
Bu broşür WRI Türkiye Hollanda Krallığı Büyükelçiliği MATRA fonu ile desteklenen proje kapsamında hazırlanmıştır. İçeriğinin sorumluluğu WRI Türkiye’ye aittir. 
Hollanda Krallığı Büyükelçiliğinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Fotoğraf: WRI Ross Center

WRI Türkiye, Matra’dan aldığı Sosyal Dönüşüm Programı Fonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğinde İstanbul’a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu projesini hayata geçiriyor.
s
15 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 6 ay sürecek proje ile İstanbul’da yürünebilirlik konusunda 
çalışan belediye, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya ge�recek.
s
Disiplinlerarası yapısı ile projede birbirinden öğrenme ve yürünebilirlik konusunda ortak çözümler 
geliş�rme süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İstanbul’a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu



Ocak 2022
2. Hafta

Şubat 2022
3. Hafta

Mart - Nisan 2022
Birer Toplantı

Nisan 2022
4. Hafta

Haziran 2022

Daha detaylı bilgi için cemil.oguz@wri.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, küresel araş�rma ve saha deneyimine dayanarak sürdürülebilir kent içi 
hareketlilik ve gelişimin uygulamalarına odaklanan kar amacı gütmeyen bir araş�rma ens�tüsüdür. WRI Türkiye, 
EMBARQ adıyla 2005 yılında kent içi ulaşım özelinde Türkiye’de çalışmaya başlayan, 2015 yılından bu yana sürdürüle-
bilir hareketlilik, kentsel form ve enerji verimliliği alanlarında bütüncül kentsel çözümler geliş�rir. A.B.D., Brezilya, 
Çin, Endonezya, E�yopya, Hindistan ve Meksika’daki ofisleriyle edindiği küresel bilgi birikimini yerel uzmanlıkla 
harmanlar ve yerel ve merkezi yöne�mlerdeki paydaşları için özel olarak geliş�rilmiş kentsel çözümler sunar.

Ortak Kampanya
Bir önceki aşamada üre�len ortak manifesto uyarınca ortak dijital bir kampanya uygulanacak 
ve yaygınlaş�rılacak. 

Gel Anlatalım!
Üç paydaş grubunun kampanya kurgularını birbirlerine sunacağı ve gerçek temsilcilerden geri 
bildirim alarak ortak bir manifesto üreteceği "Gel Anlatalım!" adlı çevrim içi bir çalıştay 
düzenlenecek. 

Kampanya Kurgulama & Mentörlük Programı
Üç gruptan “Gel Anlaşalım” çevirim içi toplan�ları sırasında hazırladıkları manifestoları 
kullanarak önceden verilmiş rollerin bakış açısıyla kampanya kurgusu hazırlamaları bekleni-
yor. Bu aşamada, uzman ekiplerce üç gruba da mentörlük desteği verilecek.

Gel Anlaşalım!
Üç farklı paydaş grubun çevirim içi çalıştayda birbirinin rollerine bürünmeleri (örneğin bele-
diye temsilcileri, özel sektör ile STK; özel sektör temsilcileri, STK ile belediye ve STK temsilcil-
eri de belediye ile özel sektör gibi) ve rollerine büründükleri temsilci grubunun gözünden 
birer manifesto hazırlamaları istenecek. Toplamda üç farklı manifesto hazırlanacak.

Gel Tanışalım!
Üç paydaş grubunun yürünebilirlik ve yaya erişimi konularında yetki, sorumluluk ve uygu-
lamaları ile karşılaş�kları engelleri birbirlerine anla�kları “Gel Tanışalım!” çevirim içi 
toplan�ları düzenlenecek. İlk “Gel Tanışalım!” toplan�sında, belediye temsilcileri, ikinci 
toplan�da STK’lar, üçüncü toplan�da ise özel sektör anla�cı konumunda olacak.
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Proje, beş etaptan oluşan ka�lımcı bir süreç olarak kurgulanmış�r. Tüm proje boyunca belediye, sivil 
toplum ve özel sektör temsilcilerinin farklı içeriklerle tasarlanan çevirim içi çalıştaylarla bir araya 
gelmeleri ve birbirlerinden öğrenmeleri hedefleniyor.

Proje Etapları


