21 Mart 2020

Kamuoyuna;
İçinde bulunduğumuz CoronaVirüs salgını en fazla yaşlı nüfusu etkilediği için, özellikle
yaşlılarımızın evlerinden dışarıya çıkmamalarının ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bu zor
süreçte onlara bisikletliler olarak destek olabiliriz.
Özellikle son bir haftadır, bisikletli platformlarında bu konu tartışılmakta ve birçok bisikletli
bireysel olarak çeşitli çözümler üretmektedir. Yaşlı vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçları için
dışarıdaki işlerini bizler görebiliriz. Market ve pazar alışverişleri, çarşı işleri, vb. gereksinimler
konusunda yardımcı olabiliriz.
Bu desteği, biz bisikletliler organize olarak, çok daha verimli ve etkili bir şekilde
gerçekleştirebilir ve ilgili kurumlar ile de işbirlikleri geliştirerek İzmir için bir başarı hikayesine
dönüştürebiliriz.
Elbette bu sürecin çeşitli riskleri barındırdığının farkındayız. Ancak elimizden gelen en iyi
önlemleri alarak süreci yürüttüğümüzde, oldukça önemli bir toplumsal fayda
üretebileceğimizin de bilincindeyiz. Sonuçta, içinde bulunduğumuz süreç; ciddi ölüm oranları
ihtimalini içeren, tıpkı bir savaş durumu gibi olağanüstü bir durum. Ve bu durumda elimizden
geleni yaparak toplumsal/sosyal sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz.
Bu kapsamda BisiDestek ismini vererek başlattığımız projemiz için BUGEP, BİSİKOOP ve
BİSUDER olarak işbirliği yapacağız.
Uzun süredir bisikletli ulaşımı geliştirme hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren BUGEP (Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu), BisiDestek projesinin katılımcılığını ve
kapsayıcılığını organize edecek.
Türkiye’nin tek bisikletliler kooperatifi olan BisiKoop, şu anda yürüttüğü Bisikletli Kent İzmir
(CitiesOnBike) projesindeki teknik kapasitesini ve altyapısını aynı zamanda BisiDestek
projesi için kullanacak. 2019 yılında kurulan Bisikletli Ulaşım Derneği – BİSUDER de,
BisiKoop ile birlikte projenin kurumsal altyapısını destekleyecek.
18 Mart 2020 tarihi itibariyle öncelikle İzmir’deki bisikletlilerden BisiDestek Koordinasyon
Ekibi oluşturmaya yönelik çalışma başlattık. 23 Mart Pazartesi günü Koordinasyon Ekibi ilk
toplantısını gerçekleştirerek “Eylem Planı”nı oluşturacak ve hızla çalışmalara başlayacaktır.
(Taslak plan aşağıda belirtilmiştir.)
BisiDestek Koordinasyon Ekibi Taslak Eylem Planı:
 BisiDestek gönüllülerinin belirlenmesinde/seçilmesinde dikkate alınacak kriterlerin
belirlenmesi. (Yaşı, sağlık durumu, eğitim durumu, adli-sicil kaydı, diğer sosyo-kültürel
kriterler, vs.)
 BisiDestek gönüllülerinin Eğitim Programı ve BisiDestek Rehberinin oluşturulması.
 BisiDestek
projesinin hukuki altyapısının oluşturulması. (Taahhütnameler,
sözleşmeler)
 BisiDestek Rehberine göre gerekli ekipmanların temini. (Yelek, maske, eldiven,
dezenfektan, poşet, vs.)
 BisiDestek gönüllü başvuru e-formları, veritabanı ve bilişim altyapısı.
 BisiDestek iletişim hatları ve sosyal medya yönetimi.
 BisiDestek projesinin, kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliği.

BisiDestek Projesi kapsamında ilgili tüm bisikletlileri; projemizin gönüllüsü olarak birlikte
pedala basmaya çağırıyoruz. BUGEP, BisiKoop ve BİSUDER sosyal medya hesaplarında
yayımlanan başvuru formları ile koordinasyon ekibimize başvurularını yapabilirler. Süreç
içindeki gelişmeleri de sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.
Aynı zamanda, yine projemiz kapsamında; tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına
ve özel kurumlara işbirliği çağrısında bulunuyor, bu salgınla mücadele için elimizden gelen
her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Saygılarımızla,
CitiesOnBike / Bisikletli Kent İzmir Programı ( https://www.citiesonbike.org/ )
BUGEP - Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu ( http://www.bugep.org/ )
S.S. BisiKoop Bisikletliler Kooperatifi ( http://www.bisikoop.org/ )
BİSUDER - Bisikletli Ulaşım Derneği (http://www.bisuder.org/ )

