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Bu rehberde yer alan yönergeler yerel yönetim temsilcileri için 
hazırlanmış olup carbonn® İklim Kayıt Sistemi’ne (Climate 
Registry-cCR) ait aşağıdaki internet sitesinde belirtilen 
yönergeleri tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir:  
http://carbonn.org/support  

2017-2018 Tek Dünya Kentleri Yarışması (TDKY) 30’dan fazla 
ülkedeki kentlerin katılımına açık. Bu ülkeler arasında 
Türkiye’nin yanı sıra, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, 
Ekvador, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Hindistan, Meksika, 
Norveç, Pakistan, Peru, Filipinler, Ruanda, Singapur, İspanya, 
İsveç, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, Uganda, Birleşik 
Krallık, ABD, Vietnam ve Zambiya yer alıyor. Yarışmaya katılan 
tüm ülkeleri görmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:  
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/one_planet_
cities/one_planet_city_challenge/  

TDKY raporlama süreci içerisinde Mart-Eylül 2017 tarihleri 
arasında katılımcı kentler için internet seminerleri 
düzenlenecek. Daha fazla bilgi için şu adrese bakınız:  
www.panda.org/opcc

WWF-Türkiye
Büyük Postane cad. No:19
Garanti Han Kat: 5 34420
Bahçekapı - İstanbul 
info@wwf.org.tr

http://carbonn.org/support
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/one_planet_cities/one_planet_city_challenge/
www.panda.org/opcc


32017-2018 Tek Dünya Kentleri Yarışması Başvuru Rehberi

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 4 
Kentiniz TDKY’ye Nasıl Katılabilir?                            5 

TDKY için cCR Üzerinden Kayıt Yapılması ve Verilerin Raporlanması            7 

TDKY İÇİN VERİ GİRİŞİ 8 
Profil 8 

Hedefler ve Taahhütler 9 

İklim Eylem Planları 10 

Sera Gazı Envanteri 11 

Eylemler (Hareketlilik ve Ulaşım Odaklı)  11 

DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE KRİTERLERİ       14 
İletişim Bilgileri 16

‘TEK DÜNYA’  
KENTLERİ YARIŞMASI



42017-2018 Tek Dünya Kentleri Yarışması Başvuru Rehberi

GİRİŞ

TDKY; iklim de-
ğişikliğiyle mü-
cadele ve uyum 
eylemlerinin 
yoğunlaştırılması, 
tek dünya gerçeği-
miz doğrultusun-
da en iyi iklim ve 
sürdürülebilirlik 
uygulamalarının 
geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırıl-
masının özendi-
rilmesi amacıyla 
tasarlandı. 

Tek Dünya Kentleri Yarışması –  
Arka Plan ve Amaç 

Dünya hâlihazırda hızlı bir kentleşme sürecinden 
geçiyor. Küresel nüfusun %50’sinden fazlası 

kentlerde yaşıyor. Dahası, kentli nüfus küresel ölçekteki sera gazı (GHG) 
emisyonlarının yaklaşık olarak %70’inden sorumlu. Eğer dünyadaki her insan 
bugün gelişmiş bir ülkedeki bir kent sakini gibi yaşıyor olsaydı, bu yaşam biçiminin 
gerektireceği doğal kaynakları ve sera gazı emisyonlarının tutulumunu sağlamak için 
üç dünyadan fazlasına ihtiyacımız olacaktı. Ancak sadece tek bir dünyamız var.     

Eğer kentlere gelecekte yapılacak yatırımlar izlenen mevcut yolları takip ederse, 
fosil yakıt bağımlılığımız artmaya devam edecek. İşin olumlu tarafı, kentlerin 
bünyelerindeki yaşam kalitesini iyileştirirken, eş zamanlı olarak ekolojik ayak izlerini 
önemli ölçüde azaltmalarını sağlayacak çözümlerin hâlihazırda mevcut olması. Tek 
Dünya Kentleri Yarışması (TDKY) bu olumlu örneklere dikkat çekmeyi ve daha fazla 
kentin tek dünya gerçeğimizi yansıtacak politika ve planları benimsemesini teşvik 
etmeyi amaçlıyor.   

Sürdürülebilir şehir planlaması, ulaşım uygulamaları, yenilikçi kalkınma stratejileri 
ve eldeki en uygun enerji çözümlerine dayandırıldığı takdirde, küresel yatırımlar 
ve yerel politikalar kentlerin tek dünya yaklaşımına dayalı bir gelecek için çözüm 
merkezleri olma potansiyellerini güçlendirebilir. Bu, toplumun biricik gezegenimizin 
kapasitesi dâhilinde gelişme gösterdiği bir geleceği mümkün kılacaktır. 

TDKY1 iklim dostu ve tek dünya yaklaşımına dayalı bir geleceğe doğru 
yaşanan küresel dönüşüm bağlamında kentlerdeki iklim ve sürdürülebilirlik 
eylemlerini teşvik etmek ve aynı zamanda mevcut eylemleri desteklemek 
amacıyla başlatılan bir WWF girişimidir. TDKY ile iklim değişikliğiyle 
mücadele ve iklim değişikliğine uyum açısından en iyi uygulamaların 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefeniyor. İki yılda bir düzenlenen 
bu küresel yarışma, kentleri önümüzdeki on yıllar içerisinde sürdürülebilir ve 
verimli yenilenebilir enerji çözümleri ile sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin 
kullanımında önemli ölçüde artış sağlanmasını da içeren düşük karbonlu kalkınma 
hedeflerine yönelik iddialı, bütüncül, ilham verici ve güvenilir planlar sunmaya çağırıyor. 

TDKY, kentleri aşağıdaki adımları atmaya davet ediyor:  

• Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant 
of Mayors for Climate & Energy) çerçevesinde emisyon envanterleri ve iklim 
kırılganlıklarını da içerecek taahhütlerde bulunulması ve sonrasında mevcut 
taahhütlerin daha iddialı hale getirilmesi ile hesap verebilirlik ve şeffaflığın 
ortaya konulması (daha fazla bilgi için buraya tıklayınız);  

• Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için kentlerden beklenen katkılar 
doğrultusunda iddialı iklim taahhütlerinin sunulması;

• Bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacak iddialı, farklı katmanları 
bütünleştiren, kapsayıcı iklim eylem planlarının ortaya koyulması, bu sırada 
mümkün olan en fazla yan faydanın (örneğin; gıda, su, ulaşım, enerji güvenliği 
veya yerel istihdam artışı ile ilgili) yaratılması; 

• Yarışmanın 2017-2018 döneminde öne çıkan tema olan kentsel ulaşım ve 
hareketlilik eylemleri konusuna odaklanılması. 

1 Tek Dünya Kentleri Yarışması (TDKY)  daha önce Dünya Saati Kentler Yarışması (DSKY) olarak 
adlandırılıyordu. İlk olarak WWF İsveç tarafından 2010 yılında başlatılan DSKY ile başlangıçta “Dünya 
Saati Kampanyası’nın Ötesindeki” eylemler desteklenmişti. Kentleri, yalnızca tek bir dünyamız olduğu ve bu 
dünyadaki kaynaklarımızı olabilecek en verimli şekilde kullanmamız gerektiği anlayışı doğrultusunda eyleme 
geçmeye teşvik etmek amacıyla 2017 yılında ismi Tek Dünya Kentleri Yarışması olarak değiştirildi. 

WWF Kentler Yarışması 
Mart 2016 itibarıyla 

328 kenti – bu tarihe 
kadar cCR üzerinden 

raporlamada bulunmuş 
olan 618 kentin 328’i 

– bünyesine katmış 
bulunmaktadır. cCR 
kapsamında ortaya 

konulan taahhütlerin 
%68’i, toplam eylemlerin 

%80’i ve yenilenebilir 
enerjiye ilişkin eylemlerin 

%88’i bu kentlere aittir. 
TDKY kentleri iddialı 

kentlerdir!  
Daha fazla bilgi için  
2016 WWF Kentler 

Yarışması Özeti’ne bakınız. 

EARTH HOUR CITY CHALLENGE

 

REPORT

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_ehcc_digest_2016_web.pdf
http://www.globalcovenantofmayors.org/?welcome
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• Bu çerçevede,  Tek Dünya Kentleri’nde akıllı ulaşımı ve bağlanırlığı 
kuvvetlendiren önemli unsurların desteklenmesi için, kentsel hareketlilik 
sorununu çözmek amacıyla tasarlanan yavaş ulaşım (örneğin; bisikletli ulaşım, 
yaya ulaşım) ve/veya yenilikçi toplu taşıma seçenekleri (örneğin; metrobüs, 
karma ulaşım seçenekleri veya elektrikli ulaşım) gibi ilham verici ve yaratıcı 
eylemleri destekleyici çalışmaların raporlanması. 

TDKY, dünyanın farklı yerlerindeki kentlerin iklim dostu ve tek dünya 
yaklaşımıyla uyumlu bir gelecek doğrultusundaki dönüşümde farklı 
rollere sahip olduğu anlayışına dayanıyor.  Bu doğrultuda, dünyanın farklı 
yerlerindeki kentlerin karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukların ve uygulamaya 
koyabilecekleri farklı çözümlerin öne çıkarılması, aynı zamanda kentler ve diğer 
paydaşlar arasında ağ kurma ve işbirliği seçeneklerinin tespiti amaçlanıyor. Karbon 
kısıtlı bir dünyada günün sonunda bütün kentlerdeki beşeri ihtiyaçların karşılanması 
bakımından benzer zorluklarla karşı karşıya kalınacak.

TDKY 5 aşamalı bir süreçten meydana geliyor: (1) kayıt ve raporlama; (2) sunulan 
verilerin ön incelemesi; (3) uluslararası uzmanlardan oluşan jürinin yapacağı 
değerlendirme; (4) toplumsal katılımın sağlanması amacıyla WWF tarafından finale 
kalan kentlerde yürütülecek kampanyalar ve (5) küresel bir ödül töreni düzenlenmesi 
de dâhil olmak üzere kazananların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı. İlk üç 
aşama aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Ek bilgi için bakınız: WWF Tek Dünya 
Kentleri internet sitesi.

Kentiniz yarışmaya nasıl katılabilir? 
Katılımcı ülkelerdeki2 her bir kent Tek Dünya Kentleri Yarışması’na katılabilir. Resmi 
olarak TDKY adayı olmak için bir kentin aşağıdaki 4 unsurun en az 3’ünü sunması 
gerekiyor: 
(1) hedefler ve taahhütler, (2) eylem planları, (3) sera gazı envanteri, 
(4) ulaşım / hareketlilik konusunda gerçekleştirilen çalışmalar ve eylemler. 

Adaylık hakkını kazandığı takdirde, aday kentin cCR profiline bir TDKY logosu 
eklenecek. (Önemli not: TDKY adayları için belirlenen asgari koşulların genel cCR 
raporlaması için gereken asgari koşullardan farklı olduğu unutulmamalı. Yarışmaya 
aday olmak isteyen kentlerin bu yönergeleri takip etmeleri gerekiyor.) 

2 TDKY katılımcısı ülkelerin listesi için bakınız: http://carbonn.org/partnerships/wwf-one-planet-city-chal-
lenge/
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Önceki BM Genel Sekre-
teri Ban Ki-moon, WWF 
Başkanı Yolanda Kaka-
badse ve BM-Habitat’ın 

İcra Direktörü Joan Clos, 
Ekvador’un başkenti 

Quito’da düzenlenen WWF 
Kentler Yarışması Küre-
sel Ödül Töreni’nde 2016 

yılı ulusal birincilerinden 
bazılarının temsilcileri 

ile birlikte. Ödül Töreni, 
Birleşmiş Milletler Konut 
ve Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişme Konferansı’ndan 
(Habitat III) önce düzen-

lenen Belediye Başkanları 
Akşam Yemeği’nde 
gerçekleştirilmişti.

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/one_planet_cities/one_planet_city_challenge/
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Finalist olmak için, aday kentin Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılmasına 
katkı sunmaya kararlı olduğunu göstermesi gerekiyor. Bir kentin yaklaşımları 
ne kadar iddialı, güvenilir, stratejik ve yenilikçi ise, o kentin ulusal ya 
da küresel TDKY şampiyonu olarak seçilme şansı o kadar yüksek. cCR 
raporlama formları birkaç farklı dilde hazırlanmış olsa da, değerlendirme ve jüri 
tarafından yapılacak incelemeleri kolaylaştırmak için hazırlanacak özet beyanların 
İngilizce dilinde sunulması gerekiyor. Çeviri konusunda yardıma ihtiyaç duyan 
şehirlere WWF-Türkiye tarafından destek sağlanacak. Raporlama aşamasından 
sonra, her ülkeden öne çıkan en fazla üç kent, kamuoyunda farkındalık yaratmak ve 
kentlerin sürdürülebilirlik eylemlerini desteklemek amacıyla yürütülecek bir sosyal 
medya kampanyasına dâhil edilecek. 2017-2018 yılının ulusal ve küresel TDKY 
şampiyonları; sosyal medya, internet ilanları, kısa filmler ve konferanslar aracılığıyla 
tanıtılacak, ayrıca küresel bir ödül töreniyle kamuoyuna lanse edilecekler.   

Ulusal ve küresel ölçekteki TDKY şampiyonlarına ek olarak, kentsel ulaşım ve 
hareketlilik konusunda iddialı taahhütler ve çalışmalar ortaya koyan kentlerin 
sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım ilkesine bağlılıkları, verilecek bir “özel ödül” 
ile öne çıkarılacak. Bu çerçevede kentlerin, hareketlilik ve ulaşım konusunda gerekli 
verileri cCR raporlamasına dahil etmesi teşvik edilecek. 
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TDKY için cCR Üzerinden Kayıt Yapılması ve Verilerin Raporlanması
Tek Dünya Kentleri Yarışması’na (TDKY) katılmak isteyen kentlerin cCR sisteminde 
bir hesap açmaları gerekiyor. Kentler, TDKY 2017-2018 için bu hesap üzerinden 
kayıt yaptırabilirler. Profil kısmında istenen veriler girildiğinde, söz konusu kent 
“cCR’ye Kayıtlı Kent” olarak tanımlanacak. Bir kent TDKY’ye kayıt yaptırdığında, 

aynı zamanda TDKY katılımcısı kent olarak, 
asgari raporlama kriterleri yerine getirildiği zaman 
ise, TDKY aday kenti olarak kabul edilecek. Bu 
aşamadan sonra, tüm ilgili cCR belgelerinde TDKY 
logosunu taşıyacak. Daha fazla bilgi şu adresten 
temin edilebilir: http://carbonn.org. TDKY, 
zaman çizelgesi veya diğer konularla ilgili genel 
bilgi edinmek için lütfen WWF Kentleri Çekirdek 
Ekibi’ne ya da ülke ofisinize e-posta yoluyla 
ulaşınız: opcc@wwf.se / TDKY@wwf.org.tr

TDKY adayları için Kayıt ve Veri Raporlaması 
aşağıdaki adımları içeriyor:

1. Aday kent cCR sistemine kayıt olur ve cCR 
Hüküm ve Şartlarını kabul eder. 

2. Aday kent, cCR hesabı üzerinden 2017-2018 
TDKY’ye katılma isteğini bildirir ve TDKY Adayları 
için cCR Hüküm ve Şartları’nı3 kabul eder. Kent, 
TDKY’nin sonraki aşamalarında etkin bir iletişim 
sağlayabilmek amacıyla, belirlenmiş bir İrtibat 
Kişisi tarafından düzenli olarak kontrol edilen, 
geçerli bir e-posta adresini bildirmek zorundadır.  

3. Aday kent, cCR raporlama formlarını sistemden 
indirir. Eğer kent daha önceden cCR’ye raporlama 
yapmışsa, raporlama formları hâlihazırda kentin 
mevcut bilgilerini içerecektir. 

4. Kent, cCR raporlama formlarını4 gerekli tüm 
bilgilerle doldurup tamamlayarak, Bonn Yerel 
İklim Eylem ve Raporlama Merkezi’ne TDKY aday 
kentleri için son başvuru tarihi olan 29 Eylül 

2017’den önce teslim eder (carbonn@iclei.org adresine e-posta atınız). Son başvuru 
tarihi öncesinde, kentler şanslarını artırmak amacıyla 15 Haziran 2017 tarihinden 
önce raporlamalarını yaparak, 2 tura kadar geri bildirim5 alma imkânından da 
faydalanabilirler. 12 Ağustos 2017 tarihinden önce raporlama yapan kentler de 1 tur 
geri bildirimden yararlanabilirler.  

3 TDKY Adayları için cCR Hüküm ve Şartları: 
•  “cCR’ye Kayıtlı Kentler” ve “cCR’ye Rapor Sunan Kentler” için geçerli Hüküm ve Şartlar, “TDKY Adayları”na 
kayıt olan yerel yönetimler için de geçerlidir.    
•  “TDKY’ye Kayıtlı” bir kent, ancak asgari raporlama kriterlerini karşıladıktan sonra “TDKY Aday Kenti” ola-
bilir ve bu aşamadan sonra ilgili cCR belgelerinde TDKY logosunu kullanma hakkına sahip olur.   
•  Yerel yönetim, TDKY’ye kayıt olmak suretiyle, carbonn’a, raporladığı bilgileri WWF ile ve onun TDKY süre-
cine dâhil olan ortaklarıyla paylaşma yetkisi verir. Bu veriler TDKY’nin Ulusal/Küresel birincilerinin seçilmesi 
amacıyla kullanılacaktır. 

4 Not: cCR raporlaması (ve dolayısıyla 2017-2018 TDKY raporlaması) ancak Excel tabanlı cCR raporlama formu 
kullanılarak yapılabilir. Daha önce, ağ tarayıcısı tabanlı raporlama seçeneği de bulunmaktaydı. Veri kalitesini 
artırmak amacıyla bu uygulamaya son verildi. 

5 Gerekli kapasitenin oluşturulmasına bağlı olarak, Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) kentlerin 
sunduğu raporlar üzerine gözlemlerini bir liste halinde aktararak, bu kentlerin, son başvuru tarihi olan 29 
Eylül’den önce tekrar başvuru yapabilmelerine olanak sağlamak üzerine adımlar atacak. 

cCR raporlama 
sayfası örneği

http://carbonn.org/
http://carbonn.org/register
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Bir kent TDKY için kayıt yaptırdıktan sonra, 
değerlendirmeye alınmaya hak kazanmak 
için gerekli bilgileri girmeye başlayabilir. 
TDKY aday kentlerine yönelik bilgileri 
içeren mevcut cCR kılavuzunu tamamlayıcı 
nitelikteki yönergeler aşağıda yer alıyor. 
Aday kentlerin, kent profiline ek olarak, 

aşağıdaki 4 unsurdan en az 3’ü hakkında bildirimde bulunması 
gerekiyor: (1) hedefler ve taahhütler; (2) eylem plan(lar)ı; (3) sera 
gazı envanteri ve (4) ulaşım / hareketlilik konusunda 
gerçekleştirilen çalışmalar ve eylemler. Raporlama için temel belge 
olan “cCR ana raporlama formu” ilk 3 unsuru kapsıyor. Hareketlilik 
ve ulaşıma ilişkin eylemler ise “cCR eylem raporlama formu” 
denilen ayrı bir raporlama belgesiyle cCR’s sunuluyor. Bütün 
özetlerin, değerlendirme safhası ve jüri incelemesi için İngilizce 
olarak sunulması gerekiyor. Çeviri konusunda yardıma ihtiyaç 
duyulduğu takdirde WWF-Türkiye tarafından destek sağlanacak.

TDKY 2017-2018 döneminde tematik olarak kentsel ulaşım ve 
hareketlilik alanına odaklanılıyor.  Bu nedenle, kentlerin ana 
raporlama formundaki “hareketlilik verisi” sekmesinde yer alan 
hareketlilik profillerini doldurması, bunun yanı sıra ulaşım veya 
hareketliliğe dair hazırladıkları tüm eylem planlarını başvuru 
sırasında sunmaları tavsiye ediliyor. Bu adım, kentlerin hareketlilik 
ve ulaşım konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar için bir çerçeve 
oluşturacak, aynı zamanda kentlerin başvurularının hareketlilik ve 
ulaşım başlığı altında değerlendirilebilmelerini sağlayacak.

TDKY İÇİN  
VERİ GİRİŞİ 

Profil 
Yerel yönetiminiz ve kent sakinlerine ilişkin genel bilgiler sağlayarak, 
jüriye kentinizin strateji ve eylemlerinin arka planını anlamaları ve 
değerlendirebilmeleri için kolaylık sağlamış olacaksınız. Değerlendirme 
süreci için özel önem arz eden bilgiler şunlar:

Genel bilgiler: kentinizi betimleyin;

Jeopolitik bilgiler: kentinizin toplam karasal yüz ölçümü, hâkim coğrafi özellikleri 
ve güncel nüfusuna dair bilgileri girin;  

Sosyo-ekonomik bilgiler: kentinizin GSYİH’sını belirtin ve kentinizdeki başlıca 
ekonomik sektörü seçin;

Yönetim bilgileri: kentinizin operasyonel bütçesini belirtin; 

Planlama ve taahhütlere dair bilgiler: iklim değişikliğiyle mücadele/düşük 
emisyon ve iklim uyumu/dirençliliğine yönelik taahhütlerinizin, planlarınızın ve 
hedeflerinizin durumunu açıklayın;

Yönetişim bilgileri: Belediyenizin iklim değişikliğine ilişkin olarak öncelikli 

cCR web sitesi 
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olarak ele aldığı konuları belirtin; iklim değişikliğine dair sorumluluklarınızın 
değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin süreçleri açıklayın; kentinizin sera gazı 
emisyonu azaltım hedefleri ana strateji ve master planlara dâhil edilmişse bu durumu 
bildirin;   

Hareketlilik / ulaşım verileri: Kentinizde farklı ulaşım yöntemlerinin/modlarının 
paylarını belirtin. Sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşıma ilişkin raporlanan çalışmalar 
ile eylemlerinin değerlendirilmesini kolaylaştıracağını düşündüğünüz ek bilgileri 
sağlayın. Bu “bilgilerin,” ana raporlama formundaki ana Profil sekmesinden6 ayrı 
olarak, “Mobility data / Hareketlilik verisi” sekmesine girilmesi gerekiyor.

Hedefler ve Taahhütler
Sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerine ve/veya hedefler, bir yerel 
yönetimin iddiasının en önemli göstergeleri. İdeal durumda, taahhütler ya da 
hedefler aşağıdaki unsurların bazılarını veya hepsini içeriyor:  

Sera Gazı Emisyon Azaltım Hedefleri:
• Baz yıla göre mutlak azaltım: Geçmişteki bir baz yılın emisyon seviyesine göre 

emisyon azaltımı;

• Referans senaryoya (BAU) göre azaltım: Azaltım faaliyetlerinin olmadığı bir 
referans senaryoda makul varsayımlar ışığında gerçekleşmesi beklenen emisyon 
düzeyine göre emisyon azaltımı; 

• Sabit düzey: Hedef olarak belirlenen bir yılda emisyonlarda mutlak azaltım 
sağlanması; 

• Karbon yoğunluğu: Belirlenecek bir baz yıldaki emisyon yoğunluk seviyesine 
göre emisyon yoğunluğunda azaltım sağlanması. 

Yenilenebilir Enerji Hedefleri:

• Kurulu güç: Hedef yıl için yenilenebilir enerji kurulu gücünün artırılması; 

• Birincil enerji dağılımındaki pay: Hedef yıl için yenilenebilir enerjinin birincil 
enerji dağılımındaki payının artırılması; 

• Nihai enerji tüketimindeki pay: Hedef yıl için yenilenebilir enerjinin nihai enerji 
tüketimindeki payının artırılması; 

• Enerji tüketimi: Hedef yıl için taahhüt edilen bir yenilenebilir enerji tüketim 
değeri.

Enerji Verimliliği Hedefleri: 

Nihai tüketimde ya da birincil enerji dağılımında enerji verimliliğinin iyileştirilmesi. 

Uyum ya da Dirençlilik Hedefi: 
Somut bir hedef koyulması, belirlenen bir uyum/dirençlilik eyleminin başarısının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi için yöntemlerin, hedef ve baz yılı kapsayacak şekilde 
ortaya koyulması.

6 Şu hususa lütfen dikkat edin: Eğer bir kentin, örneğin, ulaşım kaynaklı emisyonları yük-
sekse, bu o kentin hareketlilik eylemleri temel alınarak verilecek hareketlilik özel ödülü için 
yarışamayacağı anlamına gelmez. Aksine, kentin hareketlilik verilerini sunması kent için 
kullanışlı bir çerçeve sağlamaktadır. 
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Listelenen herhangi bir hedefin değerlendirmeye alınabilmesi için 
kentlerin en azından aşağıdaki bilgileri raporlaması gerekiyor: 

• Belirlenen hedefle ne amaçlandığının 
kısa bir açıklaması;

• Hedefin Kent Konseyi veya Belediye 
Başkanı tarafından onaylandığının 
belirtilmesi ve bu onayın kanıtlanması;

• Hedefin türü;
• Hedefin sınırları;
• Birimler (seçenek bulunan 

durumlarda);

• Hedef değeri;
• Hedef yılı;
• Referans (baz) değerler;
• Baz yıl;
• Uygulama/kabul yılı;
• Ölçüm yöntemleri (bu sadece uyum/

dirençlilik ve diğer azaltım hedefleri 
için geçerlidir).

İklim Eylem Planları
Kentlerin iklim değişikliği eylem planları7 2017-2018 TDKY 
değerlendirmesinde ek bir ağırlığa sahip olacak. Bu vesileyle, kentlerin 
iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik meselelerini ele alırken kapsamlı 
ve stratejik bir biçimde düşünmeleri ve hareket etmeleri gerektiğinin 
altının çizilmesi hedefleniyor. Burada kentin tamamının –hatta bulunduğu daha 
geniş bölgeyi veya çevreyi de kapsayacak şekilde– ve aynı zamanda farklı sektörlerin 
(örneğin; enerji planlaması, yeşil alan planlaması, hareketlilik, atık yönetimi) ölçek 
kapsamında yer alması tavsiye ediliyor.

Kentlerden, hazırladıkları iklim planlarının kentin sera gazı emisyonlarını 
azaltırken, bir yandan da ortak faydalar yaratmak (örneğin; istihdam 
yaratmak, dirençliliği yükseltmek veya su, gıda ve enerji güvenliğini artırmak) 
bakımından nasıl “büyük kazançlar” sağlayacağını ortaya koymaları 
bekleniyor. İklim değişikliği eylem planları emisyon azaltımı, iklime uyum ve 
iklim direncinin artırılması ya da iklim değişikliğiyle mücadele ile uyum konularını 
bütünleştiren planları kapsayabilir, bütüncül faydaları ortaya çıkarmak amacıyla 
hareketlilik ve kentsel planlamanın birleştirilmesi gibi sektörler arası stratejileri 
irdeleyebilir. (Bütüncül faydalara örnek olarak, bir kentin yeşil koridorlarının 
genişletilmesinin bisiklete binme/yürüyüş olanaklarını artırması veya bu koridorlarda 
yerel gıda üretimini teşvik etmesi gösterilebilir.)   

Kentlerde sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi sürecine toplumsal katılımın 
sağlanması oldukça önemli. Dolayısıyla, bilinçlendirme faaliyetlerine yer veren 
ya da toplumsal katılımı teşvik eden –hatta bir yerel yönetimin sivil 
toplumun önerilerini nasıl ele alacağını veya bunları planlarına nasıl 
dâhil edeceğini tarif eden– eylem planları değerlendirmede artı puan 
olarak göz önünde bulundurulacak.    

Her eylem planı için tamamlayıcı belgeler sisteme yüklenebilir. Ancak bunlar, 
değerlendirme için birincil bilgi kaynakları olan zorunlu özetlerin yerine geçemez. 
Bir kentin sunduğu iklim veya sürdürülebilirlik eylem plan(lar)ı ne 
kadar bütüncül, stratejik bakımdan tutarlı ve iddialı ise, kentin TDKY’yi 
kazanma şansı o kadar yükselecek. Yerel yönetimlerin yeni eylem planlarını 
veya hâlihazırda son beş yıl içerisinde uygulamaya konmuş eylem planlarını 
sunmaları bekleniyor. Değerlendirme sürecinde farklı ülkelerdeki kentlerin içinde 
bulundukları farklı yerel koşullar dikkate alınacak.    

7 Bir politika belgesinden daha fazlasını ifade eden bu iklim eylem planı, kentlerin iklim eylemlerini nasıl 
uyguladıklarını ortaya koymalıdır.

WWF, TDKY’de öne 
çıkan kentler için bir 

toplumsal katılım 
kampanyası yürütüyor. 

Bu çerçevede, kent 
sakinleri kendi kentleri 

için oy verebilecekler 
veya geri bildirimde 

bulunabilecekler. Bazı 
TDKY kentleri bu 

platformu, yeni iklim 
eylem planları sunmak 

ve kent sakinlerinin 
katkısını elde etmek için 

kullanıyorlar. 



112017-2018 Tek Dünya Kentleri Yarışması Başvuru Rehberi

Sera Gazı Envanteri
Sera gazı envanterlerini henüz tamamlamamış kentlerin de Tek Dünya 
Kentleri Yarışması’na adayık başvurusu yapmaları mümkün. Bununla 
beraber, bir kentin ulusal veya küresel ölçekte TDKY şampiyonu seçilebilmesi 
için, kent ölçeğindeki ulaşım sektörü emisyonlarını içeren en az bir tane sera gazı 
envanteri sunması bekleniyor. Bu, ortaya konulacak taahhütlerin ve eylem planlarının 
karşılaştırılabileceği referans değerlerin mevcudiyeti açısından gerekli.8 Birden fazla 
yıl için envanter sunulması, başvuruyu daha iddialı ve güvenilir kılmak için önemli 
bir gösterge. cCR kent ölçeğindeki sera gazı envanterlerini raporlamak için 
iki form sunuyor. Bununla beraber, kentlerin Toplumsal Ölçekteki Sera 
Gazı Emisyon Envanterleri için Küresel Protokolü’nü (Global Protocol
for Community-Scale GHG Emission Inventories / GPC) kullanarak 
raporlama yapmaları teşvik ediliyor. Bu Protokol hem kent ölçeğindeki 
performansı, hem de söz konusu belediye kaynaklı emisyonları kapsıyor. 
(Bu, cCR ana raporlama formundaki ilk Sera Gazı Envanteri sekmesidir.)     

Eylemler (Hareketlilik ve Ulaşım Odaklı) 
İklim değişikliği eylem planlarına ek olarak, spesifik sektörler ya da 
konulara ilişkin eylemler de kentlerin iklim değişikliği sorununu 
nasıl ele alacaklarını ortaya koyuyor. Kentsel ulaşım ve hareketlilik 
temasını odağına koyan TDKY’nın 2017-2018 döneminde de kentlerden 
hareketlilik9 ve ulaşım alanındaki eylemlerini raporlamaları isteniyor. 
Bu raporlamanın; rapora konu eylemin eylemin kısa bir özeti, eylemin türü, sınırları, 
durumu, iklim değişikliği açısından hangi noktada fayda sağladığı, karar ya da 
uygulama yılı, eylemin etkilerinin gerçekleşmesinin beklendiği yıl, eylemin hayata 
geçirilmesiyle yaratılacak istihdam, eylemin yönetimsel ve idari çerçevesine ilişkin 

8 OECD ülkelerinden katılan kentler, Kapsam 3 emisyonlarını analiz etmeyi de değerlendirebilirler. Kapsam 3 
emisyonları, Kapsam 2’de yer almayan dolaylı emisyonları (örneğin; taşere edilmiş faaliyet ve hizmetlerden 
veya satın alınmış malların tedarik zincirinden kaynaklanan emisyonlar) içermektedir. Bu, bir kentin yerel 
belediye sınırları ötesindeki iklim etkilerini daha iyi anlayabilmek (ve bunlara çözüm üretebilmek) açısından 
önemli bir adımdır. 

9 Kentler, hareketlilik eylemlerine ek olarak diğer eylemleri de raporlayabilirler. Ancak, 2017-2018 TDKY’ye 
raporlanan eylemlerin değerlendirilmesi hareketlilik eylemleri odaklı olacaktır. 

TDKY’nin 2017-2018 
dönemindeki tematik 

odağı kentsel ulaşım ve 
hareketlilik eylemleridir.

Fotoğraf: WWF Kentler 
Yarışması’nın 2016 Yılı 

Küresel Birincisi Paris’teki  
(Fransa) karma ulaşım 

seçenekleri
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bilgiler (eylemin yönetimin alt kademeleri için de bağlayıcı olup olmadığı ya da 
yönetimin daha üst kademeleri kaynaklı bir bağlayıcı eylemler dizisinin parçası 
olup olmadığının belirtilmesi gibi) gibi konularda açıklamalar içermesi gerekiyor. 
Her eylem için tamamlayıcı belgeler sisteme yüklenebiliyor. Ancak bu belgeler, 
değerlendirme için birincil bilgi kaynakları olan ve İngilizce teslim 
edilmesi önerilen zorunlu özetlerin yerine geçemiyor. 

Kent sakinlerinin ulaşım tercihlerinin kentin sera gazı emisyonlarını etkilemesinden 
dolayı, kentlerin toplum destekli veya toplumun öncülük ettiği hareketlilik 
eylemlerini (örneğin; caddelerin araçlara kapatıldığı “Bisikletli Pazar” etkinlikleri, 
bisiklet ya da elektrikli araba paylaşma projeleri, yerel yönetimin ya da kentlilerin 
öncülüğünde gerçekleşen “taktiksel kentleşme” eylemleri) raporlamaları teşvik 
ediliyor. Benzer şekilde, toplumsal katılımı ya da bilinçlendirme faaliyetlerini içeren 
eylemlerin değerlendirmede artı puan kazandıracağının göz önüne alınması gerekiyor. 

Kentlerin, yerel yönetimin yetki alanı dışındaki ulaşım kaynaklı sera gazı 
emisyonlarını ele alan eylemleri raporlaması da destekleniyor. Kentlerin 
komşu belediyeler ve kentler ile bölgesel ya da ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde gerçekleştirecekleri eylemler (örneğin belediyeler arası toplu taşıma ya da 
bisiklet paylaşımı hizmetleri, binek araçların tek yolcu tarafından kullanılmasının 
önüne geçecek ortak faaliyet ve programlar, vb.) bu kapsamda değerlendirilebilir.    

Hareketlilik ve ulaşım odaklı eylemlerin altında kentlerin sektörel eylem 
planlarını raporlamaları da mümkün. Sektörel eylem planlarına örnek olarak 
alt stratejileri (örneğin; çok modlu toplu taşıma, daha güvenli bisiklet kullanımı 
ya da kamusal veya özel araçların elektrikli hale getirilmesi) bir araya getiren 
bir hareketlilik planı gösterilebilir. Sektörel eylem planları ulaşımın adil ve 
ulaşılabilir olma özelliğinin güçlendirilmesi (örneğin; ulaşım ücretlerini makul 
düzeyleri aşmaması, trafik sıkışıklığının azaltılması, hava kalitesinin artırılması, 

Quito (Ekvador) sakinleri 
Ciclopolis etkinliğinde – 

Pazar günleri yolların 
trafiğe kapatıldığı 

bu etkinlik ile bisiklet 
kullanımı özendiriliyor, 

daha sürdürülebilir 
ulaşım biçimleri teşvik 

ediliyor, toplumun 
ilgisi ve katılımı 

güçlendiriliyor. Quito, 
Kentler Yarışması’nda 

2016 Yılı Ekvador 
Şampiyonu oldu. 
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trafik kazalarının önlenmesi de dâhil olmak üzere sağlık ve güvenlik önlemlerinin 
iyileştirilmesi) gibi yan faydalar ve sektöre özgü “büyük kazançları” da içerebilir.

Raporlanan eylemler için toplam bütçenin yanı sıra finansman 
kaynağının ve durumunun da belirtilmesi gerekiyor. Eş-finansman 
kullanılması durumunda, kentlerden yerel yönetimin yükleneceği maliyet de dâhil 
olmak üzere eylemin toplam maliyetini ve başlıca finansman kaynaklarını açıkça 
beyan etmeleri bekleniyor. 

Kentlerin, bütün azaltım eylemleri için hangi yöntemleri kullanacaklarını 
belirtmeleri isteniyor. Bu çerçevede, eylemin enerji dağılımında (örneğin, 
ulaşımda) yenilenebilir enerjinin payının yükseltilmesi, enerji verimliliğinin 
iyileştirilmesi (örneğin; araçlar için yakıt tasarrufu düzenlemeleri) veya karbon 
yoğunluğu yüksek fosil yakıtlardan düşük karbonlu fosil yakıtlara (örneğin; ulaşım 
yakıtı olarak dizel yakıttan biyogaza) geçişin sağlanması gibi adımlardan hangisini 
kapsadığının bildirilmesi gerekiyor. 

Eylemlerin başarısının nicel olarak gösterilebileceği durumlarda, 
kentlerin hareketlilik eylemlerinin sonuçlarına yönelik birtakım 
tahminler (örneğin; sera gazı emisyonlarında meydana gelmesi beklenen düşüş) 
sunması talep ediliyor. Özellikle hareketlilik eylemleri alanında nicel olarak 
kanıtlanabilecek başarıların raporlanması, bir kentin finale kalma ve/veya hareketlilik 
eylemleri alanında özel ödül alma şansını artırabilir.   

Son olarak, bütüncül ve tutarlı bir yaklaşımın önemini vurgulamak açısından, 
kentlerin raporlanan her bir eylem için, yerel sürdürülebilir kalkınma 
bakımından sağlanacak ortak faydaları özellikle belirtmeleri teşvik 
ediliyor. (Seçenekler listesi Eylemler Formu’ndaki (Actions Sheet) işaret 
kutucuğundan seçilebilir).
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Kentlerin cCR’ye veri girişlerini 
takiben, raporlanan veriler 
Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler 
Ağı (ICLEI) tarafından gözden 
geçirilecek ve WWF’nin değerlendirme 
kriterleri temelinde her bir katılımcı 
ülkeden en fazla 3 finalist kentin yer 
alacağı bir kısa liste oluşturulacak. Bu 
veriler daha sonra Accenture10 isimli 

bağımsız denetim kurumu tarafından tarafından yine bir 
değerlendirmeye tabi tutulacak ve katılımcı ülkelerdeki 
yerel WWF ofisleri tarafından doğrulanacak. Bu aşamadan 
sonra, veriler uluslararası bir uzman heyeti11 (jüri) 
tarafından incelenecek ve ulusal TDKY şampiyonları ve bir 
küresel TDKY sampiyonu seçilecek. 

Tek Dünya Kentleri Yarışması jürisi, Paris Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
için kentlerin sağladıkları katkıları yansıtan, ilham verici, iddialı ve güvenilir bir iklim 
gündemi sunan kentleri tespit etmeye çalışacak. Belediye Başkanları Küresel İklim 
ve Enerji Sözleşmesi’ne (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy) taraf olan 
kentler koalisyonuna katılmak – ve bu taahhütleri eyleme dökmek – değerlendirme 
sürecinde olumlu bir özellik olarak kabul edilecek. Paris Anlaşması hedeflerine 
ulaşılması bakımından kentsel iklim eyleminin 2020’ye kadar acil bir şekilde 
güçlendirilmesi gerektiğinden, daha iddialı ve etkisi yüksek eylem planları özellikle 
tercih edilecek. Ulaşım kaynaklı küresel emisyonların azaltılmasında kentlerin 
oynadığı önemli role bağlı olarak, iddialı ve ilham verici sürdürülebilir hareketlilik 
planları TDKY’nin 2017-2018 döneminde özel ödüller vasıtasıyla da öne çıkarılacak.

Jüri, her bir kentin sahip olduğu kapasite, kaynaklar ve kentlerin plan ve eylemlere 
başladığı noktadaki farklılıkları göz önüne alacak. TDKY en yüksek teknolojiye dayalı 
planları değil, hem insanların hem de gezegenimizin yararına olacak şekilde büyük 
kazançlar yaratacak sürdürülebilir çözümleri ortaya koyan kentlerin gösterdiği kararlılık 
ve yenilikçi düşünme biçimlerini öne çıkarmayı hedefliyor. Dolayısıyla jüri, yapacağı 
değerlendirmede, ilham verici liderlik örneklerini belirlemeye odaklanacak, bu çerçevede 
yerel bağlamı da (örneğin; kentsel sürdürülebilirlik için sağlanan ulusal/bölgesel destek, 
kullanılabilir kaynaklar, kentsel yoksulluk, kentin büyüklüğü) değerlendirmeye alacak. 
Genel anlamda, jüri aşağıdaki kriterleri sağlayan kentlere öncelik verecek:   

Şeffaf ve bilim temelli bir sera gazı emisyon azaltım patikası çerçevesinde 
hareket etme kararlılığının gösterilmesi: Bu çerçevede, kentlerin ortaya 
koyduğu ilerlemenin kamuoyu tarafından takibinin sağlanması amacıyla taahhütler, 
hedefler, envanterler ve iklim verilerinin kamuoyuna açık bir şekilde raporlanması 
önem taşıyor.

10 Değerlendirme sürecinin kalite denetimini sağlamak amacıyla WWF tarafından yetkilendirilen uluslararası bir 
danışmanlık şirketi.

11 Geçmiş jüri üyelerinin temsil ettiği örgütler arasında ICLEI, C40, BM-Habitat, Asya Kalkınma Bankası ve 
Dünya Bankası bulunmaktadır. Hakem heyeti değerlendirme sürecini Accenture yönetecektir. Bu sayede, 
WWF, jüri değerlendirmesinin sonucunu etkilemeyecek, yarışan kentler arasında adalet ve şeffaflık sağlanmış 
olacaktır. 

DEĞERLENDİRME 
YÖNTEM VE 
KRİTERLERİ

“Kentler Yarışması, övgüye 
değer bir girişimdir 

ve kentlerin liderliğini 
güçlendiren en değerli 

platformdur. Bu sayede 
kentler iklim eylemlerini 

hızlandırmakta, 
dirençliliklerini artırmakta 

ve yenilikçi, ölçeklenebilir 
düşük-karbonlu çözümleri 

uygulamaktadırlar.”

Dr. Aisa Kacyira, 
TDKY jüri üyesi ve BM-

Habitat İcra Direktör 
Yardımcısı
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Taahhütlerin yerine getirilimesini sağlayacak iddialı ve stratejik eylem 
planlarına sahip olunması: Kentlerin eylem planları iddia düzeylerinin yanı sıra 
(i) dönüşüme en fazla ihtiyaç duyulan alanları hedeflemeleri, (2) yenilenebilir enerjiye 
dayalı, enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomiye doğru bir 
dönüşümü gerçekleştirmelerine ilişkin kapasitelerine göre değerlendirilecekler. 

Eylemlerin tutarlı ve kapsayıcı iklim eylem planları altında 
birleştirilmesi: Eylemlere ve toplumsal katılıma dair bilgiler, iklim değişikliğiyle 
mücadele ve iklim uyumu/dirençliliği gibi alanlardaki çok yönlü zorluklarla baş etmek 
için en kapsamlı stratejilere sahip olan, kent sakinlerini sürece dâhil eden ve/veya 
yan faydalar sağlayan eylemleri geliştirme becerisi gösteren kentlerin belirlenmesi 
amacıyla gözden geçirilip analiz edilecek.  

Yerel şartlar bağlamında liderlik gösterilmesi: Bir kentin sergilediği liderlik 
ve güvenilirlik, kentin raporladığı taahhüt ve eylemlerin kentin büyüklüğü ve karşı 
karşıya olduğu zorlukların niteliği (örneğin; kaynakların elverişliliği, belediyenin yasal 
yetkilerinin sınırları, kent sakinlerinin karbon ayak izlerinin büyüklüğü, kentlilerin 
ihtiyaçları, vb.) göz önüne alınarak incelenmesi yoluyla değerlendirilecek. 

Sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım konusundaki çabaların ön plana 
çıkarılması: Hareketlilik ve ulaşım konusundaki plan ve uygulamalar kentlerin 
sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde etkiliyor. TDKY jürisi kentsel hareketliliğe 
ilişkin sorunların çözümüne yönelik olarak, kentsel (ve bölgesel) ulaşım planlarını 
bütünleştiren bir şehir planlamasının yanı sıra, toplu taşıma veya yavaş hareketlilik 
gibi yenilikçi yaklaşımları belirlemeyi amaçlıyor.
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İletişim Bilgileri  
Sorularınız için: Tek Dünya Kentleri Yarışması hakkındaki genel sorularınız için 
lütfen WWF-Türkiye ofisi (TDKY@wwf.org.tr / info@wwf.org.tr) veya WWF’nin 
uluslararası TDKY Çekirdek Ekibi (opcc@wwf.se) ile temas kurunuz. 
Raporlamayla ilgili teknik sorularınızı ICLEI Uluslararası Sekreterliği’ndeki Bonn 
Yerel İklim Eylem ve Raporlama Merkezi bünyesindeki (carbonn Merkezi:  
carbonn@iclei.org ) carbonn ekinine (Your carbonn Team) yöneltmeniz gerekiyor.

TDKY katılımcıları
Ulusal TDKY şampiyonları
Küresel TDKY şampiyonları
Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji 
Sözleşmesi’ne de taraf 
olan TDKY katılımcıları.

TDKY katılımcıları
Ulusal TDKY şampiyonları
Küresel TDKY şampiyonları
Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji 
Sözleşmesi’ne de taraf 
olan TDKY katılımcıları.

Raporlama yapan  
şehirlerin coğrafi dağılımı

Asya, 42 %

Avrupa, 14 %

Kuzey  
Amerika, 25 %

Güney Amerika, 15 % Afrika, 3 %
Okyanusya, 1 %

 328
KENT 
YARIŞMAYA 
EN AZ BİR 
KEZ KATILIM 
GÖSTERDİ

KENTLER 
YARIŞMASININ 
BAŞLANGICINDAN 
BU YANA

2011’den bu yana 328’in üzerinde yerel yönetim TDKY’ye katılarak iddialı taahhütler 
ve büyük kazançlar getirecek eylemler üstlendiler. Sizin de bu kervana katılmanızı 
umuyoruz!




