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³³ Empowering civil society to ensure more active
democratic participation in local and central policy and
decision-making processes.
³³ Promoting good governance between CSOs and local
& central government
³³ Supporting the capacity building of cycling CSOs with
regards to policy making, lobbying and networking.
³³ Encouraging cross-sectorial collaboration in cycling
as a commuting mode in Turkey using “Tour de Force”
experience empowering cycling policies in the Netherlands

PROJENİN ANA FAALİYETLERİ NELER?

YÖNETİŞİM
³³ ‘Herkes için Bisiklet!’ projesinde WRI Türkiye 8 şehir
ile iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirecek, bisikletle ilgili
STK’ların yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine
aktif katılımını pekiştirerecek ve STK’lar ile yerel yönetimler
arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecektir.
KAPASİTE GELİŞTİRME
³³ Seçilen 8 şehirden yerel yönetim temsilcileri ile
bisikletle ilgili STK’ların, merkezi yönetim temsilcilerinin ve
proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenen başlangıç
toplantısında iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır.
³³ 8 şehirden toplam 16 STK temsilcisine yönelik
politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik faaliyetlerine
odaklanan kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.
POLİTİKA GELİŞTİRME
³³ Eğitimin ardından, 4 aylık bir mentörlük süreci
ile STK’lar kendi şehirleri için yerel strateji/eylem planı
geliştirecektir.
³³ İlgili paydaşların katılımıyla her şehrin kendi taslak
yerel strateji/eylem planını sunacağı ve birbirlerinden
öğrenebilecekleri bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda
katılımcılar ayrıca ulusal ölçekli strateji/eylem planı için de
çalışacaklardır.
³³ Her şehirdeki STK grubu, belediyelerde karar
vericilerle düzenlenecek toplantılarda mentorluk süreci
sonunda tamamladıkları yerel strateji/eylem planlarını
sunacaktır. Düzenlenecek kapanış toplantısıyla ulusal strateji/
eylem planı ve proje sürecinde edinilen deneyim ilgili kurum
ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

GOVERNANCE
³³ In ‘Cycling For All!’, WRI Turkey collaborates with 8
cities in promoting dialogue and joint strategy development
between cycling CSOs and local governments to strengthen
good governance; promotes active citizenship and
participation of CSOs within decision-making processes at
local and national levels.
CAPACITY DEVELOPMENT
³³ Best practices are shared in the kick-off meeting
organized with the participation of CSOs & municipalities from
8 selected cities, central administration representatives and
our project partner Fietsersbond.
³³ A capacity building training focusing on policy
development, participation, representativeness and lobbying
is organized for 16 CSO representatives from 8 cities.
POLICY DEVELOPMENT
³³ Following the training, with a 4-month mentoring
process CSOs develop a local strategy/action plan for their
cities.
³³ A workshop is organized with the participation
of relevant stakeholders where each city presents its own
draft local strategy/action plan and learn from one another.
Participants also work on the national scale strategy / action
plan in the workshop.
³³ NGO group in each city presents the trategy/action
plans finalized after the mentorship to the decision makers
in municipalities. At the closing event, the national strategy/
action plan, and the experience gained during the project
process is shared with related institutions and organizations.

WHO ARE WE?

PROJE İLE NEYİ AMAÇLIYORUZ?

³³ Yerel ve ulusal politika ve karar alma süreçlerine
daha aktif demokratik katılımı sağlamak için sivil toplumu
güçlendirmek.
³³ STK’lar ile yerel ve merkezi yönetim arasında iyi
yönetişimi teşvik etmek.
³³ Politika oluşturma, lobicilik ve ağ oluşturma
konularında bisikletle ilgili STK’ların kapasite gelişimini
desteklemek.
³³ Hollanda’da bisiklet politikalarını güçlendirmeyi
amaçlayan “Tour de Force” örneği üzerinden Türkiye’de
bisikletli ulaşım konusunda sektörler arası iş birliğini teşvik
etmek.

WHAT ARE WE AIMING FOR?

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

WHAT ARE THE MAIN ACTIVITIES OF THE PROJECT?

BİZ KİMİZ?

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

Daha fazla bilgi almak için Proje Koordinatörü Dr. Çiğdem Çörek Öztaş’a
(cigdem.corek@wri.org) e-posta atabilirsiniz.

For more information, please send an e-mail to Project Coordinator Dr.
Çiğdem Çörek Öztaş (cigdem.corek@wri.org).

Bu broşür Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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