
	  

	  

 
 

 
 

Stephen Ross Sürdürülebilir Kentler İçin WRI’ya 30 Milyon 
Doların Üzerinde Bağış Yapıyor 

WRI’a Tek Seferde Yapılan En yüksek Bağış İle Yeni WRI Ross Sürdürülebilir 
Kentler Merkezi Açılıyor  

 
WASHINGTON, D.C. (Mayıs 2014)— Dünyaca tanınmış iş adamı, emlak müteahhidi ve 
hayırsever Stephen M. Ross, bugün yaptığı bir açıklama ile dünyanın gelişmekte olan 
ülkelerinde kentlerin daha akıllı ve sürdürülebilir olmasına ön ayak olacak çalışmaları harekete 
geçirmesi için WRI’ya (Dünya Kaynakları Enstitüsü) 30,5 milyon dolar bağışladığını söyledi. 
WRI’ya tek seferde yapılan en yüksek bağış olması özelliği taşıyan bu yardım ile WRI Ross 
Sürdürülebilir Kentler Merkezi kurulacak. Bu yeni ve yenilikçi girişim kentsel planlama, 
sürdürülebilir ulaşım, enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları ve yönetişim ile ilgili uzman 
görüşlerini ve saha tecrübelerini bir araya getirecek. Kentsel faaliyetlere odaklanacak olan bu 
Merkez, WRI’ın geçmiş başarılarını ileriye taşımanın yanı sıra erişilebilir, sağlıklı, adil ve çevre 
dostu kentlerin gelişimini de teşvik edecek.  
 
Söz konusu kentsel alanları dönüştürmek olduğunda üstün vizyonu ve tecrübesi ile herkese 
örnek olan Stephen Ross’a minnettar olduğunu belirten WRI Başkanı ve CEO’su Dr. Andrew 
Steer “Hali hazırda 3,5 milyara ulaşan ve 2030 yılına kadar 1,5 milyar daha artması beklenen 
kent nüfusu için artık şehirler sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasıdır. WRI Ross 
Sürdürülebilir Kentler Merkezi sayesinde bağımsız araştırma ve incelemelerimizi sürdürürken, 
politika ve tasarım önerileri geliştireceğiz. Milyonlarca insana fayda sağlayacak saha kılavuzluğu 
sunarak da kentsel faaliyetlerimizi önemli ölçüde büyülteceğiz” diye konuştu.  
 
Söz konusu Merkez, WRI’nın 2002 yılında başlattığı ve gelişmekte olan piyasalarda milyonlarca 
insanın yaşam kalitesini iyileştiren sürdürülebilir ulaşım ve kentsel gelişim programı 
EMBARQ’ın çalışmalarını ileriye taşıyarak WRI’ın kent odaklı çalışmalarını bütünleştirecek ve 
WRI’ın etki alanını önemli ölçüde arttıracak. Bu yeni Merkez dünya çapındaki iyi uygulama 
örneklerini yereldeki koşullar etrafında buluşturacak ve sürdürülebilir kentsel planlama ve 
gelişimde teknik uzmanlık ve performans takibi için ilk başvuru kaynağı olacak. Merkez akıllı ve 
kente özgü çözümlerin gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu hızda geliştirilmesi için ilham 
kaynağı olacak. 
 
WRI, on yıldan uzun bir süredir kentsel gelişim, ulaşım ve yol güvenliği alanlarında çözüm 
geliştiriyor. Bugün Enstitü 170’den fazla ekip çalışanı ile kentlere ve kent içi ulaşım konusuna 
odaklanıyor. Ekip çalışanlarının %80’i Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye’nin 55 
şehrinde hizmet veriyor. WRI uzmanları Çin’in Chengdu ve Qingdao şehirlerinde düşük 
karbonlu kentsel tasarımları, Bangalore’da yenilenebilir enerji gelişimini, Meksiko’da arazi 



	  

	  

kullanım planlarını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Enstitü aynı zamanda C40 ve ICLEI ile 
birlikte 60’tan fazla şehirde test edilmekte olan kent bazında sera gazı emisyon ölçüm araçları 
geliştirdi.  
 
Şehir inşa etme tutkusunun uzun yıllara dayandığını ve iyi tasarlanmış şehirlerin herkese faydalı 
ve yenilikçiliği kucaklamış koşullar yaratarak insanların yaşam şeklini dönüştürebildiğine 
inandığını söyleyen Related Companies Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve WRI Yönetim 
Kurulu üyesi Stephen M. Ross, “Sürdürülebilir kentsel gelişim çağımızın en büyük 
zorluklarından birini teşkil ediyor. Ekonomik büyümenin başlıca öncüsü olan kentler daha 
kaliteli yaşam ve sağlıklı ortamlar sunmalı. WRI, saha uygulamacıları ağı, küresel uzmanlık ve 
ortaklıkları ve güvenilir araştırmaları yoluyla gelişmekte olan ülkelerde global fikirleri somut 
uygulamalara dönüştürebildiğini ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçirebildiğini kanıtladı. 
WRI’nın çalışmalarını daha da ileriye taşımada payım olacağı için mutluyum ve WRI ile birlikte 
tüm dünyada kentleri daha da canlandıracak ve ulaşımı iyileştirecek bir çağa imza atacağımıza 
inanıyorum” diye devam etti.  
 
WRI’ın ve Culture Shed’in yönetim kurullarında yer alan Ross aynı zamanda Lincoln Merkezi, 
New York Presbiteryen Hastanesi, Guggenheim Vakfı ve Jackie Robinson Vakfı’nın da bir 
üyesidir. Geçtiğimiz yıl Ross, fikir babalığını Warren Buffett ile Bill ve Melinda Gates’in yaptığı 
uzun vadeli küresel bir proje olan Giving Pledge’i  (Verme Taahhüdü) imzalayarak servetinin en 
az yarısını hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt etti. Bu taahhüdün amacı hayırseverlik 
faaliyetlerini teşvik etmek ve tüm dünyada bağış kültürünü arttırmaktır. 
 
Sürdürülebilir kentlere daha fazla dikkat çekecek ve destek sağlayacak bu önemli ve yeni 
girişimin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rio de Janeiro Belediye Bakanı 
ve C40 Şehirleri Başkanı Eduardo Paes “Bizzat biliyorum ki; şehirler pek çok zorluğun yanı 
sıra insanlara ve doğal kaynaklara faydalı olabilecek sağlıklı büyüme fırsatlarını da beraberinde 
getiriyor. Rio de Janeiro ve diğer dünya şehirlerinde kentsel çözümler geliştirmek amacıyla yeni 
WRI Ross Sürdürülebilir Kentler Merkezi için WRI ve EMBARQ ile birlikte çalışmayı heyecanla 
bekliyorum” diye ekledi. 
 
Ross ve Related Companies uzun yıllar kentsel gelişim ve toplumsal yenilenme konusunda ileriyi 
görebildiler. Yeşil binalara ilişkin güçlü mevzuatları savunan bir ses olarak 40 yıldan uzun 
süredir üstlendikleri uygun fiyatlı konut projeleri sayesinde toplumun farklı ekonomik güce 
sahip kesimleri kentlerde yaşayabiliyor, çalışabiliyor ve hayatlarını sürdürebiliyor. Related, en 
yakın örneği Hudson Yards olan yeşil bina inovasyonlarını dinamik açık alanlarla 
bütünleştirebilen dönüştürücü ortak kullanımlı projeleri ile tanınıyor.  
 
Hudson Yards, New York’ta yaklaşık 115 bin metrekare alan üzerine kurulu 20 milyar dolarlık 
karma kullanımlı bir yaşam alanı projesidir. Bu yerleşke 21. yüzyılın kentsel deneyimine örnektir 
ve ticari alan ve mesken kullanımından hareketli alışveriş, kültür, eğitim ve geniş açık alanlara 
kadar şehir yaşamının her yönünü entegre eder. Hudson Yards, şu ana kadar kendi içinde en 
bütünleşik, temiz, verimli, dayanıklı ve duyarlı semt projesi olmayı amaçlıyor. Hudson Yards 
gelişmiş altyapısı ve yeşil bina teknolojileri, eşi benzeri olmayan kablolu, kablosuz, genişbant ve 



	  

	  

uydu bağlantısı, yerinde güç üretimi sağlayan mikro şebekesi ve vakumlu çöp toplama sistemleri 
ile ön plana çıkıyor. Related, Hudson Yards’ta çalışan, yaşayan ve burayı ziyaret eden kişilerin 
deneyimlerini sürekli olarak yenilemek, iyileştirmek ve geliştirmek için ortam sensörleri ve bina 
yönetimi sistemlerinden gelen verilerle beslenen gelişmiş bir teknoloji platform da kuracak.  

Kentlerin iklim değişikliği, hareketlilik veya toplum sağlığı gibi günümüzün en önemli 
sürdürülebilirlik sorunları ile en ön cephede mücadele ettiğini, bu zorlukların mücadelesinde 
büyük fikirlere ve analitik titizliğe ihtiyaç olduğunu ve söz konusu projede her ikisinin de mevcut 
olduğunu belirten Bloomberg LP Başkanı ve CEO’su, New York Belediyesi ekonomik kalkınma 
ve istikrardan sorumlu eski belediye başkan vekili ve WRI yönetim kurulu üyesi Dan 
Doctoroff, “Yarının şehirlerini sürdürülebilir büyümede ve milyonlarca insana fırsat sunmada 
öncü hale getirecek çözümler geliştiren WRI ve ortaklarının bu çalışmalarını heyecanla takip 
ediyorum” diye devam etti.  

Merkez, pazarın henüz oluşmadığı yerlerde sürdürülebilir çözümleri harekete geçirmek için 
WRI’nın özel sektör ile ilişkilerini ileriye taşıyacak. WRI ve Merkez, etki alanını genişletmek ve 
sürdürülebilir şehirlere geçişi kolaylaştırmak için lider finans, iş ve kent kuruluşları ile – örn, 
Dünya Bankası (WB) ve Bölgesel Kalkınma Bankaları, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği (WBCSD), C40, ICLEI ve BM Habitat – çalışmaya devam edecek. 
 
“Bu yeni Merkezin Stephen Ross’un liderlik ve tecrübesinin WRI’nın titiz ve yenilikçi özelliği ile 
birleştireceğini söyleyen Caravel Management LLC Yönetim Kurulu Başkanı ve WRI Yönetim 
Kurulu Başkanı James A. Harmon “Sürdürülebilirliğin geleceği dünyadaki şehirleri nasıl 
tasarlayacağımıza bağlı. Ekonomik büyümenin sağlam olması ve doğal kaynakların gelecek 
nesillere ulaşabilmesi için farklı ortakları bir araya getirecek potansiyele sahip bu birleşme bu 
anlamda kritik bir zamanda gerçekleşiyor” diye devam etti. 
 
WRI’nın özellikle de EMBARQ Ağı ile yürüttüğü ve Metrobüs yani Hızlı Otobüs Taşımacılığı 
(BRT) gibi sürdürülebilir ulaşım pazarını harekete geçiren kent ve ulaşım odaklı çalışmaları çok 
sayıda katkı aldı. Alınan destekler sayesinde EMBARQ sera gazı kaynaklı kirlenmeleri azalttı, 
insanların zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağladı ve yol kazalarının ve ölümlü kazaları 
önledi.  Destekleyenler arasında Shell Vakfı, Bloomberg Philanthropies ve Caterpillar Vakfı da 
bulunuyor. 
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WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü) (www.wri.org) Amerika, Çin, Hindistan, Brezilya ve daha 
pek çok ülkede bulunan ofisi ile 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir araştırma kuruluşudur. 
450’den fazla uzman ve personelimiz ekonomik fırsatın ve refahın temeli olan doğal kaynakları 
sürdürülebilir kılmak adına büyük fikirleri hayata geçirecek liderler ile birlikte hareket etmektedir.    


