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hemen bugün katılın! 

TANITIM



KENTLER  
FARK YARATIR
Dünya nüfusunun yarısından 
fazlası kentlerde yaşıyor ve kent 
sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı 
CO2 emisyonlarının yüzde 70’inden 
fazlasından sorumlu. Bununla 
beraber, önümüzdeki yıllarda 
gerçekleşecek birkaç yüz trilyon 
dolarlık kentsel altyapı yatırımının 
da yardımıyla kentsel nüfus hızla 
büyümeye devam edecek. Bugünün 
yatırım kararları, bizi ya fosil yakıta 
bağımlı yaşam biçimlerine ve 
yetersiz altyapılara mahkûm edecek 
ya da aslında sürdürülebilir bir 
geleceğe doğru gerçekleşmesini 
arzuladığımız acil dönüşüme katkı 
sağlayacak.
WWF-Türkiye olarak bizim 
amacımız; sürdürülebilir kentsel 
gelişime öncülük eden kentleri 
tespit ederek bu çabaları 
ödüllendirmek, bunu yaparken de 
diğer kentlerin bu doğrultuda kendi 
yolculuklarına başlamasına 
yardımcı olmak.   



YARIŞMA
Tek Dünya Kentleri Yarışması; iklime dirençli ve 
yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğe 
yönelik küresel bir dönüşüm için kentlerin eyleme 
geçmelerinin ve katkı sunmalarının sağlanması amacıyla 
WWF tarafından tasarlanmıştır. Yarışma, iki yılda bir 
düzenlenmektedir. Şimdiden 20’den fazla ülkeden 
320’nin üzerinde kentin katıldığı yarışma, giderek daha 
fazla kenti bünyesine dâhil etmektedir. Sürdürülebilir 
kalkınma ve iklim eyleminin hem şirketler hem de 
yurttaşlar için süratle en önemli kıstaslar haline geldiği 
bir dünyada, bu yarışma size, kentinizin yaşamak 
ve çalışmak için ne kadar cazibeli bir yer olduğunu 
gösterme fırsatı sunuyor. Katılımcı ülkelerdeki yerel 
yönetimler ve belediyeler; iklim değişikliğiyle mücadele 
edilmesi ve önümüzdeki yıllar içerisinde sürdürülebilir, 
verimli ve yenilenebilir enerjiye dayalı çözümlerin büyük 
ölçüde yaygınlaştırılması için bütüncül, ilham verici ve 
güvenilir planlar sunmaya davet ediliyor. 

Yarışmacılar, aynı zamanda, dirençliliğin artırılması 
ve ‘tek dünya’ yaşam biçimlerinin mümkün kılınması 

gibi başka önemli 
faydaları gerçekleştirme 
becerileri açısından da 
değerlendirilecekler. Bu yılın 
özel ödülü, sürdürülebilir 
ulaşım çözümleri için 
etkileyici planlar ve eylemler 
sunan kentlere verilecek. 
Kaynakların elverişliliği, 
yasal yetki sınırları ve kent 
sakinlerinin temel ihtiyaçları 
da dâhil olmak üzere yerel 
koşullar, değerlendirmede 
herkese eşit fırsat sağlamak 
amacıyla göz önünde 
bulundurulacak.
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30 ÜLKEDE SÜREN YARIŞMA!

Kentlerin, gezegenimizin geleceğini şekillendir-
medeki rolü her geçen gün artıyor. Dünya nüfu-
sunun yarısından fazlası hâlihazırda kentlerde 
yaşıyor. Bu kentlerin, biricik dünyamızın ekolojik 
sınırlarına riayet ederek gelişme gösterip refaha 
erişmesine olanak verecek şekilde planlandığını 
hayal edin. Böyle kentler bugün var olmayabilir, 
ancak WWF’in hedefi, böyle yerlerin ya da bizim 
deyimimizle Tek Dünya Kentleri’nin yaratılmasına 
ve gelişmesine katkıda bulunmak. 

Kentsel yaşam biçimlerinin şu an iklim üzerinde muaz-
zam etkileri olsa da, bu etkileri azaltma konusunda yerel 
yönetimlerin büyük potansiyeli var. Bir kentin enerji 
sistemi tercihi, ulaşım çözümleri ve yapı standartları çok 
sayıda insanı etkiliyor ve bu saydığımız unsurlar nihai 
olarak düşük karbonlu ve sürdürülebilir bir gelecek kur-
ma yolundaki başarı şansımızı belirleyecek.  



BAŞKENTLERİN SEÇİMİ
Yarışmaya katılmak isteyen kentler, başvuru 
formuna “carbonn® Climate Registry” (cCR 
İklim Kayıt Sistemi) üzerinden ulaşabilirler. 
Bu sistem, ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel 
Yönetimler Ağı) tarafından yönetilen ve 
uluslararası düzeyde kabul 
gören bir iklim raporlama 
platformudur. Stratejiler; 
şehir planlaması ve ulaşımdan 
tüketici davranışı ve enerji 
sistemlerine uzanan 
farklı alanlarda uzman 
uluslararası bir hakem heyeti tarafından 
değerlendirilecektir.

Yarışmacılar aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır: 
• İddialılık düzeyi;  

taahhütleri ve köklü bir 
dönüşümü gerçekleştirme 
kabiliyeti 

• Eylemleri, tutarlı ve 
kapsayıcı iklim eylem planlarına entegre 
etme becerisi 

• Şeffaf ve bilimsel bir sera gazı emisyon 
azaltım politikasına bağlı 
kalma kararlılığı 

• Kentsel hareketlilik 
sorununa yenilikçi 
yaklaşımlar

Uluslararası bir hakem 
heyeti, en iddialı kentleri 
ulusal birinciler olarak ilan edecektir. Bu 
kentler arasından bir tanesi, Tek Dünya 
Kentleri Yarışması’nın küresel birincisi olarak 
ödüllendirilecektir. En iddialı kentlerin 
başarıları, önemli kent girişimlerine yönelik 
kamuoyu desteğini güçlendirmek için küresel 
ölçekte bir dijital kampanyayla duyurulacaktır. 



Neden buradayız

www.panda.org/citychallenge 

Dünyanın doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanların 
doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulması için.

KENTİNİZ ÖNCÜ OLABİLİR 
Bu, sizin, sürdürülebilir ve “Tek Dünya” 
anlayışına dayalı bir gelecek kurma yolunda 
kentlerin nasıl öncülük edebileceğini bize 
gösterme fırsatınız. 

Kentiniz WWF’in 
Tek Dünya Kentleri 
Yarışması’na katılarak; 
ilham verici düşük 
karbonlu kalkınma 
ve iklim çözümlerini 
sunduğu ve aynı zamanda 
yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kullanımına 
yönelik küresel 
dönüşümü desteklediği 
için dünya çapında tanınırlık kazanacak. Bu tanınırlık, 
yerel yönetiminizin geleceğe yönelik çabalarına destek 
sağlayacak ve harekete geçmek konusunda dünyaya 
ilham verecek.  

WWF; 5 milyonun üzerinde destekçisi ve 100’den 
fazla ülkede faaliyet gösteren küresel ağıyla dünyanın 
en büyük ve en saygın bağımsız doğa koruma 
kuruluşlarından biridir. WWF’in misyonu; dünyanın 
biyolojik çeşitliliğini korumak, yenilenebilir doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve 
kirliliğin ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek 
dünyanın doğal ortamının bozulmasını önlemek ve 
insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek 
kurmaktır. 
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