
 

 

 
 
 
 
 
 

Sık Sorulan Sorular 
 
Konuyla ilgili CDP global web sitesi üzerinden bilgi almak için  https://www.cdp.net/en/cities adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
CDP ve CDP Şehirler Programı nedir? 
 
CDP, 2000 yılından bu yana devlet dışı aktörlerin çevresel verilerini yıllık olarak raporlamaları 
için bir platform sunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Platformumuz her yıl 850'den fazla 
şehir, 124 eyalet ve bölge ve 8.400'den fazla şirket tarafından kullanılmaktadır.  CDP,  küresel 
sermayenin sürdürülebilir ekonomiye doğru yönelmesini sağlamak amacıyla 96 trilyon $ tuta-
rında varlığa sahip kurumsal yatırımcılarla çalışmaktadır.  
 
CDP Şehirler Programı, belediyelerin sera gazı emisyonlarını, iklim değişikliği risklerini, iklim 
değişikliği azaltım ve uyum stratejilerini raporlamaları için küresel bir platform sağlar. 2019’da 
850 şehir, kullanıcı dostu online yanıtlama platformumuzu kullanarak çevresel verilerini ra-
porladı. Sonuçlar, 5.000'den fazla eylem yoluyla iklim kaynaklı risklerini daha iyi yönettiğini ve 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı artırdığını gösterdi. 
 
Neden CDP aracılığıyla çevresel verilerinizi raporlamalısınız? 
 

 CDP tarafından derecelendirilerek şehrinizin iklim eylemi konusunda ne noktada ol-
duğu konusunda geri bildirim alırsınız. 

 Şehrinizin iklim değişikliğine karşı aldığı aksiyonların web sitemizde ve medya kampan-
yalarımızda yer almasını sağlarsınız. 

 Dünyada bu alandaki en iyi uygulamaları öğrenmek ve şehrinizin iklim eylemi çabalarını 
iyileştirmek için çalıştaylara ve webinarlara katılırsınız. 

 Tüm çevresel verilerinizi tek bir yerde ve dünyanın en güvenilir çevresel raporlama 
platformunda toplamış olursunuz. 

 Şehrinizin sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemesini yıllık olarak takip edersiniz. 
 800'den fazla şehir, 120'den fazla eyalet ve bölge ve 8.400'den fazla şirketin verilerine 

erişirsiniz. 
 Dünyanın en iyi şehir girişimleri ve programlarından oluşan bir ekosisteme girersiniz. 

Global Covenant of Mayors ve ve ortaklarımız ICLEI, C40 ve WWF tarafından sunulan 
diğer girişimlere katılırsınız. 

 CDP'nin 96 trilyon dolarlık varlığı temsil eden yatırımcı ağına karbon azaltma projeleri-
nizi sunarsınız. 

 
Soru setine ve CDP Online Yanıtlama Sistemi’ne (ORS) nasıl erişirsiniz? 
 
Şehriniz CDP ve CDP’nin raporlama ortakları tarafından bir davet alırsa, sisteme giriş yapmak 
için kullanacağınız size özel oluşturulmuş bağlantınızı e-posta ile size iletecektir.  Bu linke tık-
layarak CDP hesabına kaydolmanız gerekecektir. CDP platformu; soru setinizi, yanıtlarınızı 
yükleyebileceğiniz Online Yanıtlama Sistemi’ni ve raporlamanıza yardımcı olacak webinarlar 
ile kılavuz dokümanlarını içerir. 

https://www.cdp.net/en/cities


 

 

 
Davet almadığınız halde raporlama yapmak istiyorsanız kayıt formunu doldurmanız gerekmek-
tedir. Siz formu gönderdikten sonra, sağladığınız verileri kontrol edeceğiz ve size sonraki adım-
larla ilgili bilgileri içeren bir e-posta göndereceğiz. Yoğun dönemlerde bu işlem birkaç hafta 
sürebilir. Bir aktivasyon bağlantısı aldıysanız veya şehrinizin CDP platformuna erişimi varsa, 
bu formu doldurmadan doğrudan buradan oturum açabilirsiniz. 
 
Giriş yaptıktan sonra, hangi sorulara ve hangi raporlama ortaklarına yanıt vereceğinize ilişkin 
bilgileri içeren kullanıcı sayfanıza (dashboard) erişebileceksiniz.  
 
Sorularınız için lütfen Cities@cdp.net adresi ile iletişime geçiniz. 
 
 
Hesabınıza kurumunuzdan başka kullanıcılar ekleyebilir misiniz? 
 
 

Main User Contributor View Only 

Kurumun yanıtlarından sorumludur.  
 
*Sadece bir kişi Main User olabilir. 
Yanıtları kurum adına sisteme 
yükler: 

• Yanıtlama şartlarını kabul eder 
 
 
Kurumun CDP hesabına erişimiyle 
ilgili aşağıdaki düzenlemeleri ya-

par veya CDP’ye aşağıdaki değişik-
likleri yapma yetkisi verir: 
 

• Sisteme yeni kullanıcılar ek-
leme 

• Kullanıcı silme ya da kullanıcı-
nın statüsünü değiştirme 
(Contributor iken View-only 
yapma) 

• Main User olma yetkisini ku-
rum içinden bir başkasına ak-
tarma 
 

CDP’nin raporlama süreci boyunca 
kontak kişisidir: 

• Hatırlatma e-mailleri alır 
• Yanıtlar sisteme yüklendiğinde 

onay maili alır (submission 
confirmation) 

• Yanıtlarla ilgili olarak bildirim-
ler alır 

• CDP tarafından etkinlik vb. da-
vetler için iletişime geçilebilir 

ORS sistemine erişimi olan Contribu-
tor çalışanlar bu sistemde düzenle-
meler yapabilir. 

Bu tip kullanıcılar ile yanıtlar sa-
dece gözden geçirmeleri/kontrol et-
meleri için paylaşılır. 

 
CDP Raporlaması ücretli mi? 

 
CDP Şehirler Programı’na yanıt vermek ücretsizdir. 
 

https://www.cdp.net/en/cities/registrations/new
https://www.cdp.net/en/users/sign_in


 

 

 
Raporlama yapabilmek için yanıt verilmesi gereken bir minimum veri miktarı belirlen-
miş midir? 
 
Raporlanması gereken minimum miktarda veri yoktur; verilen yanıtlar tüm aşamalarda tama-
men isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, şehriniz Global Covenant of Mayors for Climate and 
Energy girişiminde yer alıyorsa belirli gerekliliklerin karşılanması gerekir. CDP derecelendirme 
metodolojisine göre en düşük skor bandını geçebilmek için Şehirler soru setine oldukça eksik-
siz bir yanıt vermelisiniz.  
 
 
Yanıtları sisteme gizli (non-public) bir şekilde yükleyebilir misiniz? Bunun herkese açık 
(public) şekilde yanıt vermekten farkı nedir? 
 
Şehirler belli koşullarda yanıtlarını gizli (non-public) şekilde yükleyebilirler. Fakat yine de CDP, 
ICLEI ve diğer ortaklar tarafından yayımlanan toplu analizlere, raporlara, veri portalına kuru-
munuza ait veriler de dahil edilecektir. Aşağıdaki koşullarda şehirler gizli (non-public) yanıt 
veremez:  
 

 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy girişimine dahil olan ya da ileride dahil 
olmayı düşündüğünü raporda belirten şehirler 

 
 WWF One Planet City girişimine dahil olan şehirler 

 
CDP Online Yanıtlama Sistemi’ne yanıtlarınızı yüklerken yardımcı olabilecek kaynaklar 
nelerdir? 
 

 CDP Şehirler Programı Online Yanıtlama Sistemi Kullanım Kılavuzu 
 CDP Şehirler Programı Raporlama Kılavuz Dokümanı ve Derecelendirme Metodolojisi 
 Webinarlar: Size e-mail yoluyla iletilen bağlantılar aracılığıyla sisteme girdiğinizde 

webinarlardan da faydalanabileceksiniz. 
 Cities@cdp.net ve carbonn@iclei.org adreslerine mail atarak sorularınızı iletebilirsi-

niz. 
 
Hangi verilerinizi açıklamanız talep ediliyor? 
 
CDP genel olarak aşağıdaki temalarda nicel ve nitel bilgi talep eder: 
 

 Yönetişim 
 İklim riskleri, iklim değişikliğine uyum 
 Emisyonlar 
 Emisyon azaltımı, fırsatlar  
 Enerji, Binalar, Ulaşım 
 Şehir planlaması 
 Gıda israfı 
 Su güvenliği 

 
Daha fazla bilgi için CDP Şehirler Programı Raporlama Kılavuz Dokümanı incelenebilir. 
 
Şehirlerde biyoçeşitlilik hakkında daha fazla bilgi için: CitiesWithNature 
 

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/946/original/Cities_User_Guide.pdf?1555417200
https://guidance.cdp.net/en/tags?cid=16&ctype=theme&gettags=0&idtype=ThemeID&incchild=1&microsite=0&otype=Guidance&page=1&tags=TAG-637%2CTAG-570%2CTAG-13013%2C&tgprompt=TG-12183%2C
https://guidance.cdp.net/en/guidance?cid=16&ctype=theme&idtype=ThemeID&incchild=1&microsite=0&otype=ScoringModule
mailto:Cities@cdp.net
mailto:carbonn@iclei.org
https://guidance.cdp.net/en/tags?cid=16&ctype=theme&gettags=0&idtype=ThemeID&incchild=1&microsite=0&otype=Guidance&page=1&tags=TAG-637%2CTAG-570%2CTAG-13013%2C&tgprompt=TG-12183%2C
https://cwn.iclei.org/


 

 

 
Raporlama yaptığınızda verilerinize ne olur? 
 
CDP ve ICLEI, bu verileri ortaklaşa ya da birbirinden bağımsız olarak çeşitli çalışmalarda küre-
sel iklim eyleminin durumunu analiz etmek amacıyla kullanır. 
 
Veriler aynı zamanda ICLEI tarafından desteklenen girişimler tarafından da kullanılır. 
 
CDP bu verileri; derecelendirme yapmak, raporlar ve analizler hazırlamak, yerel yönetimlere 
derecelendirmeleriyle ilgili geri bildirim vermek için kullanır. Aynı zamanda, herkese açık 
(public) şekilde verilen yanıtlar CDP Açık Veri Havuzu’na eklenir. 
 
ICLEI ise verileri Birleşmiş Milletler’in çeşitli kuruluşlarıyla ve ortaklarıyla paylaşır. 
 
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy girişimine dahil olan şehirlerin yanıtları Global 
Covenant of Mayors ile paylaşılır. 
 
Kurumunuz tarafından daha önce CDP’ye verilen yanıtlara nasıl ulaşabilirsiniz? 
 
Daha önce CDP'ye yanıt verdiyseniz, CDP online yanıtlama platformu içindeki kullanıcı sayfanız 
aracılığıyla önceki yanıtınıza erişebileceksiniz. Yerel yönetimlerden her yıl çevresel verilerini 
raporlamaları istenir ancak bir önceki yıl bildirilen bilgileri temel olarak kullanabilirler. Eğer 
2019 yılında CDP’ye yanıt verdiyseniz, yanıtlarınız uygun durumlarda 2020 anketinize otoma-
tik olarak eklenir. Hangi yanıtların otomatik olarak bir önceki seneden aktarıldığını öğrenmek 
için kılavuz dokümanlarını inceleyebilirsiniz. 
 
Sisteme yüklenmiş (submit edilmiş) yanıtlar üzerinde değişiklik yapılabilir mi? 
 
Cevaplarınızı sisteme yükledikten (submit ettikten) sonra sadece view-only formatında görün-
tüleyebilirsiniz. Son yanıt verme tarihinden önce sisteme yüklenen cevaplarınız üzerinde deği-
şiklik talebinde bulunabilirsiniz. Fakat son yanıt verme tarihinden sonra yaptığınız değişiklik-
ler derecelendirme sürecinde dikkate alınmayacaktır. 
 
CDP derecelendirme notu geri bildirimi nasıl işler? 
 
CDP, tüm katılımcı şehirlere derecelendirme notları hakkında ayrıntılı geri bildirimler sunarak 
onları yıldan yıla gelişmeye teşvik eder. 
 
Doğru ve adil bir derecelendirme için şehirlerin olabildiğince eksiksiz bir yanıt vermesi beklen-
mektedir. Ek olarak, derecelendirme metodolojisindeki kriterler, şehirleri şunları yapmaya teş-
vik eder: 
 

 Şehrin iklim risklerini değerlendirmesi 
 Şehrin sağlam bir iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisi geliştirmesi 
 Şehrin emisyonlarını ölçmesi ve izlemesi 
 Şehrin iddialı emisyon azaltım hedefleri belirlemesi 
 Tüm bu bilgileri şeffaf şekilde raporlaması 

 
 
 
 

https://carbonn.org/initiatives
https://data.cdp.net/
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-cities


 

 

 
Verilen yanıtlara istinaden CDP, şehirleri 4 skor bandında puanlar: Leadership, Management, 
Awareness, Disclosure 
 
A ve A- | Leadership: İklim konusunda en iyi uygulama örneklerini sunan şehirler 
B ve B- | Management: İklim eylemine katkı sağlayan şehirler 
C ve C- |Awareness: İklim değişikliğinin etkilerinin farkına varmış şehirler 
D ve D- | Disclosure: İklim raporlaması konusunda başlangıç düzeyinde olan şehirler 
 
Ayrıca, herkese açık (public) şekilde raporlama yapan şehirler, Cities Analytics platformuna 
erişebilirler. Bu platform, CDP’ye verilen yanıtları bir araya getirerek sunar ve şehirlere kendi-
lerini dünya genelindeki diğer şehirlerle kıyaslama ve hangi aksiyonlar sayesinde belli zorluk-
ların üstesinden gelebileceklerini anlama imkanı verir. 


