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Hepimiz için en önemli olan hakkımız için, YAŞAM hakkı için pedal basacağız.
Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde, TERÖRE karşı birlik beraberliğimizi göstermek ve 
TRAFİK TERÖRÜNÜN aramızdan aldığı arkadaşlarımızı anmak için 20 Mart Pazar günü saat 
12:00’de Caddebostan’dan başlayan bir tur düzenleyeceğiz.

Trafikte biz, bisikletliler de var ve YAŞAM hakkımız için pedal çevirmeye devam edeceğiz.

13 Mart Pazar günü arkadaşları ile antrenman yapan bisiklet sporcusu CENK SANŞAN'a bir 
kamyon arkadan çarptı ve ne yazık ki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Üzülerek biliyoruz ki bisikletlilerin ölüm haberlerini almaya devam edeceğiz.

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Son dönemde giderek artan terör olaylarını ve teröre sebep olan ve 
bundan nemalanan herkesi tüm bisikletliler olarak lanetliyoruz. Terör sebebiyle hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımızı da anmak ve BARIŞ demek için dönecek pedallarımız. Bugüne kadar bisiklet 
üzerinde ve terör olaylarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve 
yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Bisikletli arkadaşlarımız MURAT DEMİRTAŞ’ı, CUMALİ GÜÇLÜ’yü, MUSTAFA ONUR KARACA’yı, 
ÇAĞATAY AVŞAR' ı MERİL ÇİĞDEM DURMUŞ'u TOLGA BEYENİR, ZİHNİ ŞAHİN,HASAN BERK 
BAYSAL'ı VEDAT KOYMALI'yı ve isimlerini bilmediğimiz, medyada haber bile olamayan 
Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce bisikletliyi her sene trafik terörüne kurban veriyoruz.
‘Beyaz Bisiklet’leriyle son yolculuğuna uğurlanan Cenkler, Meriller, Tolgalar, Zihniler olmasın 
diyoruz.
Bilinmelidir ki; Trafik Kanunu’nda yer alan Bisiklet Yasalarına göre:
- Madde 3: Bisiklet bir ulaşım aracıdır
- Madde 66 Bisiklet yolu olmayan şehir içi tüm yollarda bisiklet, yolun sağ şeridini kullanma hakkına 
yasal olarak sahiptir.

BiSİKLETLİ DOSTLARIMIZIN ÖLÜMLERİNİN SORUMLUSU SADECE ONLARA ÇARPAN 
TRAFİK TERÖRİSTLERİ DEĞİLDİR. DENETİMLERİN DAHA FAZLA YAPILMASINI, CAYDIRICI 
CEZALARIN KESİLMESİNI VE ŞİKAYETLERİMİZE SEYİRCİ KALINMAMASINI TALEP 
EDİYORUZ.
SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYEN HER BİREYİN, TÜM KURUM - KURULUŞ ve 
YETKİLİLERİN BU ÖLÜMLERDE PAYI OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTİYORUZ.
YOLLARDA BİZ DE VARIZ VE BİSİKLETLİ ÖLÜMLERİ SON BULSUN demek için
20 MART Pazar günü YAŞAM hakkımızı haykıracağız.

Detaylar:
12:00 : Caddebostan Migros'un yanında (Balıkadamlar Kulübü önünde) buluşma

12:30 : Yola çıkış... Sahil ana yolu üzerinden Dragos'a doğru sadece en sol şeridi açık bırakacak 
şekilde yavaş tempoda sürüş (yaklaşık mesafe 9km.)

13:30 : Dragos'ta 2013 yılında hayatını kaybeden Zihni Şahin arkadaşımızın kazasının meydana 
geldiği noktada Cenk Sanşan, Zihni Şahin ve hayatını kaybeden tüm bisikletliler için saygı duruşu; 
Cenk Sanşan'ın hayatını kaybettiği nokta olan Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağına gidecek olan 
grubu uğurlama (yaklaşık mesafe 22 km.), ana grubun Bağdat Caddesine doğru geri dönüşü

14:30 : Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal bölgesinde bisikletlerimizle birlikte yere yatma eylemi ve 
basın bildirisinin okunması (sadece sol şeridi motorlu araç trafiğine açık tutacağız)

15:00 : Göztepe Parkında turun sona ermesi (dileyenlerle birlikte toplu halde Kadıköy'e sürüş)


