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Get Turkey Cycling!
Promoting bike transportation in cities with effective
communication campaigns!
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Yerel yönetim, merkezi yönetim ve STK
temsilcilerinin katılımının beklendiği proje ile bir yandan
ilgili paydaşların kapasiteleri geliştirilirken bir yandan da
sektörler arası işbirliği kültürünün pekiştirilmesi,

Increasing the use of bikes in urban areas via an
active and accurate communication campaign thanks to
“Get Turkey Cycling!” project,
Improving the capacity of relevant stakeholders
and reinforcing the cross-sectoral collaboration culture in
the project targeting representatives from local
administration, central administration and NGO,

Teorik eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü projede
kamu&STK işbirliğiyle hazırlanan iletişim kampanyaları
neticesinde iyi örneklerin oluşturulması.

Creating best practices as a result of
communications campaigns prepared in collaboratively by
with public&NGO sector, thanks to the practice following
the theoretical training.

‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesinde WRITRSŞ, üç
belediye ile bisikletli ulaşımın aktif iletişim kampanyasının
geliştirilmesi için işbirliği yapacaktır.

In ‘Get Turkey Cycling!’, WRITRSC will collaborate
with three municipalities in developing active
communication campaign on urban cycling.

Dutch Cycling Embassy ile Hollanda’da örnek
çalışmaların incelendiği bir saha çalışması yapılacaktır. Bu
çalışmaya, seçilen belediyeden ve o bölgedeki bisikletle ilgili
çalışan STK’lardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan,
İlbank’tan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden temsilcilerin
katılımı beklenmektedir.

A field study will be organized to observe the best
practices in Netherlands with Dutch Cycling Embassy. The
participants are expected from selected municipalities,
relevant cycling NGOs in that area, Ministry of
Environment and Urbanization, and Union of
Municipalities of Turkey.

Saha çalışmasında yapılan ihtiyaç analizi
doğrultusunda her üç belediye için iki günlük bir eğitim
içeriği hazırlanacaktır. Başta belediye ve STK temsilcilerini
hedefleyen bu eğitimlerde iyi örneklerle etkili stratejik
iletişim planının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

A 2-day training programme will be prepared for
each municipality following the needs assessment in the
field study. The trainings mainly targeting the selected
municipality and relevant NGOs will cover how to prepare
an effective strategic communication plan with best
practices.

Eğitimlerin ardından 2 aylık bir mentorlük
süreciyle, belediyeler bisiketli ulaşımı yaygınlaştırmak için
kendi kampanyalarını geliştirip uygulayacaktır.
Projenin sonunda elde edilen yurt dışı ve yurt içi
kampanya örnekleri bir rapor ile paylaşılacaktır.

Daha fazla bilgi almak için Proje Koordinatörü Dr. Çiğdem
Çörek Öztaş’a (cigdem.corek@wri.org) e-posta atabilirsiniz.
Telefon: 0216 450 21 29
www.siviltoplumsektoru.org

Following a 2-months mentorship after the
trainings, municipalities will develop and implement their
own campaign to promote urban cycling.
National and international campaign cases from
the project will be shared with a project report.

For more information, please send an e-mail to Project
Coordinator Çiğdem Çörek Öztaş (cigdem.corek@wri.org).
Phone: 0216 450 21 29
www.siviltoplumsektoru.org
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WHO ARE WE?
WHAT ARE WE AIMING FOR?

‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesi ile aktif ve doğru
iletişim kampanyası ile kentsel alanlarda bisiklet
kullanımının arttırılması,

WRI Turkey Sustainable Cities (WRITRSC) –legally registered
as ‘Sustainable Transport and Cities Association’ in Turkeyis a non-profit and independent NGO affiliated to
Washington DC based World Resources Institute (WRI).
Working in Turkey since 2005, WRITRSC has provided
technical support to 14 cities in Turkey in developing
cycling as a commuting mode. Additionally, it has
supported the Ministry of Environment and Urbanization in
first cycling regulation, planning of pilot bike lane and
increasing the technical capacity of the relevant staff.

WHAT ARE THE MAIN ACTIVITIES OF THE PROEJCT?

BİZ KİMİZ?
NEYİ AMAÇLIYORUZ?
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ NELER?

Türkiye’de ‘Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği’ ismi
ile kayıtlı olan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
(WRITRSŞ), Washington DC merkezli Dünya Kaynakları
Enstitüsü’ne (WRI) bağlı kar amacı gütmeyen, bağımsız bir
sivil toplum kuruluşudur. 2005 yılından bu yana Türkiye’de
çalışmalar yürüten WRITRSŞ Türkiye’den 14 şehre bisikletli
ulaşımın geliştirilmesi konusunda teknik destek vermiştir.
Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk bisiklet
regülasyonu hazırlığında, pilot bisiklet yolu planlamasında
ve ilgili personelin teknik kapasitesinin geliştirilmesinde
destek vermiştir.

