliri kırsala gider. Kırsaldaki Ayşe Teyzenin 

gözlemesini, Mehmet Amcanın çorbasını içersiniz. Kırsal desteklendiği için 

kente göçü azaltır. Para kazandığını gören yerel insanlar, o bölgede hizmet 

sektörünü artırır. Bisikletçiler çok lüks aramazlar, genelde kalabilecekleri 

güvenli yerler, yiyecekler tercih ederler. Bu anlamda, kırsal alanlar önemlidir. 

Turizm sezonunu uzattığı için buradaki sosyal hareketlilik artmış olur.  

(Katılımcı 26) 

 

Bisiklet turizminin yerel bazdaki ekonomik etkisi, yani hem iç turizme 

hem de yurt dışından gelen turizme baktığımızda çok olumlu. Çünkü insanlar 

bisiklete binerken sabahtan akşama kadar bir şey yiyorlar, yani günde üç öğün 

değil altı öğün yemek yiyorlar, sık sık kahve içmek için, bir şey içmek için 

duruyorlar. Özellikle süpermarketlerden değil de oranın küçük işletmelerinden, 

kırsaldaki köy dükkanlarından, minik dükkanlardan, bisikletlerini önüne 

bırakıp görebileceği yerlerden alışveriş yapmayı ve yemek yemeyi tercih 

ediyorlar. Bence bu çok değerli. Onun dışında, üzerinde çok fazla bir şey 

taşıyamadığı için bisikletli turist, konaklama yerlerini seçerken bunun 

uzaklarda değil de yolunun, rotasının üzerinde olmasını istiyor. 

(Katılımcı 27) 

 

Bisiklet turizminin potansiyel ekonomik etkileri bağlamında değerlendirme yapan 

katılımcıların çoğu kırsal kalkınma konusuna vurgu yapmıştır. Bisiklet turizminin 

katılımcılar tarafından öne çıkarılmasının bir diğer sebebinin ise bisiklet turizminin, 

Türkiye’nin yoğunlaşmış olduğu kitle turizmine alternatif olarak görülmesi olmuştur. 

 

4.3.1.2. Bisiklet turizminin potansiyel sosyal etkileri 

 

Bisiklet turizminin potansiyel etkileri bağlamında katılımcıların bahsetmiş oldukları 

bir diğer konu, bisiklet turizminin sosyal etkileridir. Sosyal etkiler kapsamında “sağlık 

açısından etkiler”, “sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik”, “bisiklet kullanımını teşvik 
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etme ve farkındalık yaratma”, “sosyal etkileşim ve kültürel paylaşım” ve “destinasyon 

algısı” hususları öne çıkmıştır. Bisiklet turizminin sosyal etkileri bağlamında öne çıkan 

konular Şekil 4.10’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.10. Bisiklet turizminin potansiyel sosyal etkileri 

 

4.3.1.2.1. Sağlık etkisi 

 

Bazı katılımcılar bisiklet turizminin potansiyel sosyal etkileri bağlamında sağlık 

konusuna değinmişlerdir. Bedensel sağlığın yanında psikolojik sağlığa da değinen 

katılımcılar, ekonomik etkiler konusunda da belirtildiği gibi konuyu doğrudan bisiklet 

turizminin etkileri açısından değil, bisiklet kullanımının faydaları ile özdeşleştirerek 

ele almışlardır. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcılardan birinin ifadesi şu 

şekildedir: 

 

Sağlıklı yaşam konusunda olumlu katkıları olur. İnsanların obeziteden 

kurtulması için tedavi anlamında devletin ciddi yatırımları var ama bisiklet 

turizmini geliştirdiğinizde ve günlük hayatta da bisiklet kullanımı teşvik 

edildiğinde bu sorun giderilebilir. Ayrılan kaynakla, sağlanan fayda 

düşünüldüğünde bu kaynak çok anlamlıdır. Sağlık sorunlarına harcanan 

kaynak bisiklet turizmine ayrılan kaynakla kıyaslandığı zaman çok büyüktür. 

Dolayısıyla, bisiklet turizmi hem insanların kaliteli yaşamasını sağlayacak hem 

de sağlık sistemine ve sosyal güvenlik sistemine daha az yük getirilmesini 

sağlayacaktır. 

(Katılımcı 15) 
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4.3.1.2.2. Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik 

 

Bisiklet turizminin sosyal etkileri bağlamında değerlendirme yapan bir katılımcı, 

konuyu sürdürülebilirlik bağlamında ele almıştır. Katılımcıya göre bisiklet turizminin, 

diğer turizm türlerinin aksine yoğunluğu düşük bir turizm çeşidi olması sebebiyle, 

yapıldığı bölgelerin sosyal ve kültürel değerlerini koruyucu etkiye sahip olabileceğini 

belirtmiştir. Katılımcının konuyla ilgili ifadesi şu şekildedir: 

 

Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada bir şeyden çok para kazanmaya 

başladığınız zaman o bölgedeki ekonomi, kültür ve hatta dil tamamen değişiyor. 

Yabancı kelimeler giriyor, eski diller bırakılıyor. Popüler olan neyse o bölgeye 

getiriliyor. Bisiklet turizminde yoğunluk oluşmayacağı için tabii ki festival ve 

benzeri şeylerde çok olabilir ama bireysel olarak veya grup olarak gittiğimiz 

turlarda çok büyük bir yoğunluk oluşmayacağı için oradaki bireyler kendi 

ekonomik faaliyetlerini ve aktivitelerini devam ettirecektir. Siz de oradan 

yararlanacaksınızdır. Yani yerel kültürü çok büyük şekilde etkilemeyeceksiniz. 

Sürdürülebilirlik bu sayede daha çok sağlanacaktır. 

(Katılımcı 8) 

 

4.3.1.2.3. Bisiklet kullanımını teşvik etme ve farkındalık yaratma 

 

Katılımcılardan bazıları bisiklet turizminin sosyal açıdan bisiklet kullanımını teşvik 

etme ve bisikletle ilgili farkındalık yaratma gibi bir etkisinin olacağını ifade 

etmişlerdir. Bununla beraber, toplumun bisiklet kullanımına dair görüşlerini de olumlu 

yönde etkileyebileceği belirtilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcılardan 

bazılarının ifadeleri şu şekildedir: 

 

Bisiklet turizmi bisikletin sevilmesini sağlayabilir, bilinci artırabilir. 

Şöyle, farklı insanların farklı şeyleri yaptığını görmek ve bunu yaparken zevk 

aldığını görmek sportif bir aktivite olarak bisikletini daha çok tercih edersin o 

bölgede neredeyse tercih edilebilir. 

(Katılımcı 8) 

 

Bisiklet turizminin gelişmesiyle beraber toplumda sosyal anlamda bir 

teşvik olacaktır. Ne kadar çok kullanım ve paylaşım artarsa bu, toplumda 

insanları teşvik edecektir. 

(Katılımcı 15) 

 

Bisiklet turistiyle karşılaşınca böyle bir yaşam tarzının var olduğunun, 

böyle bir şeyin insanlar tarafından yapılabilirliğinin görülmesi de bisikletin 

imajına, bisikletin hayat içerisinde hem ulaşım amaçlı hem turistik amaçlı 
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kullanımı konusundaki algıyı olumlu yöne çevirmeye etkisi olacağını 

düşünüyorum. 

(Katılımcı 21) 

 

Önceden Göreme’de kimse bisiklet sürmüyordu hemen hemen. Yani biz 

bu bisiklet turlarına başladıktan sonra, şu an Göreme’de daha fazla bisiklet 

satın alınmaya başladı. Çocuklar ofise gelip kurs falan almaya başladılar, 

teknik eğitim almaya başladılar. Böyle bir etkisi oldu yani. İnsanlar gördükçe 

bisiklet turlarını, biz neden yapmıyoruz bisiklet çocuk işi demekten çıktı.  

(Katılımcı 7) 

 

4.3.1.2.4. Sosyal etkileşim ve kültürel paylaşım 

 

Katılımcıların bisiklet turizminin potansiyel sosyal etkileri bağlamında en çok ifade 

ettikleri diğer bir unsur da sosyal etkileşim ve kültürel paylaşım hususudur. Bisiklet 

turistlerinin turizm faaliyetlerini genellikle kırsal alanlarda ve sayıca daha az bir 

biçimde gerçekleştiriyor olmalarının onları sosyal etkileşime daha açık hâle 

getirdiğine dikkat çekilmiştir. Bu sebeple, bisiklet turizminin sosyal etkileşim ve 

kültürel paylaşım noktasında önemli bir etkiye sahip olabileceği ifade edilmiştir. 

Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Bisiklet turistlerinin sosyal etkileşimi fazla. Köyden gittiğiniz zaman 

muhakkak iletişim kurmak zorundasınız ve bu, karşılıklı olarak iki tarafı da 

kültürel bakımdan etkiliyor. 

(Katılımcı 18) 

 

Bisiklet turizminin ekonomik olarak her zaman artısı var tabii ama bence 

sosyal olarak da artısı var. Çünkü burada köylerden geçerken bisikletlerle, işte 

köylüler görüyor, merak ediyor, soru soruyor, bu nasıl bisiklet, nereden geldi 

bunlar, ne yapıyor diyorlar. Veya köy kahvesinde çok oturduğumuz oluyor 

beraber. Atıyorum, Niğde’nin bir köyünde oturuyoruz 15 tane turistle beraber, 

muhtar geliyor, işte ondan sonra köylüler geliyor, muhabbet ediyoruz. Çok iyi 

oluyor. Sohbet, gülüş içinde çevirmenlik yapıyoruz veya işte tek tük İngilizce 

bilen varsa konuşmaya çalışıyor. Ya da bir gün işte bisiklet sürüyoruz, 

İngiltere’deki önemli yazarlardan biriyle bisiklet turu yapıyordum ben, 

ailesiyle. Nohut tarlasından geçiyorduk, bir anda orada durduk. Nohut 

tarlasında bize çay demlediler, muhabbet ettik oradaki çalışanlarla, nohut 

topladık. Yani bu şekilde… Sosyal olarak artısı çok çünkü köylerde bisiklet 

turizmini hiç bilmeyen insanlara da faydası oluyor.  

(Katılımcı 10) 

 

İnsanlar bisiklet turistiyle karşılaşınca, böyle bir yaşam tarzının var 

olduğunun, böyle bir şeyin insanlar tarafından yapılabilirliğinin görülmesi; 

bisikletin imajına, bisikletin hayat içerisinde hem ulaşım amaçlı hem turistik 
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amaçlı kullanımı konusunda da algıyı olumlu yönde çevirmeye etkisi olacağını 

düşünüyorum. 

(Katılımcı 18) 

 

Sosyal anlamda, bir kere kendi köyünün içinden bir turist bir cip ile 

geçiyorsa, o köydeki insanları tedirgin edebilir. Çünkü içinde kim olduğunu 

bilmiyor, insanların ne amaçla köylerine geldiğini bilmiyor. Fakat bisikletli bir 

aile veya bir kişi köylerinden geçerken, karşılarındaki insanla aralarında 

herhangi bir ayırt edici unsur; cam, metal herhangi bir şey olmadığı için onunla 

direkt etkileşime geçebiliyor. Bisiklet turistinin varlığı onu tedirgin etmiyor, 

çünkü onu tehlikeli olarak görmüyor. Zaten olabilecek her şeyi üzerinde. 

Bisikletli turiste karşı belki biraz acıma faktörü de var. Yani ne kadar 

yorulmuştur, ne yapıyor bu adam, canı çıkmıştır faktörü de var özellikle Türk 

insanı için. Ama bir yandan da ona hadi evimizi açalım da var. Dolayısıyla 

sadece turist Türk’ü tanımıyor, Türk de o sırada kendi ülkesini keşfetmeye 

gelmiş insanla, işte Amerikalı olsun, Alman olsun onunla bir iletişime geçme 

şansı buluyor ve belki de günlerce anlatıyor dün de buradan Alman bir kız geçti 

diye. 

(Katılımcı 27) 

 

4.3.1.2.5. Destinasyon algısı 

 

Katılımcılardan biri bisiklet turizminin destinasyon algısı açısından olumlu sosyal 

etkilere sahip olabileceğini ifade etmiştir. Bisiklet turistlerinin Türkiye’yi tercih 

etmesinin, güvenlik algısı gibi konularda olumlu bir imaj yaratabileceği gibi noktalara 

vurgu yapılmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Şöyle düşünün, mesela benim eşimle çektiğim fotoğrafları, videoları 

görenler, Türkiye hakkındaki olumsuz görüşlerden, düşüncelerden ayrılıp, 

olumlu düşünmeye başlayacaklar. Süpermiş, baksana bisikletle gezmek çok iyi. 

Güvenli, baksana çadır kuruyor. Her yer süper, biz de gidelim! Sosyolojik 

olarak etkiliyor bu, insanları. 

(Katılımcı 17) 

 

4.3.1.3. Bisiklet turizminin potansiyel çevresel etkileri 

 

Bisiklet turizminin potansiyel etkileri bağlamında ortaya çıkan bir diğer konu, çevresel 

etkilerdir. Katılımcı ifadelerine göre, bisiklet turizminin çevresel etkileri bağlamında 

“çevresel farkındalık” ve “düşük çevresel zarar” olmak üzere iki ayrı husus öne 

çıkmıştır. Bisiklet turizminin çevresel etkileri katılımcılar tarafından genellikle olumlu 

bir şekilde değerlendirilse de taşıma kapasitesi gibi konulara dikkat edilerek olumlu 

etkilerin olumsuz etkilere dönüşmemesi gerektiği noktasında uyarılar yapılmıştır. 
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Bisiklet turizminin potansiyel çevresel etkileri ile ilgili öne çıkan hususlar Şekil 

4.11’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.11. Bisiklet turizminin potansiyel çevresel etkileri 

 

4.3.1.3.1. Çevresel farkındalık 

 

Bazı katılımcılar bisiklet turizminin potansiyel çevresel etkileri arasında hem bisiklet 

kullanıcıları açısından hem de bisiklet turistleriyle etkileşime geçen insanlar açısından 

çevresel farkındalık yaratılabileceği şeklinde değerlendirmeler yapmışlardır. Bisiklet 

kullanıcılarının çevresel konularda duyarlı oldukları da katılımcılar tarafından 

vurgulanan diğer bir nokta olmuştur. Bisiklet kullanımı ile bağlantılı bir biçimde ele 

alınan konuyla ilgili bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Çevresel anlamda insanların çevre duyarlılığını artırır. Araba kullanan 

insan kirletip geçiyor ve oradaki hayatın öldüğünü görmüyor ama 

bisikletleyken bu farkındalık oluşuyor. Bisiklet kullanımının çevresel olarak 

duyarlılık etkisi çok fazladır. İnsanlara bilinç anlamında bir katkı sağlıyor. 

(Katılımcı 12) 

 

4.3.1.3.2. Düşük çevresel zarar 

 

Katılımcılar bisiklet turizmini sürdürülebilir turizm ve yavaş turizm çeşidi olarak 

değerlendirerek çevresel bağlamdaki zararının diğer turizm çeşitlerine göre daha 

düşük olacağını belirtmişlerdir. Yine bisiklet turistlerinin çevreci bir turist profilinde 

oldukları katılımcılar tarafından sıklıkla vurgulanan bir husus olarak öne çıkmıştır. 

Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 
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Bisiklet kullanan insanların daha çevreci yapıda olduğu düşünülebilir. 

Çevresel anlamda bu bilince sahip olunduğu için çevre konusunda da bisiklet 

turistleri diğer turistlere göre çevreyi daha az kirletirler. 

(Katılımcı 15) 

 

Çevresel olarak zaten bisikletin artıları saymakla bitmeyecek ve hiçbir 

eksi yönü yok. Yani bir kere karbon salınımı sıfır olan bir şey bisiklet. O konuda 

çok büyük bir artısı var ya da işte bir bisikletli turistin normal bir turiste göre 

bıraktığı karbon ayak izi -şu an net veriler elimde yok ama- çok daha düşük. 

(Katılımcı 1) 

 

Yani şimdi bisikletler insan gücüyle çalıştığı için aslında çevreye 

herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Eğer yol bisikletinden 

bahsedersek zaten asfaltta gidiyor, yani çevreye herhangi bir zarar yok. Bisiklet 

severler aynı zamanda doğa sever oluyor ve doğayı kirletmiyorlar. 

(Katılımcı 10) 

 

4.3.2. Potansiyel konusunda öne çıkan unsurlar 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusundaki katılımcı değerlendirmeleri genel 

itibariyle olumlu yönde olmakla birlikte, katılımcıların olumlu görüşlerinde bazı 

hususların öne çıktığı görülmüştür. Katılımcı ifadelerine göre Türkiye’nin bisiklet 

turizmi potansiyeli konusunda öne çıkan unsurlar “çekim unsurları” ile “yollar ve 

rotalar” başta olmak üzere “lojistik olanaklar”, “çeşitlilik”, “turizm altyapısı”, “mevcut 

turist sayısı”, “iklim”, “toplum kültürü”, “coğrafi yapı ve konum” ve “fiyat avantajı” 

olarak belirtilmiştir. Belirtilen unsurlar, Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut 

durumuna yönelik yapılan olumlu değerlendirmelerdeki unsurlarla benzerlik 

göstermektedir. Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusunda öne çıkan unsurlar 

Şekil 4.12’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.12. Potansiyel konusunda öne çıkan unsurlar 

 

Katılımcıların, Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelini olumlu 

değerlendirmelerindeki sebeplerinden biri, Türkiye’nin sahip olduğu çekim 

unsurlarıdır. Doğal, kültürel, tarihî, gastronomik vb. unsurların vurgulandığı bu 

hususta görüş bildiren katılımcılardan bazılarının ifadeleri şu şekildedir: 

 

Coğrafi açıdan, tarihî ve kültürel açıdan potansiyelin ben bayağı yüksek 

olduğunu düşünüyorum. Yani buna şeyi de ekleyebiliriz mesela, siz Avrupa’da 

gezi yaptığınızda, antik döneme dair, hani Yunanistan’da ve İtalya’da birtakım 

şeylerle karşılaşabilirsiniz ama Orta Avrupa’ya gittiğiniz zaman bir antik 

kentle karşılaşma imkânınız yok. Bizim burada Ege ve Akdeniz kıyılarını 

düşündüğümüzde, birbirine yakın, hatta şu anda kazılmamış, orada var olduğu 

bilinen bir sürü antik kent var. Biz o anlamda zengin bir coğrafyadayız. Bu, 

potansiyeli daha yukarı çıkartıyor. 

(Katılımcı 21) 

 

Potansiyeli var çünkü Türkiye’de gerek şu anda bulunmuş olan turistik 

çekim unsurları, gerek potansiyel, yani kazısı yapılmış, kültürel anlamda ya da 

doğal anlamda güzelliği bilinen ama çok geniş kitlelere yayılamamış, reklamı 

yapılamamış çok alan var. Yani ülkemiz hem doğal hem kültürel anlamda 

zengin bir ülke.  

(Katılımcı 5) 

 

Türkiye’de bisiklet turizminin geleceği çok parlak. Türkiye’nin turistik 

destinasyonları çok güzel. Kapadokya dünyanın hangi yerinde var? Ya da işte 

Türkiye’deki misafirperverliğimiz nerede var? Ege’ye, Antalya’ya gittiğiniz 

zaman, antik kentler çok fazla. Yani her yerden tarih fışkırıyor. Doğu 

Anadolu’ya, Güneydoğu Anadolu’ya gittiğiniz zaman farklı uygarlıkların farklı 
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tarihleri ortaya çıkıyor, lezzetler farklı. Yani bir turistin bulabileceği mükemmel 

bir destinasyon Türkiye. 

(Katılımcı 10) 

 

Doğal ve tarihî güzellikler zaten sonsuz. Türkiye’de tarihi birikim sonsuz. 

İstanbul’da bir boğaz şeridinde bisiklete binebiliyor, bunu dünyanın başka 

hiçbir yerinde yapamaz. Bu yüzden bir potansiyelimiz var. Potansiyeli 

oluşturan unsurlar bunlar.   

(Katılımcı 1) 

 

Çeşitlilik konusuna değinen katılımcılar; coğrafi, iklimsel, tarihî, kültürel, doğal vb. 

hususların çeşitliliğine vurgu yapmışlardır. Türkiye’nin sahip olduğu bu çeşitlilikler 

neticesinde bisiklet turistlerinin geldiklerinde yalnızca tek bir unsuru görmek yerine 

çok sayıda çekim unsurunu görebileceğini belirten katılımcılar, bu durumun 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusunda önemli bir avantaj sağladığını ifade 

etmişlerdir. Bununla beraber, farklı çekim unsurlarının ve coğrafi özelliklerin 

olmasının bisiklet turizminin farklı çeşitleri için de ürünler sunulabilmesine olanak 

sağlayacağına vurgu yapılmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcılardan birinin 

ifadesi şu şekildedir: 

 

Kocaman ülke, her tarafında farklı güzellikler var ve her bölgesi 

birbirinden çok farklı. Yani bisiklet turizmine yeterince reklam yapıldığında ve 

ilgi gösterildiğinde, bence diğer turizm türleriyle yarışır. 

(Katılımcı 7) 

 

Katılımcılardan biri, Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin yüksek olmasındaki 

etkili unsurlardan birinin de mevcut durumda Türkiye’ye gelen turistler olduğunu 

belirtmiştir. Hâlihazırda Türkiye’yi tercih eden turistlerin potansiyel bisiklet turistleri 

olabileceğini vurgulayan katılımcının konuyla ilgili ifadesi şu şekildedir: 

 

Türkiye genelinde turist sayısının 40 – 50 milyon olduğunu varsayarsak, 

biz otel içindeki bu turistleri dahi bisiklet turizmine kazandırmamız, bisiklet 

turizminden elde edilecek milyonlarca döviz anlamına gelir. 

(Katılımcı 7) 

 

Bazı katılımcılar, Türkiye’de toplum kültürünün de bisiklet turizmi için bir avantaj 

olabileceğini belirtmişlerdir. Özellikle hoşgörü ve misafirperverlik unsurlarının öne 

çıktığı bu hususta, bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 
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Mesela, çadırınızı caminin bahçesine kurabiliyorsunuz bir köyde. 

Muhtar ya da cami imamı size diyor ki, buraya kur. Burada su var, caminin 

tuvaleti var. Onları kullanabilirsin, suyunu buradan karşılayabilirsin. Evinde 

ağırlayan bir sürü insan var ya da gittiğiniz bir köyde mutlaka misafirhane gibi 

bir oda oluyor. Anadolu’daki köylerde o şekilde yardımcı oluyorlar. O yüzden 

potansiyel de yüksek, biz kültür olarak da misafirperver bir ülkeyiz. 

(Katılımcı 21) 

 

Toplum kültürüyle beraber çeşitlilik, kültürel doku ve gastronomik unsurlara vurgu 

yapan bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bir yerleri başka bir yere benzetmeye çalışmadan, şu andaki hâlini 

koruyabilirsek, bisikletli turist tam da onu görmek istiyor aslında. İşte köy 

evinin asma çardağının altında öğle yemeği yemek istiyor, ayran içmek istiyor, 

gözleme yemek istiyor. Yani onun derdi aslında hamburger değil, Coca Cola 

değil. Bu anlamda, Türkiye daha devam etmese kötüleşmeye, şu andaki mevcut 

durumunu bile korusa, o taraftaki potansiyeli çok fazla. Yani Türkiye yabancı 

turiste ya da Türk turist Türkiye’de bisikletle gezmeye başladığında 

sunabileceği çeşitlilik çok çok fazla ama en önemli noktası da insanların gülen 

yüzü. Yani Türk insanının misafirperverliği. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcıların sıklıkla değindiği bir diğer nokta ise coğrafi yapı ve konumdur. 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli açısından önemli bir avantaj olarak 

değerlendirilen coğrafi yapı konusu, farklı turist tiplerine hitap edebilme ve çeşitlilik 

sağlayabilme gibi hususlardan dolayı önemli olarak ifade edilmiştir. Bununla beraber, 

Türkiye’nin coğrafi konumu, bisiklet turizmi potansiyeli açısından avantaj olarak 

değerlendirilen bir diğer husustur. Katılımcılar bu noktada, Türkiye’nin Avrupa ile 

Asya arasında bir köprü olması sebebiyle bisiklet turistlerinin ilgisini çekebileceğini 

belirtmişlerdir. Çeşitlilik, çekim unsurları ve coğrafi konum noktasına vurgu yapan bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Türkiye Doğu ve Batı üzerinde bir köprü. Coğrafi olarak çok önemli bir 

yerde. Yani sadece ulusal anlamda düşünmüyorum, dünya turu yapan 

turcularla yaptığım görüşmeler, gözlemler üzerine bunu söylüyorum. Batı’dan 

Doğu’ya gitmek isteyen, Doğu’nun egzotik atmosferini görmek isteyen birçok 

turcu Türkiye’den geçiyor. Çünkü Rusya’dan, Çin’den geçmek zor. İkincisi de 

coğrafi konumu ve sahip olduğu kültürel, doğal çekicilik Türkiye’yi çok cazip 

kılıyor. Bu yüzden, Türkiye bisiklet turizmi konusunda özel pazarlama 

faaliyetleri yapılması için uygun bir noktada. Ayrıca bisiklet sürmenin yanında 

gastronomi, doğa vb. ürünleri de sunabiliriz. Türkiye bu anlamda çekici. Farklı 
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bisiklet türlerine göre turlar için de arz potansiyeli çok yüksektir. Çok çeşitli, 

zengin rotalar ve etkinlikler yapılabilir. 

(Katılımcı 23) 

 

Türkiye’nin coğrafi konumu noktasında Doğu ile Batı arasında köprü olduğuna vurgu 

yaparak bisiklet turistleri açısından bir geçiş güzergâhı olabileceğine vurgu yapan bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Biz Ortadoğu, Uzakdoğu, Asya ve Avrupa arasında her konuda zaten bir 

geçiş ülkesiyiz. Ticaret anlamında da öyleyiz, enerji, işte doğalgaz, petrol vs. 

gibi kaynakların aktarılmasında da geçiş ülkesiyiz. Aynı zamanda bisiklet 

turizmi konusunda da geçiş ülkesiyiz. Çünkü Avrupa’daki turistler genelde İran, 

Asya, Kazakistan, Gürcistan vs. gibi ya da Tayland gibi, Hindistan gibi yerlere 

gidiyorlar genelde ve gidip gelirken de Türkiye’yi kullanıyorlar. Bir kere öyle 

bir potansiyelimiz var, geçiş ülkesi olma potansiyelimiz var. 

(Katılımcı 21) 

 

Türkiye’nin sahip olduğu yollar ve rotalar, katılımcıların potansiyel konusunda önemli 

olarak değerlendirdiği bir diğer unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Yol konusuna 

değinen katılımcılar; yol kalitesi, alternatif yollar, güvenlik şeritleri, toprak yollar, 

patikalar gibi hususlara değinmişlerdir. Bununla beraber, Türkiye’nin sahip olduğu 

doğal, kültürel, tarihî ve gastronomik değerleri dolayısıyla tematik rotaların 

oluşturulabileceği vurgulanmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 

 

İyi bisiklet yolumuz yok ama eğer olsa biz bunu tarihî zenginlikle 

harmanlayabiliyoruz, bunu çok güzel gastronomik rotalara çevirebiliyoruz. 

Bağ yolları arasında İzmir’de, Balıkesir’de, Çanakkale’de bisiklet 

sürdürebiliyoruz. İki şarap tadım noktası arasında bisiklet kullandırabiliyoruz. 

Dediğim gibi, dünyada eşi olmayan peribacaları arasında bisiklet 

sürdürebiliyoruz. Biz iki tane UNESCO Dünya Mirası arasında bisiklet rotası 

sunabiliyoruz bisikletliye. İzmir’de Bergama ile Efes arasında bisikletle 

gidebiliyor. 

(Katılımcı 1) 

 

Özellikle dağ bisikleti için inanılmaz. Yani Türkiye yol cenneti. Çok var, 

o kadar çok toprak yol varken bizim bir dünya offroad, mtb rotaları pazarlıyor 

olmamız lazım şu an. 

(Katılımcı 2) 
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Turistlerden aldığım bilgiye göre, Türkiye’nin karayolları muhteşem. Tur 

bisikletçileri için çok güzel karayolları var. Emniyet şeridinin çok olmasından 

vs. 

(Katılımcı 17) 

 

Türkiye’nin tematik zenginliğine vurgu yapan bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Türkiye’de tema eksik mi, hayır. Bence dünyanın en zengin kültürlerine 

sahip bir yer Anadolu coğrafyası. İpek Yolu rotasını ben yıllardır söylüyorum. 

İpek yolları ağı Türkiye’den geçiyor. Neden şu anda İpek Yolu bisiklet yolu 

rotası olmasın diye bunu sürekli söylüyorum ama bu henüz gündeme gelemedi. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcılardan bazıları Türkiye’nin iklim açısından bisiklet turizmi için oldukça 

uygun olduğunu ve bu sebeple potansiyel konusunda bir avantaj sağladığını ifade 

etmişlerdir. İklim avantajından bahseden bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bir diğeri iklimsel elverişlilik. Çünkü burada yağışlı gün sayısı belirli. 

İstanbul bile çok nadir yağış alıyor. Sürekli bir yağış almıyor. Çok soğuk karlı 

günler sınırlı, ki İstanbul kuzeyden bahsediyoruz, güneyde bu çok çok daha az. 

İklimsel açıdan çok uygun. 

(Katılımcı 18) 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusunda geniş bir değerlendirme yapan 

katılımcının ifadesi şu şekildedir:  

 

Her ne kadar Türkiye buna inanmasa da Türkiye’nin bisiklet turizmi 

potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnsanlar deniz turizminde 

veya kayak turizminde her şey dahil paketler, kusursuz hizmet gibi onlar için 

her şeyin düşünüldüğü, hazır bir şeyin içine girmeyi tercih ederken, bisiklet 

turizmini tercih eden turistler sürprizleri severler, keşfetme duygusunu 

hissetmek isterler ve yeni arayışlar içerisindelerdir. Onlara zaten kendi 

memleketlerinde ya da kendi şehirlerinde, yaşadıkları bölgede olan bir şeyin 

aynısını göstermeniz hiçbir şey ifade etmez. İzmir, Ankara, İstanbul, herhangi 

bir şehirde bir alışveriş caddesi düşünün. H&M, Zara, Mango, Starbucks, 

Mcdonald’s vs. Bu bizim bütün şehirlerimizde kopyala yapıştır şeklindedir. Yurt 

dışında da böyle sokaklar var. Bisikletli turist o sokakla ilgilenmez. O, kopyala 

yapıştır olmamış başka yerleri merak eder. Her köşeyi döndüğünde karşısına 

başka tip bir şey çıksın ister. Belki coğrafya aynıdır, yani belki bir ormanın 

içinde hareket ediyor olabilir ama ormanın içinde karşısına çıkan mimari 

özelliği farklı olan bir evle karşılaşmak onu çok mutlu eder. Türkiye bunların 

hepsini barındırıyor. Yani bizim kırsaldan gelen bir ülke olmamız, 

topraklarımızın çok büyük olması ve Türkiye’nin batısının kuzeyden, kuzeyin 
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güneyden farklı olması gibi unsurların hepsi aslında turizm için çok çok değerli 

kaynaklar. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcıların potansiyel konusunda bahsettikleri diğer unsurlar; fiyat avantajı, lojistik 

olanaklar ve turizm altyapısıdır. Bazı katılımcılar, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla 

daha uygun fiyata, daha kaliteli bir turizm hizmeti sunabildiğini ve bu durumun da 

bisiklet turizmi için avantaj olabileceğini belirtmişlerdir. Bununla beraber; konaklama, 

ulaşım, rehberlik, acenta gibi turizm hizmetlerinin altyapısının gelişmiş olduğu 

belirtilerek bu durumun bisiklet turizmi potansiyeli konusunda da avantaj 

sağlayabilecek unsurlar arasında olduğu ifade edilmiştir. 

 

4.3.3. Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin 

öneriler 

 

Katılımcıların, Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeline ilişkin görüşleri alındıktan 

sonra, olumlu yöndeki ifadelerine istinaden potansiyelin nasıl değerlendirilebileceğine 

ilişkin görüşleri ve önerileri sorgulanmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan unsurlar 

“altyapı”, “güvenlik tedbirleri”, “planlama”, “bisiklet kültürü ve farkındalığı”, “ürün 

oluşturma ve sınıflandırma”, “yerel turizm hareketliliği”, “devlet desteği”, “tanıtım ve 

pazarlama” olmak üzere sekiz ana başlık altında toplanmıştır. Katılımcıların 

Türkiye’deki bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin görüş 

bildirdiği başlıklar Çizelge 4.5’te sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.5. Bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin öneriler 

Bisiklet Turizmi 
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Katılımcı 1 ✔  ✔ ✔   ✔ ✔ 

Katılımcı 2 ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 3        ✔ 

Katılımcı 4 ✔      ✔ ✔ 

Katılımcı 5 ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 6  ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 7 ✔   ✔    ✔ 

Katılımcı 8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Çizelge 4.5. Bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin öneriler 

(Devam) 
Katılımcı 9 ✔  ✔ ✔    ✔ 

Katılımcı 10 ✔ ✔  ✔ ✔   ✔ 

Katılımcı 11 ✔   ✔     

Katılımcı 12 ✔   ✔  ✔  ✔ 

Katılımcı 13 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 14 ✔   ✔ ✔  ✔ ✔ 

Katılımcı 15 ✔  ✔ ✔   ✔ ✔ 

Katılımcı 16 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 17 ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ 

Katılımcı 18 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 19 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 

Katılımcı 20 ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ 

Katılımcı 21 ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 22 ✔  ✔  ✔  ✔ ✔ 

Katılımcı 23 ✔   ✔  ✔ ✔ ✔ 

Katılımcı 24 ✔   ✔    ✔ 

Katılımcı 25 ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

Katılımcı 26 ✔  ✔ ✔   ✔ ✔ 

Katılımcı 27 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

 

4.3.3.1. Altyapı konusundaki öneriler 

 

Katılımcıların, Türkiye’deki bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilebilmesi için 

sunmuş olduğu bazı önerilerin altyapı ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Altyapı 

konusunda belirtilen hususlar “teknik destek”, “yol/rota”, “destinasyon 

erişilebilirliği”, “bisiklet park noktaları” ve “uygun turizm hizmetleri” olarak ifade 

edilebilir. Katılımcıların, Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin 

değerlendirilmesine yönelik altyapı bağlamında ifade ettiği unsurlar Şekil 4.13’te 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4.13. Bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin altyapı önerileri 
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Katılımcılardan bazıları Türkiye’deki bisiklet turizmi potansiyelinin 

değerlendirilmesine ilişkin önerilerinde, bisiklet turizmine yönelik turizm 

hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu noktada acenta, rehberlik 

ve konaklama hizmetlerinin öne çıktığı söylenebilir. Bisiklet turu düzenleyen ve satan 

acentaların ve bisiklet turistleri için uygun koşullara sahip konaklama işletmelerinin 

artırılması gerektiğini vurgulayan katılımcılar aynı zamanda bisikletli rehberlerin de 

yetiştirilmesi gerektiği noktasında görüş bildirmişlerdir. Konuyla ilgili görüş bildiren 

bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Beş yıldızlı otelleri değil de daha çok butik otellerin çeşitliliğini ve 

kalitesini artırmamız lazım. Çünkü bisikletli turist beş yıldızlı otelde kalan turist 

değil, onu biliyoruz. Yani daha çok butik otellerde, daha kırsal taraflarda kalan 

işletmelere vurgu yapabiliriz. 

(Katılımcı 1) 

 

Örneğin, doğa yürüyüşleri konusunda rehberlerin uzmanlaştığını 

görüyoruz. Bununla ilgili, bisiklet turizminde de bunlar yapılabilir.  

(Katılımcı 23) 

 

Bazı katılımcılar bisikletler için güvenli park noktalarının gerekliliğinden 

bahsetmişlerdir. Özellikle müze, ören yeri ve sergi gibi turistlerin ziyaret ettiği 

noktalarda güvenli bisiklet park noktalarının yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu 

konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet turizmine katılan insanların kalabileceği, bisikletlerini park 

edilebileceği farklı tesisler, kamp türü işletmeler geliştirilebilir. Bunun dışında, 

Türkiye’de; turizm merkezlerinde, ören yerlerinde, müzelerde bisiklet turizmine 

katılan insanların bisikletlerinin güvenliğini sağlayacak noktaların olması 

gerekiyor. 

(Katılımcı 15) 

 

Altyapı konusunda yapılması gerekenler noktasında katılımcılardan bazıları teknik 

destek unsurundan bahsetmişlerdir. Bisikletli turistlerin 7/24 teknik desteğe erişimi 

olmasını gerektiğini vurgulayan katılımcılar, bu hususta bisiklet için gerekli 

ekipmanların temini, bisiklet tamiri, acil yardım ve danışmanlık gibi hizmetlerin 

sunulması gerektiğinden bahsetmişlerdir.  
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Katılımcıların bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilebilmesi noktasında sunmuş 

olduğu öneriler arasında yol ve rota altyapısının geliştirilmesi konusu önemli bir yer 

tutmaktadır. Neredeyse her katılımcı bisiklet turizmine yönelik yolların ve rotaların 

tasarlanması gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu noktada sunulan öneriler 

arasında; köy yolları gibi trafik yoğunluğu düşük ve kültürel dokuyla iç içe olan 

yolların bisiklet turistleri için uygun hâle getirilmesi, farklı çekim unsurlarını bir araya 

getirebilen tematik rotaların tasarlanması, rota üzerinde tabela gibi işaret unsurlarının 

ve rotaya varmadan önce ulaşılabilecek bilgi kaynaklarının oluşturulması, oluşturulan 

yol ve rotaların gerekli bakımları yapılarak sürekliliğin sağlanması gibi görüşler 

mevcuttur. Altyapı bağlamında bisiklet rotaları yapılması gerektiğini vurgulayan bazı 

katılımcıların konuyla ilgili ifadeleri şöyledir: 

 

Bisiklet yollarının oluşturulması, özellikle doğal bisiklet yollarının 

oluşturulması önemli. Tabii burada doğal bisiklet yollarından kastım, rotaların 

oluşturulması lazım.  

(Katılımcı 6) 

 

Tematik rotaların oluşturulması ve bisiklet turizminin farklı turizm türleriyle 

birleştirilebileceğini vurgulayan bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Rota ağları üzerinde tematik rotalar oluşturulabilir. Nasıl ki şarap 

rotası, kültür rotası, Evliya Çelebi rotası olabiliyorsa, bunlar bisiklet turizmiyle 

harmanlanabilir. Rotalar üzerine farklı turizm türlerinin uygulanabileceği 

noktalar tanımlanabilir. Bisiklet turizmi kent turizminin içinden bile geçebilir. 

(Katılımcı 23) 

 

Bisiklet rotaları oluştururken köy yollarının kullanılabileceğini vurgulayan bir 

katılımcının konuyla ilgili ifadesi şu şekildedir: 

 

Köyler arasındaki yolların rotalandırılması, yeni yol yapılmasından 

bahsetmiyorum, mevcut yolların bilgilendirme tabelaları ile donatılması, oraya 

küçük bilgiler eklenmesi ve hatta o rotalara isimlerin verilmesi aslında çok hızlı 

bir şekilde Türkiye'de rota ağlarının kurulmasına yardımcı olabilir. Bu, 

özellikle de bizim kırsal turizm dediğimiz şeyin canlanabilmesi için faydalı 

olabilir. Çünkü insanlar artık gökdelen görmeye gelmiyorlar, insanlar köy evi 

görmeye, çeşmeden su içmeye, bahçeden kiraz toplamaya geliyorlar, bir bağ 

evinin kenarında çadırını kurmak ya da orada bir ev pansiyonda konaklamak 

istiyorlar.  

(Katılımcı 27) 
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Bisiklet rotaları konusunda, bilgilendirme unsurlarının gerekliliğine değinen bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Yapılacak kısa ve uzun vadeli stratejik planlarda bisikletle ilgili sürüş 

yollarının eklenmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu bisiklet 

yollarında tabelalandırmalar ve bilgilendirmeler yapması gerekiyor. Örnek 

veriyorum, bisikletle geçerken şurada bisiklet kamp noktası var. Bisiklet kamp 

noktasına şu kadar kilometre kaldı ya da hadi bunları yapamıyoruz, devletin bir 

kurumu bununla ilgili belki bir uygulama yapabilir. Şu güzergâhtan gittiğinizde 

bir sonraki dinlenme noktası şurası veya bir sonraki tamir noktası şurası gibi… 

(Katılımcı 5) 

 

Bisiklet rotalarının oluşturulması ve bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini 

vurgulayan bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet dostu şehirler yaratıp yurt dışından gelenlerin o bölgede kaldığı 

otelden çıkıp dönebileceği ve o bölgede görmesi gereken bütün noktaların 

işaretlendiği parkurlar oluşturmak lazım. Mesela, kaldığınız otelin web 

sitesinde bir dosya bulmanız lazım. Ben bugün bu otelden çıkarak akşama kadar 

nereleri gezebilirim görmem gerekiyor, parkur çalışmalarını oluşturmak 

gerekiyor. Her ilde bisiklete binen sporcular, antrenörler, bisiklet grupları var, 

bunlardan faydalanılabilir. Köy muhtarlarından, çobanlardan faydalanılabilir. 

Bu noktaları haritada işaretleyerek şehir merkezinden başlayıp, şehir 

merkezinde biten parkurlar oluşturup gelen insanlara sunmak gerekiyor. Yoksa 

hiç bilmediğiniz bir şehre giderseniz nereyi gezeceğini de bilemezsiniz. 

(Katılımcı 22) 

 

Bisiklet turistlerinin telefonlarından her zaman rahatlıkla ulaşılabileceği ve rota ile 

ilgili konaklama, servis ve durak noktaları, ziyaret edilecek yerler ve teknik bilgiler 

gibi kapsamlı bilgileri içeren dijital uygulamalar (aplikasyonlar) yapılması bazı 

katılımcılar tarafından önerilmiştir. Rota ile ilgili bilgilerin dijital uygulamalar 

aracılığıyla kullanıcılara sunulabileceğini ve bununla beraber, haritalar 

kullanılabileceğini belirten bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bir app olması, mutlaka merkezi bir app olması gerekiyor. Nereden 

nereye gidiyorum, hangi yoldan gidebilirim gibi bilgiler içeren… Bir de harita 

sağlanması olabilir. Hiç harita yok çünkü. İnternet üzerinden bazı şeylere 

erişebiliyoruz ama basılı olması önemli. 

(Katılımcı 9) 
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Katılımcıların bisiklet yolları ve rotaları konusunda bahsettikleri bir diğer konu ise 

bakım konusudur. Bazı katılımcılar yol veya rota gibi altyapı yatırımları 

gerçekleştirildikten sonra, bu yatırımların devamlılığını sağlayabilmek adına düzenli 

bir şekilde bakım faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bu hususta, 

rotaların belirli aralıklarla kontrol edilip ot, taş, birikinti, çökme gibi engellerin 

giderilmesi gerektiği söylenmiştir. 

 

Bisiklet turizmi potansiyelini değerlendirme konusunda bazı katılımcılar tarafından 

sunulan bir diğer öneri ise destinasyon erişilebilirliğini sağlamaktır. Bu noktada, 

bisiklet turistlerinin bisiklet destinasyonlarına ulaşımlarında uygun ulaşım 

olanaklarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Konuyla ilgili görüş bildiren bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet turistleri sadece bir yerden bisikletle başlayıp seyahat 

etmiyorlar, aynı zamanda farklı ulaşım araçları kullanıyorlar. Destinasyona 

gittikten sonra bisiklet turlarına katıldıklarını da görüyoruz. Bunlarla ilgili 

bizim, toplu taşıma araçlarını da kullanabilmeleri gerektiğini düşünmemiz 

gerekiyor. Mesela bisikletler için otobüslerde ayrı bölümler yapılabilir. 

(Katılımcı 16) 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilebilmesi konusunda, altyapı 

yatırımlarının katılımcılar tarafından sıklıkla ifade edilen bir unsur olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların bisiklet turizmi altyapısına yönelik önerilerinde de 

genellikle, bir destinasyonun bisiklet turizmine uygunluğu konusunda öne çıkan 

unsurların temel alındığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, katılımcıların altyapıya 

ilişkin önerilerinde pratik öneriler vermeleri de dikkat çeken bir husus olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

4.3.3.2. Güvenlik tedbirleri 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda öne çıkan 

unsurlardan bir diğeri de güvenlik tedbirleridir. Katılımcılar bisikletli güvenliğinin 

sağlanmasının bisiklet turizmi konusunda da önemli etkilerinin olacağını ifade 

etmişlerdir. Gerekli trafik güvenliği ve turist güvenliği tedbirleri alındığı takdirde 

Türkiye’nin bu durumu, turistler için olumlu bir imaj olarak kullanabileceği 
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belirtilmiştir. Katılımcılar bisikletli güvenliğini sağlama adına çeşitli önerilerde 

bulunmuşlardır. Bunlar; kanuni düzenlemeler, bisiklet farkındalığı, trafik eğitimi, 

uyarıcı unsurlar ve ayrılmış yollar olarak öne çıkmaktadır. Alınması gereken güvenlik 

tedbirleri kapsamında kanuni düzenlemelerin önemine dikkat çeken bir katılımcının 

ifadeleri şu şekildedir: 

 

Kanunların çıkması lazım. Özellikle, araçların bisikletliye yaklaşma 

durumunda bisikletlinin kanunlarla korunması gerekiyor. Yani bir bisikletliye 

çarpma, bisikletliye yol vermeme gibi durumların cezai yaptırımlarının olması 

gerekiyor ki aracı kullanan kişi, ya ben bu bisikletten biraz uzaklaşayım demeli. 

Bisikletliyi gördüğü anda korkması gerekiyor. Çünkü bisikletliye vereceği en 

ufak bir zararın ona çok büyük cezai yaptırım getireceğini bilmesi gerekiyor. 

(Katılımcı 17) 

 

Kanuni düzenlemelerle birlikte uyarıcı unsurların önemini vurgulayan bir katılımcının 

ifadesi şöyledir: 

 

Yollarda bisiklet levhaları, bisiklet yol çizgileri arttıkça, bir de bisiklet 

yollarına yapılan ihlallerin cezaları arttıkça bence insanların saygısı da artar 

bisikletlilere karşı.  

(Katılımcı 10) 

 

Güvenlik tedbiri olarak alınabilecek bir başka önlem olarak bisiklet farkındalığının 

oturtulması gerektiğine vurgu yapan bir katılımcının konuyla ilgili ifadesi şu 

şekildedir: 

Her yere mavi bisiklet yolu yapma imkânı yok. Bizim burada yapmamız 

gereken şey, trafik kültürünü yükseltmek. Yani nedir? Şehirlerde hız sınırını 

azaltmamız gerekiyor. Trafikte araçların birbirine saygılı olmasını sağlamamız 

gerekiyor ki bu durumda zaten ayrıyeten bir bisiklet yoluna ihtiyaç kalmayacak. 

Ha bisiklet yoluna ne zaman ihtiyaç olacak, sürücüler diyecek ki; ''Artık burada 

çok fazla bisiklet var, bisikletle ile ilerleyemiyorum. Artık onlara bir yol yapın.'' 

Biz değil, onlar isteyecek bisiklet yolunu. Böyle olması gerekiyor. Bu, trafiğin 

tüm paydaşlarını ele alacak bütüncül bir ulaşım politikasıyla olabilir.  

(Katılımcı 18) 

 

Güvenlik tedbirlerinin talep konusuyla ilgili olarak imaj bağlamındaki önemini 

vurgulayan bir katılımcı şunları söylemiştir: 

 

Talep ne zaman oluşur, insanlar kendilerini güvende ve konforlu 

hissederlerse bisikleti tercih ederler. Dolayısıyla yine biz motorlu araç 



125 

trafiğinin Türkiye'de tehlike oluşturmasına geliyoruz. Eğer insanlar bisikleti 

denemezlerse bisikletle yol almazlar. Bisikleti denemeleri için de onları önce 

bisikletle bir yerden bir yere giderken ölmeyeceklerine ikna etmemiz gerekiyor. 

Yani yol güvenliğinden bahsediyoruz. 

(Katılımcı 27) 

 

Katılımcılardan elde edilen veriler neticesinde, trafik güvenliğinin bisiklet turizmi 

açısından oldukça önemli bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Konunun yalnızca trafik 

güvenliği konusu kapsamında değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası imaj 

bakımından da etkili olduğu belirtilmiştir. 

 

4.3.3.3. Planlama 

 

Türkiye’de bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilebilmesine yönelik katılımcı 

önerileri arasında önemli yer tutan unsurlardan biri de planlama konusudur. Bisiklet 

turizmine yönelik yapılacak olan yatırımların stratejik planlamalar dâhilinde 

gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, bu konuda bazı sorunlara dikkat 

çekerek çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler “eşgüdüm/çatı kuruluş”, 

“profesyonel danışmanlık” ve “süreklilik” olmak üzere üç ayrı boyutta incelenebilir. 

Katılımcıların planlama konusunda ifade ettiği unsurlar Şekil 4.14’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.14. Bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin planlama 

önerileri 

 

Bazı katılımcılar Türkiye’de yapılan bisiklet turizmi politikalarında öncü olacak bir 

çatı kuruluş bulunmadığını ve eşgüdüm sağlanamadığını söylemişlerdir. Bu bağlamda, 

öncelikli olarak bir çatı kuruluş belirlenmesini ve ardından eşgüdümlü bir biçimde 

hareket edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu noktada, Türkiye Bisiklet 

Federasyonu’nun bisiklet turizmi konusunda çatı kuruluş olması beklenirken bu görevi 
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yerine getiremediği gerekçesiyle çeşitli eleştiriler getirilmiştir. Konuyla ilgili görüş 

bildiren bir katılımcının ifadeleri şu şekildedir: 

 

Öncelikle bir çatı kuruluş oluşturulması ve bisiklet turizmine dair 

çalışma yapacak resmî, özel herhangi bir kuruluşun bu çatının altında, 

kümülatif olarak ilerleyebilmesi için birlikte çalışması şart. Atılacak ilk somut 

adım da bu olmalı. Yani bir çatı kuruluş olmalı. 

(Katılımcı 1) 

 

Çatı kuruluş konusunda devletin öncü olması gerektiğini belirten bir katılımcının 

ifadesi şu şekildedir: 

 

İki paydaş var, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı. 

Bu iki temel paydaş üzerinden ve merkez otoriteye bağlı birimlerle devletin ve 

özel sektörün iş birliği içerisinde bazı yatırımlar yapması gerektiğini 

düşünüyorum. Devlet burada lokomotif olmalıdır. 

(Katılımcı 15) 

 

Bisiklet turizmi yatırımları ve faaliyetleri konusunda kurumlar arası eşgüdüm olması 

gerektiğini belirten bazı katılımcıların ifadeleri şöyledir: 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, acentaların 

bir platform altında buluşup, profesyonel bir şekilde sahada teknik çalışma 

yapması gerekiyor. 

(Katılımcı 25) 

 

Yedi coğrafi bölge için yan yana olan yerlerde bütüncül bir yaklaşımla 

çalışılabilir. Biz Muğla olarak Aydın’la bunu ele alabiliriz. Bir rota bu sayede 

devamlılık sağlar. Zaten bir piramit olarak düşündüğümüzde alt kısım yerel 

rotalardır, üst kısım bölge rotasıdır. Sonra ulusal rotalar, uluslararası rotalar 

gelir. Bütüncül yaklaşım ve iş birliği önemli. 

(Katılımcı 26) 

 

Hem kurumlar arası eşgüdüm hem de çatı kuruluş bağlamında değerlendirme yapan 

bir katılımcının ifadesi şöyledir: 

 

Bu konuda, özellikle kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerekiyor. 

Benim gördüğüm en büyük eksiklik, yapılan bütün çalışmalarda, bir şekilde 

alınacak kararların bir paydaşın işine gelmemesinden dolayı kararlı bir şekilde 

ilerlemesinin engellenmesi. Bundan dolayı mümkün mertebe İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü veya Valilik gibi önderlik yapacak paydaşların birlikte 
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çalışabilecek bir kurul oluşturması gerekmekte. Bu kurulda yalnızca bisiklet 

turizmi konu olmayabilir, sürdürülebilir turizm türleri veya alternatif turizm 

türleri içerisinden birkaç turizm türünün o bölgeye nasıl yapılacağını, nasıl 

yapılması gerektiğini belirleyecek planlamaların yapılması gerekir.  

(Katılımcı 8) 

 

Katılımcılardan bazıları bisiklet turizmine yönelik yapılan planlamalarda süreklilik 

sağlanmasını gerektiğini belirtmiştir. Takibi yapılamayan veya devamlılığı 

sağlanamayan yatırımların verimsizliğine vurgu yapan katılımcılar süreklilik 

noktasında da çatı kuruluşun düzenleyici olabileceğini vurgulamışlardır.  

 

Katılımcıların planlama konusunda bahsettikleri bir diğer nokta ise profesyonel 

danışmanlık hizmetidir. Yatırımların kâğıt üzerinde ve konunun uzmanı olmayan 

kişiler tarafından yapılmaması gerektiğini savunan katılımcılar bisiklet turizmi 

planlamaları noktasında konunun uzmanlarından profesyonel danışmanlık hizmeti 

alınmasını önermişlerdir. 

 

4.3.3.4. Bisiklet kültürü ve farkındalığı  

 

Katılımcıların Türkiye’de bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik 

bahsetmiş oldukları önerilerden biri de bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve 

bisiklet farkındalığının artırılmasıdır. Toplumun bisiklet kültürü ve farkındalığı 

artırıldığı ve bu turizm çeşidini benimsemesi sağlandığı takdirde bisiklet turizminin 

yaygınlaşabileceğini ve yapılan yatırımların daha verimli olabileceğini ifade eden 

katılımcılar konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bisiklet kültürünün ve 

farkındalığının nasıl artırılacağına ilişkin önerilerden biri eğitimdir. Bazı katılımcılar 

topluma bisiklet ile ilgili eğitimler verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bisiklet kültürü 

ve farkındalığı ile ilgili eğitim verilmesi noktasında görüş bildiren katılımcılardan 

bazılarının ifadeleri şu şekildedir:  

 

İlk olarak toplu ulaşım şoförleri; ikincisi, ilkokul veya ortaokul çağına 

başlayan çocuklara temel eğitimle anlatmamız gerekiyor. Uzun vadede bisiklet 

turizminden İspanya, Fransa gibi pay alabilmemiz için bunu eğitimle 

desteklememiz lazım. 

(Katılımcı 25) 
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Türkiye’de bisiklete saygı duyulması gerekiyor. Bisikletin bir ulaşım 

aracı olduğu anlatılmalı. Halkı eğitmek önemlidir. Otobüs şoförlerini, 

taksicileri eğitmek gerekir. Basit stickerlar bile bisikletin alıştırılmasında 

kullanılabilir. 

(Katılımcı 12) 

 

Yani küçüklükten beri, hatta belki ilkokul, ortaokul, liseden beri çocuklar 

bununla ilgili özendirilirse, bunlara yeterli kaynak ve yeterli bütçe ayrılıp 

destek verilirse hem bisiklet sporunun gelişmesine hem de bisiklet turizminin 

gelişmesine önemli katkı sağlanır. 

(Katılımcı 13) 

 

Bazı katılımcılar bisiklet kültürünü ve farkındalığını artırmanın bir başka yolu olarak 

rol modellerin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bununla ilgili olarak bir katılımcı 

şunları söylemiştir: 

 

Özendirecek faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Burada pozitif ayrımcılık 

olması gerekiyor. Televizyonda gördüğümüz şeylerin bence çok büyük etkisi 

olur. Yöneticiler sadece dünya bisiklet gününde veya böyle özel günlerde değil 

de normal hayatlarında da bisiklet kullansalar çok etkili olur. 

(Katılımcı 18) 

 

Çok sayıda katılımcı bisiklet kültürü ve farkındalığının geliştirilmesi için bisiklet 

kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda; bisiklet 

etkinliklerinin artırılması, kampanya ve reklam gibi faaliyetlerin yapılması ve bisiklet 

kullanımını kolaylaştırıcı yatırımların yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bisiklet 

etkinlikleriyle ve kampanyalarla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu 

şekildedir: 

 

Bisiklet turizminde kampanyalar önemli bence, halkın ilgisini çekmek ve 

farkındalık artırmak için. Kampanyayla birlikte yazılı tüm kaynakların 

paylaşılması… Festivallere çok katılım oluyor. Bisikletçilerin kendi içindeki ağ 

sisteminin biraz daha açılması önemli, deneyimin yaygınlaştırılması açısından.  

(Katılımcı 18) 

 

Halk desteğinin sağlanması gerektiğine vurgu yaparak bilgilendirme çalışmaları ve 

bisiklet etkinlikleri yapılmasını öneren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Halkın ilgisini çekmek bence önemli bir basamak. Çünkü biz bisiklet 

severler veya bisiklet turizmiyle uğraşan insanlar, gidip bir talepte bulunsak; 
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buraya şöyle bir yol yapılsın, şu yapılsın gibi, bu halkın ilgisini çekmiyorsa 

biraz havada kalır. Bunun için halkın konuyu benimsemesi gerekiyor. Halka 

açık bisiklet festivalleri düzenlenebilir. Her şehirde yılda bir kere o şehre özgü 

yapılabilir. 

(Katılımcı 10) 

 

Katılımcıların bisiklet kültürü ve farkındalığının geliştirilmesi için önerdikleri temel 

unsur, bisiklet kullanımının toplum içerisinde yaygınlaştırılmasıdır. Toplumun bisiklet 

kültürünü benimsemesi hâlinde Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki 

potansiyelinin daha etkin bir biçimde değerlendirilebileceği vurgulanmıştır. Bisiklet 

kültürü ve farkındalığını geliştirmek için verilen öneriler arasındaysa; bisiklet ve trafik 

eğitimi, bisiklet etkinliklerinin artırılması ve reklam faaliyetleri gibi hususlar öne 

çıkmıştır. 

 

4.3.3.5. Ürün oluşturma ve sınıflandırma 

 

Katılımcıların, bisiklet potansiyelini değerlendirme noktasında bahsettikleri öneriler 

arasında ürün oluşturma ve sınıflandırma gerekliliği vardır. Farklı bisiklet turu 

seçenekleri, farklı turist motivasyonları ve farklı turist türleri olması sebebiyle, bisiklet 

turizminin de farklı ürünler hâlinde sunulması gerektiği katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir. Öncelikle bir pazar araştırması yapılarak hizmet verilecek kitlenin 

belirlenmesi, ardından bu kitleye yönelik ürün oluşturulması önerilmiştir. Bununla 

beraber bazı katılımcılar ürün oluşturma konusunda farklı turizm türlerinin de bisiklet 

turizmine entegre edilebileceğini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili görüş bildiren 

katılımcılardan bazılarının ifadeleri şu şekildedir: 

 

Bu konuda Türkiye’de yapılması gereken, ülkeyi mevsimlere ve 

coğrafyaya göre ayırmak. Örneğin; kışın Akdeniz, ilkbaharda Ege ve İç 

Anadolu, yazın Karadeniz gibi bölgelere ayırdıktan sonra haftalık paket 

programlar çıkarıp, bunu pazarlamak lazım. 

(Katılımcı 22) 

 

Destinasyon bazlı çalışarak, bu destinasyonda rotalar oluşturularak o 

destinasyon içerisindeki entegre alternatif turizm türlerinin birlikte işletilmesi 

sağlanabilir. 

(Katılımcı 8) 
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Destinasyonlarda kategori yapmamız lazım. Zorluk derecelerine göre 

ayarlamamız lazım. Bu da çok büyük bir çalışma. Bu destinasyonları yaptığın 

zaman, derecelendirerek yurt dışına paket olarak satmamız gerekiyor.   

(Katılımcı 20) 

 

Katılımcıların ürün oluşturma ve sınıflandırma konusunda bahsettikleri unsurların 

planlama konusunda bahsettikleri unsurlarla da ilişkili olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda, bazı katılımcılar bisiklet turizmi planlamalarının ürün oluşturma ve 

sınıflandırma hususu dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

4.3.3.6. Yerel turizm hareketliliği 

 

Katılımcıların Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik 

sunmuş oldukları önerilerden bir tanesi de yerel turizm hareketliliğinin sağlanmasıdır. 

Buradaki temel görüş, bisiklet turizminde iç pazar odaklı gelişim sağlandıktan sonra 

dış pazara açılmak gerektiğidir. Bu noktada bazı katılımcılar, yerel pazar için gerekli 

unsurlar sağlandıktan sonra dış pazara daha kaliteli bir hizmet sunulabileceğini 

savunmuşlardır. Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Mesela bazı yaklaşımlarda şu var; iç turizm gelişirse, dış turizm gelişir. 

Bunun temelinde yatan felsefe, siz aslında yerli turiste altyapıda ve üstyapıda 

ihtiyaç olanları tamamlıyorsunuz. Bu sayede yabancı turisti ağırlamak daha da 

mümkün hâle geliyor. Bence, öncelikle burada hedef kitle, iç piyasadaki bisiklet 

turistlerine ulaşabilmek ve onları anlamak olmalıdır. Onların ihtiyaçlarını 

karşılamak, Türkiye’de birincil amaç olmalı diye düşünüyorum. Bu 

sağlandıktan sonra dış pazara açılabiliriz. 

(Katılımcı 16) 

 

Yerel turizm hareketliliğini sağlama konusunda katılımcılar bazı önerilerde 

bulunmuşlardır. Bunlar, bisiklet etkinlikleri ve bisiklet gruplarıdır. Bu noktada, 

bisiklet etkinliklerinin çok talep gördüğü ve bu sebeple yerel bir hareketlilik yaratma 

ve devamlılık sağlama açısından etkili olabileceği belirtilen hususlar arasındadır. 

Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir:  

 

Yerel pazarı canlı tutman lazım ki bir şey aktif olarak devam etsin. 

Sürekli dışardan turizme güvenemezsiniz. Dolayısıyla, iç pazar var ve iç pazarı 

da etkinlikler götürüyor. Yani iç pazarda trendi ne belirliyor, niye meşhur? 
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Gran fondo var, yarışlar oluyor, yarış olduğu için adamın bisiklete bir 

motivasyonu var. Yarış koymazsan kimse gitmiyor. 

(Katılımcı 2) 

 

Bir katılımcı yerel turizm hareketliliği sağlama konusunda bisiklet gruplarının 

önemine vurgu yapmıştır. Belirli bir talep oluşması noktasında bisiklet gruplarının 

etkili olduğunu belirten katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Doğa yürüyüşleri üzerine bir çalışma yaptığımızda görüyoruz; gruplar 

çok etkili. Çünkü bir rekreasyon türünün ticari olarak yapılabilmesi için gerekli 

talebin oluşması gerekiyor. Bunu da yapan gruplardır. Bu grupların 

güçlendirilmesi gerekir. Keza üniversitelerde bisiklet toplulukları oluşturmak 

çok önemli. 

(Katılımcı 23) 

 

4.3.3.7. Devlet desteği 

 

Katılımcıların sıklıkla dile getirdiği bir diğer gereklilik ise devlet desteğidir. Bisiklet 

turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda devlet desteğine olan ihtiyaç, 

katılımcılar tarafından elzem görülmektedir. Çok sayıda katılımcının hemfikir olduğu 

bu hususta, özellikle eşgüdüm ve koordinasyon noktasında devlet tarafından inisiyatif 

alınması gerektiği belirtilmiştir. Bununla beraber, yapılması gereken diğer hususların 

tümünde devletin kolaylaştırıcı ve bütüncül bir yaklaşımla yatırımcıları teşvik etmesi, 

destek olması ve yönlendirmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Devlet desteğinin 

gerekli görüldüğü en önemli unsurlardan biri tanıtım ve pazarlama faaliyetleridir. 

Fakat bu konu daha detaylı bir biçimde ele alındığı için bir sonraki başlık altında 

sunulmuştur.  

 

Devletin ekonomik anlamda teşviklerde bulunması gerektiğini savunan bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir:  

 

Türkiye’de bu işin gelişmesi için asıl yapılması gereken şey teşvik 

aslında. Bisiklet sanayisi anlamında teşvik. Örneğin, bisikletle ilgili ya da 

bisikletin fiyatının düşmesi, buradaki vergi oranlarının düşürülmesi gibi 

uygulamalar bu anlamda önemli teşvik olacaktır. Çünkü o zaman bisiklet maddi 

olarak daha ulaşılabilir bir araç hâline gelir ve insanlar tarafından daha çok 

satın alınabilir. 

(Katılımcı 21) 
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Devletin teşvik edici olması gerektiğini ve bazı yatırımlar yapması gerektiğini 

vurgulayan bir katılımcı şunları söylemiştir: 

 

Bisiklet turizmi konusu devlet kurumları tarafından benimsenmeli. 

Belediyelerin bu konuda kendilerinin bisiklet dostu bir şehir olduklarını bir 

şekilde vurgulamaları ve bu anlamda da bazı yatırımlar yapmaları gerekiyor. 

Hatta bununla alakalı olarak, bisiklet turları düzenleyebilecek seyahat 

acentaları varsa bunlara teşvikler açıklayabilirler. 

(Katılımcı 5) 

 

Devlet desteğinin başlangıç aşamasında önemli olduğuna ve öncü olmasına 

gerektiğine, ardından özel sektörün durumu daha kolay benimseyeceğine vurgu yapan 

bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Devletin teşvik etmesi gerekiyor, talep oluşturması gerekiyor. Talep 

oluştuktan sonra zaten bir hareketlilik oluşacak. Sonra, hizmet sektörü bu işten 

pay almaya çalışır. 

(Katılımcı 18) 

 

Özellikle kamuoyunda bisiklet turizminin bir dal olduğunun 

kabullendirilmesi gerekiyor. Özel sektör kâr amacı güdüyor ama kamunun 

sosyal bir sorumluluğu var. Sadece kamunun yapmasında da siyasi faktörler 

olumsuz bir şekilde devreye girebileceğinden bu faaliyetler kamu ve özel sektör 

iş birliği şeklinde olmalıdır. Altyapı sorunlarını devlet halletmelidir. 

Başlangıçta devlet, daha sonra özel sektör ağırlıklı ilerlemelidir.   

(Katılımcı 15) 

 

Özel kuruluşların bisiklet turizmi konusunda bazı noktalarda yetersiz kalabileceğine 

ve bu sebeple devlet desteğinin gerekli olduğuna vurgu yapan bir katılımcının ifadesi 

şu şekildedir: 

 

Bir sivil toplum kuruluşu yol yapamaz. Kamudan destek almadan veya 

kamunun kontrolü olmadan, yollar işgalden kurtulamaz. Yerel yönetim, elindeki 

araç gereçle ya da bölgesel finansla bunları yapmalıdır. Eğer yetişemiyorsa da 

kalkınma ajanslarıyla, ulusal ajans projeleriyle bunları destekleyebilir. 

(Katılımcı 26) 

 

Devlet desteği konusu hemen hemen her konuda katılımcılar tarafından gerekli 

görülen unsurlar arasında yer almıştır. Planlama, altyapı, güvenlik, farkındalık, yerel 
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turizm hareketliliği gibi temel önerilerin hepsinde devlet desteğinin gerekliliğine 

vurgu yapılmıştır.  

 

4.3.3.8. Tanıtım ve pazarlama 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin verimli bir biçimde değerlendirilmesine 

yönelik sunulan önerilerden bir tanesi de tanıtım ve pazarlama faaliyetleridir. Doğru 

ve başarılı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiği takdirde, bisiklet turizmi konusunda 

başarı elde edilebileceği ifade edilmiştir. Katılımcıların sıklıkla değindiği ve önemine 

dikkat çektiği bu konuda, devlet desteğinin gerekliliği de önemle vurgulanmıştır. 

Katılımcılar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde yapılması gerekenler bağlamında 

çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Detaylı bir pazar araştırması, ürün oluşturma ve 

sınıflandırma çalışmalarından sonra, hedef kitleye yönelik tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleri kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar ve öneriler Şekil 4.15’te 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.15. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin öneriler 

 

4.3.3.8.1. Reklam 

 

Katılımcıların tanıtım ve pazarlama konusunda bahsettikleri hususların başında reklam 

gelmektedir. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri bağlamında çeşitli reklamlar yapılması 

gerektiğini belirten katılımcılar, bu reklamlarla ilgili bazı önerilerde bulunmuştur. Bu 

öneriler arasında; basılı yayınlar, reklam filmleri, kamu spotları, dijital reklamlar ve 
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organizasyonlar yer almaktadır. Basılı yayınlarla reklam yapılması gerektiğine yönelik 

görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Dünyadaki birçok bisiklet turistinin altın rehber gibi kullandığı çok 

önemli bisiklet dergileri var. Kimi kâğıt olarak basılıyor, kimi dijital 

platformda. Bunların editörlerini çağırıp parkurları gezdirip dergide 

yayınlanması ve reklam verilmesi gerekiyor, bu çok önemli. Türk Hava Yolları 

dergilerinde her ay bir bölgeyi haber yapıp tanıtmak gerekiyor. 

(Katılımcı 22) 

 

Bisiklet turizmine yönelik reklam filmlerinin önemine vurgu yapan iki katılımcının 

ifadesi şu şekildedir: 

 

Bisiklet turistleri genel olarak bisiklet sporunu da iyi takip ediyor ve o 

bisiklet sporunun yayınlandığı kanallar -genellikle Eurosport oluyor- verilecek 

reklamlar bence önem taşıyor. 

(Katılımcı 1) 

 

Dört beş tane ciddi film yapalım kısa. Yani çok uzun olmamalı. 30 saniye, 

20 saniye… Çünkü insanlar fazla seyretmiyor biliyorsunuz, çok sıkılıyor. Bir 

dakikayı geçtiyse seyretmezler. 15 saniyelik spot çekimlerle bisikletçilerin 

gezdiği lokasyonlarda çekimler yapıp, kısa tanıtım filmleriyle dünyada bunu 

satabilirler. 

(Katılımcı 20) 

 

Basılı yayınlar ve reklam filmleriyle beraber katılımcıların sıklıkla bahsettikleri diğer 

bir reklam türü de dijital reklamlar olmuştur. Sosyal medyanın ağırlıklı olarak öne 

çıktığı bu noktada tanıtım yöntemi olarak deneyim paylaşımına vurgu yapılmıştır. Bazı 

katılımcılar tarafından ünlü sosyal medya girişimcilerinin davet edilerek bisiklet 

turizmine katılımlarının sağlanması ve bu faaliyetler sonucunda edindikleri deneyimin 

takipçileriyle paylaşılması şeklinde bir reklam yapılabileceği ifade edilmiştir. Konuyla 

ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

 

Gezginleri ülkeye davet ederek ve onlar da sosyal medyasında 

paylaşarak reklam yapabilir. Twitter, Facebook ve Instagram fenomenlerini 

Turizm Bakanlığı'nın yerinde olsam, Türkiye'ye davet ederdim. Uçak biletlerini 

alırdım ve Türkiye’de üç ay, dört ay tatil yapmalarını sağlardım. Bunun 

örnekleri var ve artırılabilir. 

(Katılımcı 17) 
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Ünlü bisiklet sürücüleri davet edilip, onlara turlar yapılıp, bunlar farklı 

ülkelerde yayınlanabilir. Fenomenler var biliyorsunuz, ilgili sosyal medya 

fenomenleri. Twitter, Instagram, Youtube kullanılabilir. 

(Katılımcı 5) 

 

Klasik reklam faaliyetleri yerine deneyim paylaşımının önemine vurgu yaparak daha 

güncel reklam faaliyetlerinin yapılması gerektiğini ifade eden bazı katılımcılar şunları 

söylemişlerdir: 

 

Sosyal medya, yeni teknoloji kendi ünlülerini oluşturdu. Yani fenomen 

dediğimiz veya mikro ünlü dediğimiz bireylerin Türkiye’ye getirilip, bir şekilde 

burada deneyimi sağlamaları ve bunların üzerinden yorum yapmaları 

sağlanmalıdır. Youtube kanalı olabilir veya farklı sosyal medya kanalları 

olabilir, mikro bloglarda yazılar yazmaları sağlanabilir. Bu sayede, geleneksel 

reklam ya da tanıtım çabalarının aslında dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Çünkü insanlar reklam yapıldığını bilmeleri hâlinde, o verilen mesajı doğrudan 

kabul etmiyor. Ancak kendileri gibi düşünenlerle, bunlar fenomen olmayabilir, 

etrafında görebileceği kanaat önderleriyle bu şekilde tanıtım ve reklam 

çalışmaları yapılabilir. 

(Katılımcı 8) 

 

Bizim tanıtımda mutlaka imaj yaratacak unsurlara dikkat çekmemiz 

gerekiyor. Tanıtımda klişe filmler vs. filmler dediğim, tanıtım filmlerinden 

bahsediyorum. Bunların yerine bence kimleri çağırmamız gerekiyor, burayı 

deneyimlemesini sağlayacağımız bisiklet turisti, kanaat önderleri kimse, 

bunları ağırlamamız gerekiyor. Varsa, bunlarla ilgili seyahat yazarlarının, 

bisiklet turizmi kapsamında gelip destinasyonu deneyimlemesi lazım. Bununla 

ilgili etkinlikler yapan, çeşitli organizasyonlar yapan kişileri davet edip, 

onların deneyimlemesini sağlamamız gerekiyor. Tabii yurt dışındaki acentalar, 

özellikle bu faaliyeti yapan kişiler bisiklet turizmine karşı çok ilgililer. Bu 

kişilerin gelip, deneyimlemesini sağlamamız gerekiyor. En önemli ve en etkin 

tanıtım deneyimdir ve deneyimin başkalarına bahsedilmesi gerekiyor. Bugün 

artık internet var. İnternet üzerinden yapılacak herhangi bir yorum çoğu kişiye 

ulaşıyor. O yüzden bana kalırsa, biraz deneyim bazlı tanıtıma odaklanmamız 

gerekiyor.  

(Katılımcı 16) 

 

Katılımcılar bisiklet turizmi reklamlarıyla ilgili içerik bakımından da çeşitli önerilerde 

bulunmuşlardır. Bu noktada, bisiklet turizmi reklamlarında bazı unsurların 

kullanılması ve bazı noktalara vurgular yapılması önerilmiştir. Reklamlarda 

kullanılması gereken unsurlar Türkiye’nin sahip olduğu doğal, tarihî, kültürel ve 

gastronomik çekim unsurları ve rotalar olarak belirtilmiştir. Reklam içeriklerinde 

çekim unsurlarının kullanılmasına yönelik önerilerde bulunan bazı katılımcıların 

ifadeleri şu şekildedir: 
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Kültürel ve coğrafi zenginliği öne çıkarabiliriz. Aslında yurt dışı ve yurt 

içi diye ayırırsak, yurt dışındaki turist burada çok güzel bisiklet yolları var diye 

gelmez. Çünkü Avrupa'da var zaten ama buraya bir kültürel farklılık, çeşitlilik 

ve doğal çeşitlilikten dolayı gelebilir.  

(Katılımcı 18) 

 

Doğası ve tarihi öne çıkar bence tanıtımları yaparken. Türkiye’yi 

pazarlarken belirli güzergâhlar geliştirip, altyapı yatırımı yapıp, bu mevcut 

alanları tarihî ve doğal çekim unsurlarıyla zenginleştirmek gerekiyor.   

(Katılımcı 15) 

 

Katılımcıların, turizm reklamlarının içeriklerinde bulunması gerektiğini ifade ettikleri 

noktalar ise şunlardır: spor vurgusu, güvenlik vurgusu, fiyat avantajı vurgusu, 

misafirperverlik vurgusu ve bisiklet vurgusu. Turizm reklamları içerisinde bulunması 

gereken unsurlarla ilgili görüş bildiren bazı katılımcıların ifadeleri şöyledir: 

 

Bizim güvenlik imajımızın bir kere daha da güçlendirilmesi açısından, 

geçmişteki olayları da dikkate alarak, turistlerin can ve mal güvenliğinin 

sağlandığını ve onların dikkate alındığını tanıtımlarda ön plana çıkarmalıyız.  

(Katılımcı 13) 

 

Şimdi bir Kapadokya bölgesini düşünün. Yani bu bölgeler için biz normal 

turizm tanıtımını yaparken, içerisinde bisiklet turizmine yer verirsek çok cazip 

gelir. 

(Katılımcı 24) 

 

Turizm reklamlarının içerisinde bisikletlilere yer verilirken dikkat edilmesi gereken 

bazı hususlardan bahseden bir katılımcı şunları söylemiştir: 

 

Tanıtım için kullanılan görsellere artık bir de bisikletin eklenmesi ve 

bisikletli bir kişinin eklenmesi lazım. Bu hem bir kadın hem de bir erkek olmalı. 

Çünkü Türkiye'de yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bisiklet deyince 

erkek model kullanılır ve çok sportif kıyafetler giymiş kaslı kaslı, çok fit olan bir 

bisikletli erkek figür kullanılır. O bisiklet figürünün içine daha normal bir 

insanı yerleştirebilirsiniz ve yanında bir de kadın olursa, o zaman insanların 

kafasında “o onu yapabiliyorsa ben de yapabilirim” olacak. Çünkü bisiklet 

hâlâ, çok iyi bir antrenmanın varsa, çok pahalı bisikletin varsa ve çok pahalı 

kıyafetlerin varsa yapılabilecek bir spor olarak görülüyor. Ama artık spordan 

değil, turizmden bahsettiğimiz için normal profilleri, ortalama profilleri 

kullanmamız gerekiyor. İlla onların üzerindeki son model kıyafetlerin olması 

gerekmiyor. Daha erişilebilir olduğunun gösterilmesi gerekiyor. 

(Katılımcı 27) 
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Katılımcılardan bazıları bisiklet turizmi tanıtımlarında rotalara vurgu yapılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Genel turizm tanıtımlarından ziyade, bir rota ile 

oluşturulmuş ürün tanıtımının yapılmasının daha etkili olabileceği belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

 

Biz genellikle ne yapıyoruz? Tanıtım filmlerimiz var. Tanıtım filmlerinde 

herkesin bildiği, İstanbul'un tarihî yarımadasını, ondan sonra Pamukkale'yi, 

Efes’i, Kapadokya’yı gösteriyoruz. Dünya artık biliyor bu bölgelerin, bu 

destinasyonların Türkiye’de olduğunu. Bunun dışında, bisiklet turizmiyle ilgili 

olarak, mesela oluşturulan rotalar ön plana çıkarılabilir.  

(Katılımcı 8) 

 

4.3.3.8.2. İş birlikleri 

 

Türkiye’deki bisiklet turizminin tanıtım ve pazarlaması noktasında öne çıkan diğer bir 

öneri de iş birlikleridir. Bazı katılımcılar, bisiklet turizminin tanıtım ve pazarlaması 

için sivil toplum kuruluşları, sektör paydaşları ve uluslararası paydaşlarla iş 

birliklerinin yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu konuda, bisiklet toplulukları ve 

seyahat acentaları gibi yapıların, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde yardımcı 

olabileceği vurgulanmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren bir katılımcının ifadesi şu 

şekildedir: 

 

Türkiye’de bunu yapabilecek çok başarılı bisikletçiler var. Türkiye'de 

kulüpler var, o bölgeleri gezen. Örnek veriyorum, Genç Kaşifler. Karadeniz’de 

rota çıkarttılar ve bunun gibi rota çıkartan çok arkadaş var. İstanbul’da çok 

var, Karadeniz’de çok var. Bu arkadaşlarla iş birliği yapılabilir. 

(Katılımcı 17) 

 

4.3.3.8.3. Fuarlar 

 

Bazı katılımcılar, bisiklet turizminin tanıtım ve pazarlaması için fuarların 

kullanılabileceğinden bahsetmişlerdir. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan spor veya 

turizm odaklı fuarlarda bisiklet turizmi üzerine tanıtımlar yapılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu noktada devlet desteğinin de gerekliliğine değinen bir katılımcı şunları 

söylemiştir: 
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Yurt dışındaki fuarlarda bisiklet üzerine tanıtımlar yapılması lazım. 

Bugün Amerika’da bir fuar varsa eğer, Kültür ve Turizm bakanlığı da bu fuara 

gidebiliyorsa -turizm fuarından bahsediyorum ya da işte dünyada büyük turizm 

fuarları nerde oluyorsa- oraya gittikleri zaman bir köşesini bisiklet turizmine 

ayırırlarsa, haberi olmayan insanların bile oradan haberi olur.  

(Katılımcı 10) 

 

4.3.3.8.4. Bisiklet etkinlikleri 

 

Katılımcıların tanıtım ve pazarlama konusunda değinmiş oldukları bir diğer husus da 

bisiklet etkinlikleridir. Bisiklet turizminin tanıtım ve pazarlamasında önemli bir etkiye 

sahip olduğu vurgulanan bisiklet etkinlikleri arasında gran fondolar, festivaller ve 

yarışlar gibi etkinlikler öne çıkmıştır. Bununla beraber, marka değerine sahip 

etkinliklerin gerekliliğinden bahsedilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 

Turu’nun önemine vurgu yapılmıştır. Konuyla ilgili görüş bildiren katılımcılardan 

bazılarının ifadeleri şöyledir: 

 

Gran fondo’lar yapılabilir. Bu gran fondo’lar yapıldığı yörenin tanıtımı, 

bisikletle tanıtımı konusunda etkili oluyor. 

(Katılımcı 21) 

 

Mesela Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Türkiye’nin bisiklet turizmi 

açısından ciddi anlamda tanıtım yaptığı bir etkinlik. Hem oradaki 

destinasyonların tanıtımı, görsel güzelliklerin aktarımı hem de işte birçok farklı 

ülkeden sporcunun katılımı olması nedeniyle önemli. Sporculardan olduğu 

kadar diğer insanlardan da aksiyon alınması, onların da bu turnuvayı takip 

etmesi hem ülke turizmi hem bisiklet turizmi için faydalı oluyor diye 

düşünüyorum. Yani bisiklet turizmine yönelik etkinliklerin yapılması gerekiyor. 

(Katılımcı 14) 

 

4.3.3.8.5. Uluslararası söylemler 

 

Bazı katılımcılar hükümetin uluslararası politik söylemleriyle ilgili önerilerde 

bulunmuşlardır. Turizmin kırılgan yapısına vurgu yapan katılımcılar, hükümetin 

uluslararası söylemlerde turizm sektörünü de dikkate alarak daha ılıman bir yaklaşım 

sergilemesinin bisiklet turizmiyle beraber tüm turizm dallarını da tanıtım ve pazarlama 

açısından olumlu etkileyebileceğini ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili görüş bildiren bir 

katılımcının ifadesi şu şekildedir: 
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Hükümetin uluslararası piyasalardaki söylemleri de çok önemli. Biraz 

ılıman olmak lazım uluslararası pazarda. Çok sert söylemler olmaması lazım 

ama tabii ki Türkiye de kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak söylemler 

yapıyor.   

(Katılımcı 4) 

 

4.3.3.8.6. Turist motivasyonları 

 

Katılımcılardan biri bisiklet turizminin tanıtım ve pazarlamasında turist 

motivasyonlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bisiklet turistlerinin 

motivasyonları belirlenerek bu motivasyonlar doğrultusunda bisiklet turizmine 

yönelik tanıtım çalışmaları yapılması gerektiğini ifade eden bir katılımcı şunları 

söylemiştir: 

 

Bir kere bisiklet turizmi yapan insanlara gidip sormanız lazım “siz neden 

bisiklet turizmi yapıyorsunuz” diye. Kimisi sağlıklı yaşam diyecektir, kimisi 

sağlıklı yemek diyecektir, bir şeyler diyeceklerdir. Bu insanların talepleri neler, 

ne amaçla seyahat ediyorlar ve yaşadıkları önemli deneyimler nelerse 

akıllarında kalan, öğrenmek lazım. Muhakkak yirmi cümle vardır ortak. Bu 

yirmi cümlenin hepsini toplayıp, bu bilgileri kullanmak gerek. Kendi sahip 

olduklarınızı empoze etmeyin. Onların aldıklarını onlara verin. Etkili turizm 

tanıtımı budur. 

(Katılımcı 19) 

 

Bisiklet turizminin tanıtım ve pazarlaması noktasında geniş bir değerlendirme yapan 

bir katılımcı şunları söylemiştir: 

 

Türkiye özellikle bir unsura odaklanmalı diyemem. İletişim kanalı 

önemlidir diyebilirim. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri güvenlik. 

Hizmetlerin yeterliliği gibi konularda da ikna edildiği takdirde bisiklet turisti 

zaten gelir. Kitle turisti biraz koyun gibidir ama özel ilgi turisti zaten ne 

istediğini bilir. Türkiye’ye gelebilecek potansiyelde turistleri, destinasyon 

çekiciliği konusunda Türkiye’nin zengin olduğuna ikna etmek lazım. Rota 

bilgisini de ön plana çıkarmak mesele. Doğal ya da kültürel çekiciliğe sahip 

olan bir bölge, rota bilgisi sunabiliyorsa turist gelir. Sorun, onları nasıl 

çekebileceğimizle ilgilidir. Bisikletli gezginler için kabile pazarlama gibi kişiye 

doğrudan ulaşabileceğimiz pazarlama uygulamaları yapılabilir. Bisiklet 

turizmi, öncelikle ülkenin yerel halkı için geliştirilmeli.  

(Katılımcı 23) 
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4.3.4. Bisiklet turizmiyle ilişkilendirilebilecek diğer turizm türleri  

 

Katılımcıların Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi 

konusunda belirtmiş oldukları unsurlardan biri ürün oluşturma ve sınıflandırmaydı. 

Bisiklet turizminde ürün oluşturma ve sınıflandırma adına farklı turizm ürünlerinin de 

bisiklet turizmine entegre edilmesi yönünde öneriler mevcuttur. Hem bu sebepten hem 

de bisiklet turizmi yatırımlarının farklı turizm türlerine de katkı sağlayıp 

sağlamayacağını öğrenmek amacıyla katılımcılara bisiklet turizmiyle 

ilişkilendirilebilecek diğer turizm türleri sorulmuştur. Katılımcılar bisiklet turizminin 

hemen hemen her turizm türüyle ilişkilendirilebileceğini ifade etse de bazı turizm 

türleri öne çıkmıştır. Katılımcı ifadelerinden elde edilen verilere göre bisiklet 

turizmiyle ilişkilendirilebilecek turizm türleri Şekil 4.16’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.16. Bisiklet turizmiyle ilişkilendirilebilecek diğer turizm türleri 

 

Katılımcıların bisiklet turizmiyle ilişkilendirilebileceğini ifade ettikleri diğer turizm 

türleri arasında, doğa turizminin özellikle öne çıktığı belirtilebilir. Bu noktada, 

katılımcılar bisiklet turistlerinin doğa ile iç içe olmayı tercih eden turistler olmalarına 

vurgu yaparak doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin bisiklet turistleri için iyi bir seçenek 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar ise bisiklet turistlerinin macera arayan 

yönlerine vurgu yapmış, dalış ve yamaç paraşütü gibi macera turizmi aktivitelerine 

katılabileceklerini ifade etmişlerdir. Bunlarla beraber Şekil 4.16’da sunulan diğer 

turizm türlerinin tamamı, katılımcıların bisiklet turizmiyle ilişkilendirilebileceğini 

ifade ettikleri türlerdir.  
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4.3.5. Bisiklet turizmi potansiyeli yüksek görülen yerler 

 

Katılımcıların Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusundaki görüşleri 

sorgulandıktan sonra, belirtmiş oldukları bisiklet turizmine uygunluk unsurları da 

hatırlatılarak kendilerine Türkiye’de hangi bölgelerin bisiklet turizmi potansiyelinin 

daha fazla olduğu sorulmuştur. Bu noktada elde edilen veriler, katılımcıların konuyu 

ele alış perspektiflerine ve dikkate aldıkları bisiklet turizmi çeşitlerine göre farklılık 

gösterdiği için hemen hemen her bölgeyle ilgili olumlu ifadelere ulaşılmıştır. Elde 

edilen verilerin bisiklet turizmine uygunluk konusu altında ele alınan bisiklet 

turizmine uygun yerler kısmında ortaya çıkan yerlerle aynı olduğu ifade edilebilir.  

 

Katılımcıların ülkeye gelen bisiklet turistleri açısından da potansiyelini yüksek 

gördükleri yerler sorgulanmıştır. Bu noktada elde edilen veriler, bisiklet turizminin 

mevcut durumu konusunda ifade edilen yerlerle benzerlik göstermektedir. 

Katılımcılara göre, bisiklet turizminde potansiyel olarak hizmet verilebilecek pazarlar, 

genel olarak Avrupa ülkeleri ve Amerika olarak öne çıkmıştır. Potansiyel pazarlar 

bağlamında öne çıkan husus ise vize kolaylığı, ekonomi ve mesafe olmuştur. Bununla 

beraber, bisiklet turistlerinin genellikle Amerikalı ve Avrupalı olduklarına dikkat 

çekilmiştir. Yalnızca bir katılımcı son yıllarda artan ziyaretçi sayısına ve kültürel 

yakınlığa dikkat çekerek Endonezya’yı potansiyel bir bisiklet turisti pazarı olarak 

değerlendirmiştir.  
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bisiklet turizmi, son yıllarda dünyada önemli düzeyde yatırımlar yapılan bir turizm 

türü olarak öne çıkmaktadır. Genellikle Avrupa, Amerika ve Avustralya’da 

yaygınlaşmış olan bisiklet turizmi, insanlar tarafından giderek artan bir ilgiyle 

karşılaşmaktadır. Bu ilgi sebebiyle farklı ülkelerin de bisiklet turizmi amacıyla tercih 

edildiği görülmektedir. Özellikle, bisiklet turizmi açısından gelişmiş Avrupa ve sahip 

olduğu çekim unsurlarıyla ilgi çeken Asya arasında adeta bir köprü olan Türkiye de 

son yıllarda bisiklet turistlerinin ziyaret ettiği yerlerden biri hâline gelmiştir. Bisiklet 

turizminin ekonomik getiri dışında sağladığı bazı olumlu etkiler vardır. Bu olumlu 

etkilerden biri kırsal kalkınmadır. Bisiklet turizmi genellikle doğa ile iç içe olabilmek 

için kırsal alanlarda yapılmaktadır. Bu durum, turizm ekonomisinden faydalanamayan 

kırsal alanların bisiklet turizmi sayesinde turizm girdisi elde edebileceği anlamına 

gelmektedir. Bir diğer olumlu etki ise sürdürülebilirlik konusundadır. Bisiklet 

turistlerinin genellikle bilinç ve farkındalık düzeyi yüksek turistler olmaları ve bisiklet 

turizminin kitle turizmi gibi kalabalık gruplar yerine daha az sayıda kişiyle yapılması 

nedeniyle, bisiklet turizmi kültürel ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da öne 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bisiklet turizmi, kaynakların korunması ve geleceğe 

aktarılması konusunda fayda sağlayabilecek bir turizm çeşidi olarak önem 

kazanmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı bu çalışma, Türkiye’nin bisiklet turizmi 

potansiyelini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle 

Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki mevcut durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ardından, kıyaslama ve doğrulama yapabilmek amacıyla bisiklet turizminin 

gerekliliklerini belirleyip bir destinasyonun bisiklet turizmine uygunluk kriterleri 

araştırılmıştır. Mevcut durum ve uygunluk hususları ortaya çıkarıldıktan sonra, 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli incelenmiş ve son olarak bu potansiyelin 

değerlendirilebilmesine yönelik öneriler toplanmıştır. Elde edilen bulgularla beraber 

Türkiye’deki bisiklet turizmi paydaşlarına çeşitli önerilerde bulunmak hedeflenmiştir. 

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’de bisiklet turizmi faaliyetleri yürüten acentalarla, 

turist rehberleriyle, organizatörlerle, konuyla ilgisi olabilecek akademisyenlerle ve 

diğer paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi 

sonucunda ilgili literatürde bazı benzerlikler ve farklılıklar olduğu söylenebilir. 
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Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumuna yönelik olumlu değerlendirilebilecek 

bazı hususlar olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen katılımcıların konuyla ilgili genel 

değerlendirmelerinin olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar, bisiklet turizmine 

yönelik bazı yatırımlar ve girişimler olduğunu ifade etmişlerse de özellikle altyapı ve 

üstyapı bakımından oldukça yetersiz kalındığı ortaya çıkmıştır. İlgili literatürdeki 

çalışmalar dikkate alındığında altyapı konusunda ortaya çıkan yol kalitesi (Ritchie, 

1998), güvenli yollar, dinlenme ve yeme içme noktaları, bilgilendirme ve rotalar 

(Downward ve Lumsdon, 2001) gibi hususların destinasyon tercihinde önemli rol 

oynadıklarına dair bulgular mevcuttur. Bu bağlamda, altyapıya yönelik elde edilen 

bulguların ilgili literatürde bulunan çalışma sonuçlarıyla örtüştüğü ifade edilebilir. 

Bisiklet turizminin mevcut durumu noktasında bahsedilen temel sorunlardan bir diğeri 

ise eşgüdüm ve çatı kuruluş eksikliği olarak öne çıkmaktadır. Elde edilen bu bulgu, 

Lamont ve Buultjens (2011) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla da uyumluluk 

göstermektedir. Bu noktada, farklı kurumlar tarafından yapılan yatırımların 

birbirinden kopuk olması ve bir kurumun yaptığı yatırımın diğer kurum tarafından 

desteklenmemesi gibi sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu tür sorunların gerekçelerine 

bakıldığındaysa temel olarak bisiklet turizmi konusunda kurumlar arası eşgüdümü 

sağlayacak bir yapının olmadığı ortaya çıkmıştır. Çatı kuruluş bağlamında, Türkiye 

Bisiklet Federasyonu’nun gerekli sorumluluğu alabileceği fakat bu konuda oldukça 

yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu noktada, çatı kuruluş olmaması ve bisiklet turizmi 

konusundaki yatırımlara yeterince destek olmaması gibi gerekçelerle Türkiye Bisiklet 

Federasyonu’na yönelik önemli eleştiriler getirilmiştir.  

 

Türkiye’de bisiklet turizmi konusunda öne çıkan diğer eksiklikler ise bisiklet kültürü 

ve farkındalığının olmaması, tanıtım ve pazarlama yetersizliği, yetersiz devlet desteği, 

güvenlik sorunları, yatırım ve çalışma eksikliği, süreklilik olmaması, talep eksikliği, 

nitelikli çalışan eksikliği ve çevre kirliliği olarak tespit edilmiştir. Belirtilen eksiklikler 

arasındaki güvenlik hususu Simonsen ve Jorgenson (1998) tarafından yapılan çalışma 

sonucuyla örtüşmektedir. Bununla beraber, katılımcıların olumlu değerlendirme 

yaptıkları bazı başlıklar; yapılan yatırımlar ve çalışmalar, devlet desteği, uygulamalar, 

doğal arz, popülerlik, coğrafi konum, toplum kültürü, uygun fiyat avantajı ve hizmet 

kalitesi, çekim unsurları, bisiklet grupları, talep, çeşitlilik ve öne çıkan bölgeler 

şeklindedir. Yapılan yatırımlar ve çalışmalar bağlamında değerlendirilen devlet 

desteği konusunda bir takım olumlu görüşler mevcuttur. Belirtilen bu olumlu görüşler, 
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her ne kadar tatmin edici bir biçimde ifade edilmese de devlet tarafından konuya dair 

bir ilginin olduğunu ortaya koyması açısından değerlidir. Bu konudaki bulgular; Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı (2022) tarafından yapılan “Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master 

Planı” gibi çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye 

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) gibi girişimlere ve yerel yönetimler 

tarafından yapılan bazı rota girişimlerine dair elde edilen literatür bulgularıyla 

eşleşmektedir. Konuya dair farklı perspektifleri barındırması ve daha objektif bir bakış 

sunulabilmesi açısından, her katılımcının her görüşüne yer verilmeye çalışılmıştır. Bu 

sebeple olumlu ve olumsuz değerlendirmeler arasında bazı çelişkiler olduğu 

görülebilir. Örneğin, altyapı yatırımları konusunda genel kanı olumsuz olmasına 

rağmen bazı altyapı girişimlerinin de olduğu belirtilmiştir. Bu noktada, katılımcıların 

bir konuyla ilgili bazı olumlu değerlendirmeleri olsa da genel görüşlerinin olumsuz 

ağırlıklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

 

Türkiye’de bisiklet turizminin mevcut durumunu daha iyi belirleyebilmek amacıyla 

bisiklet turizminde hizmet verilen pazarlar sorgulanmıştır. Elde edilen verilere göre 

Amerika ve Avrupa ülkelerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu ülkelerin dikkat çeken 

diğer özelliği ise bisiklet turizminde gelişmiş ülkeler olmalarıdır. Bu sebeple, bisiklet 

turizmi alanında gelişen ülkelerin bisiklet turistleri açısından da zengin olduğu 

yönünde bir çıkarım yapılabilir. 

 

Bisiklet turizmine uygunluk konusunda, katılımcıların ifade ettikleri başlıca 

unsurların; çekim unsurları, altyapı ve üstyapı olanakları, güvenlik, uygun iklim 

koşulları, uygun coğrafi özellikler, yerleşim yeri, erişilebilirlik, tanınırlık, bisiklet 

kültürü ve farkındalığı olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulguların, literatürdeki 

birçok çalışmayla örtüştüğü görülmektedir (Ritchie, 1998; Downward ve Lumsdon, 

2001; Faulks vd., 2008; Weston vd., 2012; Lee ve Huang, 2014; Buning ve Gibson, 

2016; Buczyński, 2021; Dalgıç vd., 2021). Bisiklet turizmi destinasyonunun sahip 

olması gereken özellikler bağlamında ifade edilen unsurlar genel olarak, EuroVelo için 

belirlenen rota sertifikasyon kriterleriyle benzerlik göstermektedir. EuroVelo 

sertifikasyon koşulları temel anlamda altyapı kriterleri, servis hizmetleri kriterleri ve 

pazarlama ve tanıtım kriterleri olmak üzere üç ana başlık altında belirlenmiştir 

(Buczyński, 2021). Altyapı kriterleri başlığı altında belirlenen trafik yoğunluğu ve 

güvenliği, yol kalitesi ve genişliği, eğim oranı, çekim unsurları, rota bilgilendirmeleri, 
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yerleşim yeri, erişilebilirlik olanakları ve toplu taşıma entegrasyonu gibi unsurların, 

katılımcılar tarafından ifade edilen unsurlarla büyük oranda benzerlik gösterdiği 

görülmektedir.  Servis hizmetleri başlığı altında belirlenen konaklama, yeme içme ve 

dinlenme tesisleri ve teknik servis kriterleri katılımcıların ifadeleriyle paralellik 

gösteren diğer unsurlardır. Tanıtım ve pazarlama kriterleri bağlamında belirlenen, 

rotayla ilgili bilgilerin yer aldığı web siteleri, basılı yayınlar ve rota boyunca 

ulaşılabilen bilgilendirme kaynakları, katılımcılar tarafından rotalarla ilgili gerekli 

görülen unsurlarla uyuşmaktadır.  

 

Downward ve Lumsdon (2001) tarafından yapılan çalışmada, bisiklet turistlerinin 

trafiğe kapalı, sessiz ve rota bilgilendirmeleri içeren yolları aradıkları, sosyalleşmeye 

önem verdikleri ve bu bağlamda sosyal etkileşim olanaklarını dikkate aldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu unsurların, bisiklet turizmine uygunluk noktasında katılımcılar 

tarafından ifade edilen unsurlarla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, yine aynı 

çalışmada ortaya çıkan, bisiklet turistlerinin önem verdikleri erişilebilirlik, dinlenme 

alanları ve uygun hava koşulları gibi unsurlar, katılımcıların ifade ettiği unsurlar 

arasında yer almaktadır. Konuyla ilgili bir diğer çalışmada (Ritchie, 1998), bisiklet 

turistlerinin yoğun araç trafiğinden kaçmak, doğal çevreyi deneyimlemek ve tarihî 

önemi olan bir rotada bisiklet sürmek gibi motivasyonları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bununla beraber, uygun hava koşullarının da bisiklet turistleri için önemli bir unsur 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmadaki katılımcıların bir bisiklet 

turizmi destinasyonunda olması gereken unsurlar arasında belirttiği çekim unsurları, 

uygun iklim koşulları ve düşük trafik yoğunluğu gibi hususların bisiklet turisti 

motivasyonlarıyla uyumluluk gösterdiği ifade edilebilir. Bisiklet turistlerinin bir rotayı 

tercih etmesindeki sebeplerin açıklandığı bir çalışmada ortaya çıkan unsurlar; huzurlu 

bir ortamda bisiklet sürme isteği, rotalardaki doğal güzellikler ve trafik güvenliği 

olarak belirlenmiştir (Simonsen ve Jorgenson, 1998). Bu bulguların da katılımcı 

ifadelerinden elde edilen bulgularla örtüştüğü görülmektedir. Buning ve Gibson 

(2016) tarafından yapılan çalışmada belirlenen, bisiklet turistlerinin destinasyon 

tercihlerine etki eden unsurların bu çalışmada elde edilen bulgularla büyük ölçüde 

örtüştüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bisiklet turizmine uygun değerlendirilen 

yerler kapsamında elde edilen verilerin de literatürle uyumluluk gösterdiği 

görülmektedir. Aşan (2022) tarafından yapılan çalışmaya göre; Muğla, Nevşehir ve 

İzmir illeri bisiklet turizmi destinasyonu olarak öne çıkmıştır. Bölge bazında öne çıkan 
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yerler ise Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri olmuştur. Bu bağlamda, bu çalışmada 

elde edilen bulguların, Aşan tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgularla 

benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Ayrıca, Türkiye’de bisiklet turizmi faaliyetlerinin 

yoğunlaştığı yerler, katılımcılar tarafından ifade edilen yerlerle uyum göstermektedir. 

 

Yalnızca, bu çalışmada ortaya çıkan bisiklet kültürü ve farkındalığı unsuruna 

literatürdeki diğer çalışmalarda rastlanmamıştır. Bu farklılığın temel sebebinin bisiklet 

turizmi konusundaki çalışmaların genellikle bisiklet turizmi alanında gelişmiş 

ülkelerde yapılması ve bu ülkelerde bisiklet kültürü ve farkındalığı açısından bir 

eksiklik bulunmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Ortaya çıkan bu hususların 

mevcut duruma yönelik değerlendirmelerle kıyaslandığı takdirde birbirlerinin 

sağlaması oldukları ifade edilebilir. Bunun temel sebebi, bisiklet turizmi için yapılan 

olumlu değerlendirmelerin, olması gereken ve var olan unsurlar olduğu, olumsuz 

değerlendirmelerin ise aslında olması gerekip de var olmayan veya yeterli düzeye 

erişemeyen unsurlar olduğu düşünülebilir. Ne var ki uygunluk konusunun ayrıca 

sorgulanması, katılımcıların konuyu daha derin bir biçimde yorumlamasını sağladığı 

için konular arasında tam bir uyum olması da beklenemez. Bununla beraber, bir 

destinasyonun bisiklet turizmine uygunluğu konusunda ifade edilen hususların, 

bisiklet turizmi konusunda yapılması gereken hususlar olarak da ele alınabileceği ifade 

edilebilir. Bu sebeplerden dolayı, bisiklet turizmine uygunluğa dair elde edilen 

verilerin mevcut durum ve potansiyel konularındaki görüşler arasında hem bir geçiş 

hem de bir sağlama olduğu söylenebilir. Bu durum, katılımcıların mevcut durum 

konusunda belirttikleri hususların tutarlılığını gösterirken, aynı zamanda bisiklet 

turizmine yönelik öneriler bakımından da ipucu sunmaktadır. 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konusundaki katılımcı görüşlerinin tümü, 

mevcut durum konusundaki görüşlerin aksine olumlu yöndedir. Katılımcılar, 

Türkiye’nin bisiklet turizmi için uygun olmasının yanında çeşitlik sunması ve sahip 

olduğu diğer avantajlar sebebiyle bisiklet turistleri için oldukça iyi bir destinasyon 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Elde edilen bu bulgunun, bisiklet turistlerinin 

motivasyonlarını ve tercihlerini konu alan diğer çalışmaların bulgularıyla örtüştüğü 

belirtilebilir (Downward ve Lumsdon, 2001; Faulks vd., 2008; Lee ve Huang, 2014; 

Dalgıç vd., 2021). Elde edilen bulgulara göre, bisiklet turizminin çeşitli ekonomik, 

çevresel ve sosyal etkilerinin olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu bulgunun Ritchie vd. 



147 

(2010) tarafından yapılan çalışmadaki bisiklet turizmi tanımıyla uyuştuğu 

görülmektedir. Bisiklet turizminin potansiyel ekonomik etkileri bağlamında ifade 

edilen hususlardan kırsal kalkınma etkisi (Ritchie ve Hall, 1999; Faulks vd., 2007; 

Sustrans, 2015; Çelik Uğuz ve Özbek, 2018), Türkiye gibi köyden kente göç sorunun 

yaşandığı bir ülke için oldukça önemli bir fayda sağlayabilir.  Turizmden yeterince 

faydalanamayan veya hiç faydalanamayan bir bölge, bisiklet turizmi sayesinde bu 

pazardan bir pay elde edebilir. Bununla beraber, bisiklet turizminin diğer turizm 

çeşitlerine göre daha geniş bir sezonda yapılıyor olması, turizmde mevsimsellik sorunu 

için de bir çözüm olabilir. Özellikle, deniz kum güneş sezonu dışında kalan 

zamanlarda, bisiklet turizmi bir hareketlilik yaratabilir. Aynı zamanda, kış 

destinasyonlarının yaz mevsiminde de değerlendirilebilmesine olanak tanıyabilir. 

Örneğin, kış mevsiminde bir kayak merkezi olarak kullanılan Erciyes Dağı, yaz 

mevsiminde çeşitli bisiklet etkinliklerinin yapıldığı ve çeşitli bisiklet takımlarının 

yüksek irtifa kamp merkezi olarak kullandığı bir destinasyon hâline gelmektedir. Bu 

sebeple, destinasyonun kendi sezonu dışında da aktif kalması sağlanabilmektedir. Bu 

uygulama diğer kış destinasyonlarında da hayata geçirildiği takdirde, ekonomik açıdan 

önemli bir fayda sağlayabilir. 

 

Kitle turizminin gerçekleştiği bölgelerde kültürel bozulma gibi olumsuz bir durumla 

karşılaşılabildiği bilinmektedir. Bisiklet turizminin az kişiyle yapılan bir turizm türü 

olması ve bisiklet turistlerinin de duyarlı ve bilinçli kişiler olması sebebiyle, ekonomik 

fayda sağlarken, kırsal alanlardaki kültürel dokunun sürdürülebilirliğini sağlayabilir. 

Bununla beraber, bisiklet turistlerinin sosyalleşme motivasyonuyla hareket etmeleri 

sonucunda yerel halkla temas kurmaları, yerel halkın da bisiklet kültürü ve farkındalığı 

konusunda gelişim göstermesini sağlayabilir. Sosyalleşme katkısıyla ilgili elde edilen 

bulgular, literatürdeki bazı çalışmalarla uyum göstermektedir (Ritchie vd., 2010; 

Dalgıç vd., 2021; Türkmen ve Gökdemir, 2021). Bisiklet turizmin sosyal etkileri 

bağlamında, katılımcılar tarafından belirtilen bir diğer husus da sağlık konusu 

olmuştur. Fiziksel ve mental sağlığa katkı sağlayabileceğine yönelik elde edilen 

bulguların Weston vd. (2012) tarafından yapılan çalışmayla örtüştüğü belirtilebilir. 

Bununla beraber, potansiyel ekonomik etkiler kısmında elde edilen sağlık giderlerinde 

azalma sağlayabileceği ile ilgili bulgunun da bisiklet kullanımının obezite, osteoporoz, 

diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları risklerini azalttığı yönündeki verilerle birlikte 

dikkate alındığında literatürle özdeşleştiği ifade edilebilir (Oja vd., 2010; ECF, 2018). 
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Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının bisiklet kullanımının 

yaygınlaşmasını teşvik eden politikalara sahip olması da bu bulgunun önemini 

desteklemektedir. 

 

Bisiklet turizminin çevresel etkilerine bakıldığındaysa, yine sürdürülebilirlik açısından 

özellikle kırsal alanlar için fayda sağlayabilir. Elde edilen bu bulgu, Ritchie ve Hall 

(1999) ile Simonsen ve Jorgensen (1998) tarafından yapılan çalışmaların bulgularıyla 

uyumluluk göstermektedir. Düşük çevresel zarara sebep olması ve çevresel farkındalık 

oluşturması gibi sebeplerle, bisiklet turizmi çevresel açıdan da avantajlı bir seçenek 

olmaktadır. Katılımcılar tarafından ifade edilen bu husus da Sustrans (1999) tarafından 

yapılan çalışma ile örtüşmektedir.  

 

Ritchie vd. (2010), yapmış olduğu bisiklet turizmi tanımı şu şekildedir: “Yerel 

bölgelere ve daha geniş bir topluluğa çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel potansiyel 

faydalar sağlayabilecek bir niş turizm pazarı” (s. 409). Yapılan bu tanım, 

katılımcılardan bisiklet turizminin potansiyel etkileri bağlamında elde edilen verilerle 

uyumluluk göstermektedir. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler değerlendirildiğinde, 

bisiklet turizminin sağladığı katkıların, Türkiye için de önemli bir fırsat olabileceği 

ifade edilebilir.  

 

Bisiklet kullanımı, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma 

hedefinin 11 tanesiyle ilişkilendirilmektedir (UN, 2015; ECF, 2017). Bunlar; 1-

yoksulluğa son, 2- açlığa son, 3- sağlık ve kaliteli yaşam, 5- toplumsal cinsiyet eşitliği, 

7- erişilebilir ve temiz enerji, 8- insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9- sanayi, 

yenilikçilik ve altyapı, 11- sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12- sorumlu üretim 

ve tüketim, 13- iklim eylemi, 17- amaçlar için ortaklıklar maddeleridir. Sürdürülebilir 

kalkınma hedefleriyle ilişkilendirilen unsur her ne kadar bisiklet kullanımı olsa da 

bisiklet turizminin genellikle bisiklet kullanımını içermesi sebebiyle benzer katkıları 

sağlayacağı ifade edilebilir. Bu bağlamda bisiklet turizmi, Türkiye’nin sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayabilir.  

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli açısından öne çıkmasını sağlayan birtakım 

unsurlar mevcuttur. Elde edilen bulgulara göre bu unsurlar; çekim unsurları, yollar ve 

rotalar, lojistik olanaklar, çeşitlilik, turizm altyapısı, mevcut turist sayısı, coğrafi yapı 
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ve konum, iklim, toplum kültürü ve fiyat avantajı olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulguya 

göre, Türkiye’nin bisiklet turizmi açısından önemli avantajlara sahip olduğu ifade 

edilebilir. Elde edilen bu bulguların, literatürde yer alan bazı çalışmalarla benzerlik 

gösterdiği belirtilebilir (Ritchie, 1998; Downward ve Lumsdon, 2001; Faulks vd., 

2008; Weston vd., 2012; Lee ve Huang, 2014; Dalgıç vd., 2021). Lojistik olanaklar, 

mevcut turist sayısı, toplum kültürü ve fiyat avantajı hususlarında ortaya çıkan bazı 

farklılıkların ise literatürde yer alan bu çalışmaların amaç, kapsam ve yöntem 

farklılıklarından kaynaklandığı ifade edilebilir. Bununla beraber, belirtilen bu 

unsurların, bir destinasyonun bisiklet turizmine uygunluğu konusunda ortaya çıkan 

hususlarla uyumluluk gösterdiği görülmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’nin bisiklet 

turizmi potansiyeli konusunda öne çıkan unsurlar, uygunluk konusunda öne çıkan 

unsurlar tarafından desteklenmektedir. Bu da elde edilen verilerin tutarlılığını ortaya 

koymaktadır. 

 

Türkiye’nin bisiklet turizmi konusundaki mevcut durumu, bisiklet turizmine uygunluk 

ve Türkiye’nin bisiklet turizmi potansiyeli konularındaki bulgular elde edildikten 

sonra, katılımcıların bisiklet turizmine ilişkin önerileri toplanmıştır. Bu bağlamda, elde 

edilen öneriler sekiz başlık altında bir araya getirilmiştir. Bu başlıklar; altyapı, 

güvenlik tedbirleri, planlama, bisiklet kültürü ve farkındalığı, ürün oluşturma ve 

sınıflandırma, yerel turizm hareketliliği, devlet desteği ve tanıtım ve pazarlama 

şeklindedir. Katılımcıların, tanıtım ve pazarlama konusunda sunmuş oldukları öneriler 

arasında yer alan bisiklet etkinliklerinin, literatürdeki çalışmalar da dikkate 

alındığında, tanıtım ve pazarlama bağlamında önemli bir araç olabileceği ifade 

edilebilir. Özellikle Fransa Bisiklet Turu’nun çeşitli araçlarla 840 milyon kişiye 

ulaştığı (Amoury Sport Organization, 2021) dikkate alınırsa marka değeri olan bir 

etkinliğin tanıtım ve pazarlama noktasında oldukça büyük bir potansiyel etkiye sahip 

olduğu anlaşılabilir. Bununla beraber, yapılan bisiklet etkinliklerine uluslararası 

katılımların da olduğu dikkate alındığında, bisiklet etkinliklerinin uluslararası açıdan 

da önemli birer tanıtım aracı olabilecekleri söylenebilir. 

 

Bisiklet turizminin bir ürün hâline getirilmesi ve zenginleştirilmesi açısından farklı 

turizm türleriyle entegre hâle getirmek bir yöntem olabilir. Bununla beraber, bisiklet 

turizmi yatırımlarını daha geniş bir çevreye yayarak bu yatırımların ekonomik açıdan 

daha verimli olmasını sağlamak amacıyla da farklı turizm türleriyle ilişkilendirmek 
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gerekmektedir. Bu bağlamda, bisiklet turizminin hangi turizm türleriyle ilişkili 

olabileceği sorgulanmıştır. Katılımcı yanıtlarına göre bisiklet turizmi diğer tüm turizm 

çeşitleriyle ilişkilendirilebilecek potansiyelde olsa da doğa turizmi ve spor turizmi 

aktiviteleri bu konuda öne çıkmaktadır.  

 

Katılımcıların bulundukları öneriler incelendiğinde, elde edilen önerilerin bisiklet 

turizminin mevcut durumuna dair olumsuz değerlendirmelerle ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, katılımcılardan üç farklı boyutta elde edilen verilerin 

birbirlerini desteklediği ve sonuç olarak elde edilen veriler arasında tutarlılık olduğu 

ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen tüm verilerden yola çıkarak bisiklet turizmi 

paydaşları için çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Turizm işletmeleri ve çalışanları, kamu 

kurumları ve araştırmacılar için geliştirilen bu öneriler aşağıda verilmiştir. Sunulan bu 

öneriler, katılımcıların verdikleri önerilerle de desteklenerek, paydaşlar açısından daha 

anlamlı olması hedeflenmiştir. 

 

Kamu kurumlarına yönelik önerilerin başında altyapı ve üstyapı yatırımları 

gelmektedir. Türkiye’de bisiklet turizminin önemli bir potansiyeli olmasına rağmen 

yeterli altyapı ve üstyapı yatırımı olmadığı için bu potansiyel tam anlamıyla 

değerlendirilememektedir. Bu sebeple, bisiklet turizmine yönelik altyapı ve üstyapı 

faaliyetlerinin devlet tarafından gerçekleştirilmesi, bu konudaki potansiyelin 

değerlendirilebilmesi açısından katkı sağlayacaktır. Devlet tarafından yapılması 

beklenen bu yatırımların planlı ve profesyonel bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, bisiklet turizmi yatırımlarını diğer kurumlarla eşgüdüm halinde 

yürütebilecek bir çatı kuruluşa ihtiyaç vardır. Türkiye Bisiklet Federasyonu, bisiklet 

turizmi konusunda gerekli çalışan istihdamını sağladığı takdirde, bahsedilen çatı 

kuruluş olmak için uygun hale gelecektir. Bu sebeple, Türkiye Bisiklet 

Federasyonu’nun turizm uzmanlarını istihdam etmesi ve bisiklet turizmi konusunda 

çalışmalar yürütmesi elzemdir. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin ve bisikletle ilgili 

sivil toplum kuruluşlarının da federasyonla bağlantı halinde olmaları gerekmektedir. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu bisiklet turizmi konusunda çalışmalar yürütürken, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da kolaylaştırıcı olarak 

görev üstlenmesi, konunun daha verimli bir biçimde ele alınmasına yardımcı olabilir.  
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Bisiklet turizmi yatırımlarının büyük çaplı yatırımlar olması sebebiyle altyapı ve 

üstyapı konusundaki yatırımların devlet eliyle yapılması gerekmektedir. Fakat 

yapılacak olan çalışmalar planlı ve profesyonel danışmanlık alınarak yürütülmelidir. 

Aksi halde, katılımcıların da belirttiği gibi kullanışsız uygulamalar ortaya çıkabilir. 

Altyapı ve üstyapı noktasında yapılması gereken birincil unsur ise bisiklet rotalarıdır. 

Tabela, bilgilendirme, yol yüzeyi, dinlenme noktaları, servis hizmeti, güvenlik gibi 

katılımcılar tarafından belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak yapılması gereken 

bisiklet rotaları, bisiklet turizmi için önemli bir başlangıç adımı olarak düşünülebilir. 

 

Devlet kurumları tarafından yürütülmesi gereken bir diğer husus ise bisiklet kültürü 

ve farkındalığının oluşturulmasıdır. Bu noktada, ilkokul döneminden itibaren okul 

müfredatlarına, öğrencilere bisiklet konusunda duyarlılık sağlayabilecek dersler veya 

konular entegre edilebilir. Bu uygulama yalnızca bisiklet turizmi için değil, aynı 

zamanda bisikletli ulaşım için de fayda sağlayabilir.  

 

Türkiye’de bisiklet turizmi konusundaki en büyük eksikliklerden biri de tanıtım ve 

pazarlama noktasındadır. Ülkede bulunan doğal, kültürel, tarihî çekim unsurları veya 

coğrafi çeşitlilik, uygun iklim koşulları, kaliteli hizmet gibi hususların yeterince 

tanıtılamaması ve pazarlanamamasından dolayı bisiklet turizmi potansiyelinin 

yeterince değerlendirilemediği görülmektedir. Bu sebeple, özellikle Kültür ve Turizm 

Bakanlığı aracılığıyla etkili tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yürütülmesi 

gerekmektedir. Sosyal medyanın ve sosyal medya girişimcilerinin oldukça ilgi 

gördüğü bu dönemde, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının bu mecralar ve kişiler 

aracılığıyla yürütülmesi ve bununla birlikte, katılımcılar tarafından ifade edilen 

reklamlar, fuarlar, bisiklet etkinlikleri ve iş birlikleri gibi faaliyetlerin de tanıtım ve 

pazarlama noktasında kullanılması faydalı olabilir. Fakat tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleri yürütülmeden önce gerekli altyapı ve üstyapı olanaklarının sağlanması 

gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde, olumsuz deneyim yaşayan bir turistin olumsuz 

etkisi, yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarını boşa çıkarabilir. Bu sebeple, bisiklet 

turizmi konusunda dış pazarlara açılmadan önce, iç pazar için gerekli yatırımlar 

yapılıp, konuyla ilgili gelişim gösterilebilir. Bisiklet turizmi yatırımları ve faaliyetleri 

konusunda turist motivasyonlarının dikkate alınması çeşitli açılardan fayda 

sağlayabilir. Örneğin, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bisiklet turisti 
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motivasyonları dikkate alındığı takdirde, beklenti ve taleplerle daha iyi anlaşılacağı 

için daha verimli sonuçlar elde edilebilir.  

 

Bisiklet rotaları konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus daha vardır. 

Türkiye’de EuroVelo bisiklet rotası ağına katılmak için çeşitli girişimlerin olduğu 

görülmektedir. Bu girişimlere; EuroVelo Türkiye koordinatörlüğünün kurulması, 

İzmir ve İstanbul’da yerel yönetimler tarafından EuroVelo masalarının kurulması gibi 

örnekler verilebilir. EuroVelo ağı bisiklet turizmi gerek altyapı bakımından gerekse 

tanıtım ve pazarlama bakımından oldukça faydalı bir unsur olarak öne çıksa da sadece 

bu konuya odaklanmak, bazı fırsatların kaçırılmasına sebep olabilir. Bazı katılımcılar 

tarafından da belirtildiği üzere, Türkiye’de yerel rota ağlarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu yolla, bisiklet turizmi konusundaki yatırımlar devam edip, tecrübe 

kazanılırken; EuroVelo ağına dahil olmak da kolaylaşabilir. Bu sebeple, yerel rota 

yatırımları, bisiklet turizmi konusunda önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. 

 

Turizm işletmecileri ve çalışanları açısından da bisiklet turizmiyle ilgili bazı önerilerde 

bulunmak mümkündür. Bisiklet turizmi konusunda oldukça yenilikçi bir uygulama 

olarak öne çıkan bisiklet dostu otel uygulaması, konaklama işletmelerinin bisiklet 

turizminin bir paydaşı haline gelmesinde etkili olabilir. Bununla beraber, turist 

motivasyonları, konaklama sektöründe de dikkate alınıp bu doğrultuda uygulamalar 

gerçekleştirilebilir.  

 

Bisiklet turizmi acentaları ise yine turist motivasyonlarını dikkate alarak, tur 

programlarını ve hizmetlerini buna göre şekillendirebilirler. Aynı zamanda, bisiklet 

turunu farklı aktivitelerle de destekleyerek ürün çeşitliliği sağlayabilirler. Bu yolla, 

turist deneyimleri zenginleştirilebilir. Bisiklet turizmi acentalarının yaşadığı 

sorunlardan birinin de nitelikli eleman eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada, 

bisiklet turizmi acentaları yeni bir misyon üstlenip, bisiklet turizmi için nitelikli 

eleman yetiştirme konusunda çeşitli eğitim ve staj uygulamalarını hayata 

geçirebilirler. Bu yolla, yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamaya yönelik 

eğitim almış nitelikli elemanların yetişmesine katkı sunulabilir. 

 

Bisiklet turizminde nitelikli eleman eksikliği konusunda ortaya çıkan bir diğer sorun 

ise bisikletli turist rehberi eksikliğidir. Temel turist rehberliği yeterliliklerinin yanı sıra 
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fiziksel kuvvet, kondisyon ve mekanik bilgi sahibi olması beklenen bisikletli turist 

rehberlerinin sayısı oldukça azdır. Bu sorunu gidermek amacıyla, acentaların yapacağı 

eğitim ve staj faaliyetleri etkili olabileceği gibi, turist rehberleri odaları tarafından, 

bisikletli turist rehberliği konusunda uzmanlaşma programları da gerçekleştirilebilir. 

 

Türkiye’de bisiklet turizmiyle ilgili az sayıda bilimsel çalışma olduğu tespit edilmiştir. 

Bisiklet turistlerinin beklentileri, motivasyonları, deneyimleri ve memnuniyetleri 

üzerine yapılacak bilimsel çalışmaların, bisiklet turizmiyle ilgili yapılacak yatırım 

faaliyetleri açısından katkı sağlayabileceği söylenebilir. Aynı zamanda, yapılacak bu 

bilimsel çalışmalar, destinasyon geliştirme konusunda da katkı sunabilir. Bisiklet 

turizmine yönelik çalışmalarda, turizmdeki yeni trendlerin bisiklet turizmine entegre 

edilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülebilir. Bu yolla, bisiklet konusundaki 

bilimsel çalışmaların, turizm alanıyla beraber ele alınmasına katkı sağlanabilir. 

Bisiklet turizmine yönelik sayısal veriler konusunda da literatürde önemli bir eksiklik 

olduğu görülmektedir. Bu noktada, araştırmacılar veri sağlama alanındaki yetkili 

kurumlarla beraber, bisiklet turizminin ekonomik hacmi ve bisiklet turisti sayılarını 

belirlemeye yönelik araştırma projeleri yürütebilir. Bisiklet turizmiyle ilgili çalışmalar 

yürütülürken, bisiklet turizminin hangi çeşidinin ele alınacağı net bir şekilde 

belirlenmelidir. Bir diğer deyişle, bisiklet turizminin tanımına dair kavram 

karmaşasına yer bırakılmamalıdır. 
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