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Projenin ana faaliyetleri kurulan ağ ile sürdürülebilir kent içi ulaşım 
alanında kapasite güçlendirme, ulusal ve uluslararası işbirliği 
geliştirme imkanı sağlama ve politika geliştirme süreçlerine katılım 
olarak üçe ayrılmaktadır.

Ağ Kurulması & Sivil Toplumun Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Paydaş haritası hazırlayarak başta sivil toplum sektörünün 

temsilcileri olmak üzere kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren 
kurumların tespit edilmesi;

Kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik 
boşluk analizi yapılması ve böylece ihtiyaçlarının tespit edilmesi;

“Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı - Türkiye”nin kurulması;
Bilhassa ulaşım alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının 

kapasitesini geliştirmek amacıyla online bir platform kurulması; bu 
platformda e-öğrenme modülleri, iyi uygulama örnekleri ve boşluk 
analizi sonucunda tespit edilen ihtiyaçlara yönelik webinarlara yer 
verilmesi;

Türkiye’den üç şehirde uygulanmak üzere mikro hibe verilmesi 
ve bunların vaka analizlerinin yapılması;

İşbirliği Geliştirme 
Belçika ve Barselona’ya çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi ve 

uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlanması;
Bölgesel Paydaş Diyalog Çalıştayları ile birlikte bilgilendirme 

günlerinin düzenlenmesi;

Politika Geliştirme 
Sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda AB müktesebatının 

izlenmesi ve yorumlanması; 
Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Eylem Planı ile Beyaz Kitap 

hazırlanarak karar alma ve ulusal politika geliştirme süreçlerine 
katılım sağlanması.
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“Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı”nın üyesi olan 
kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşımla ilgili politika ve eylemlerin 
önemli bir paydaşı haline gelmesini sağlamak için teknik, idari ve 
finansal kapasitesini güçlendirmek;

Sektörler arası stratejik iş birliği ve sürdürülebilir etki elde etmek 
için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla diyaloğu geliştirmek; yerel 
düzeyde iyi uygulamalar ve modeller geliştirmek;

Karar ve politika oluşturma süreçlerinde yer almaları için STK’ların, 
özellikle de savunmasız gruplar ile çalışan taban örgütlerin katılımını, 
temsilini ve dahil edilmesini sağlamak,

Avrupa / küresel düzeyde iş birliği geliştirilmesini teşvik ederek 
sürdürülebilir bir çalışma ve dayanışma modeline öncülük etmek;

Sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda sivil toplumun bakış 
açısını daha iyi anlamasını sağlamak için kamu ve özel sektörün 
kapasite gelişimini desteklemek.

Strengthening the technical, administrative and financial capacity 
of the members of “Sustainable Urban Transport Network Turkey” to 
ensure its efficiency to become a major stakeholder of sustainable 
urban transport-related policies and actions;

Enhancing the dialogue with public and private stakeholders 
to achieve strategic cross-sectorial cooperation and sustainable 
impact; developing good practices and models on this for further 
multiplication at local level;

Ensuring participation, representation and inclusion of CSOs – esp. 
grass-root and those working with vulnerable groups to take part in 
decision and policy making processes;

Promoting cooperation at European/global level may lead to a 
sustainable work and interdependency model;

Supporting capacity building of public and private sectors in order 
to develop better understanding of the civil society viewpoint with 
regards to sustainable urban transport.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler; Avrupa Komisyonu’ndan aldığı 
finansal destek ile “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesini 
gerçekleştirmektedir. Şubat 2020’de başlayan dört yıllık proje ile Aktif 
Yaşam Derneği, UCLG-MEWA, UITP ve YADA ortaklığında Türkiye’de 
daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak için politika 
oluşturma, demokratik yönetişim ve sosyal değişimde daha büyük 
etkiler elde edebilecek geniş bir paydaş çeşitliliğine sahip, etkili bir 
sürdürülebilir kent içi ulaşım ağı oluşturulması amaçlamaktadır.

WRI Turkey Sustainable Cities carries out “Sustainable Urban 
Transport Network – Turkey” project with the financial support 
received from the European Commission. The four-year project 
started in February 2020 aims to establish an efficient sustainable 
urban transport network with its wide variety of stakeholders which 
can make a greater impact on policy-making, democratic governance, 
and social change to enable more democratic civil society in Turkey 
in partnership with Active Living Association, UCLG-MEWA, UITP, and 
YADA Foundation.

Main activities of the project are categorized under three areas 
which are strengthening the capacity in the field of sustainable 
urban transport with the established network, providing opportunity 
to develop cooperation at national and international level and 
participation in policy making processes.

Establishing Network & Strengthening Civil Society Capacity
Determining institutions, notably representatives of civil society 

sector that work in the sustainable urban transport sector with the 
help of stakeholder map development;

Determining the needs of institutions that work in the 
sustainable urban transport sector with the help of gap analysis;

Establishing “Sustainable Urban Transport Network – Turkey”
Establishing an online platform to build capacity of civil society 

organizations that especially work in the urban transport sector; 
publishing e-learning modules, good practices and webinars that 
answer the defined needs by the help of gap analysis in this platform;

Providing micro grants for three Turkish cities and reporting of 
the case studies;

Building Cooperation
International study visits in Belgium and Barcelona and 

providing opportunities to build cooperation;
Organizing Info Days combined with Regional Stakeholder 

Dialogue Workshops;

Policy Making
Monitoring and commenting on the Acquis Communautaire on 

sustainable urban transport;
Sustainable Urban Transport Action Plan and White Paper 

development in order to participate decision making and policy 
making processes at national level.
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