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Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı

(DUT) Genel Özellikleri

• JPI Urban Europe Amaçlar:

Hedef 1: Kentsel 
çözümlerin, yaklaşımların 

ve süreçlerin etkinliğini 
artırmak

Hedef 2: Kentsel geçişlerde 
çok aktörlü bir yenilik

ekosistemi şekillendirmek

Hedef 3: Avrupa genelinde 
mahalle ve kentsel alanlar 

için faydaları güçlendirmek



Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı

(DUT) Genel Özellikleri

• Ufuk Avrupa Programı Ortak Fonlama Ortaklığı

• 27 ülkenin işbirliği (Avrupa ve ulusal stratejileri ve 
faaliyetlerin uyumlaşması)

• 2022-2028 yılları

• Yaklaşık 450 m Avro bütçe

• Araştırma ve Yenilik projeleri, disiplinler üstü
çözümler, entegre yaklaşım ile kentsel
dönüşümün hızlandırılması

• İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu, Avrupa Yeşil
Mutababakatı, BM SKA, COP21, NEB

• https://dutpartnership.eu/

https://dutpartnership.eu/


DUT İçeriği: Geçiş Yolları (Transition Pathways)

• Şehirleri ilgilendiren sorunların; kentsel alandaki sürdürülebilir
enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve akıllı ulaşım çözümleri
öncelikleriyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.

15-minute Cities
rethinking the urban 

mobility system and 

space

Positive Energy 

Districts and 

Neighbourhoods
transforming the urban 

energy system

Circular Urban 

Economies
an integrated approach 

for urban greening and 

circularity transitions



DUT 2020 Çağrısı Genel Özellikleri

Uluslararası işbirliği – 27 Ülke , en az 3 farklı katılımcı ülkeden 3 farklı 
kuruluş

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya Fransa, G. Kıbrıs, Hollanda, İspanya, 
İsveç, İsviçre,İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, , Yunanistan,  Türkiye

• Ulusal fonlama- ulusal fonlama 
kuralları

• 2 Aşamalı Başvuru ve 
değerlendirme Süreci

• Disiplinler arası yaklaşım-sosyal ve 
beşeri, çevre, doğa ve teknik,  
mimarlık, bölge planlama, politika 
geliştirme vb.

• Mevcut bilgi ve deneyimlerin
ötesine geçilmesi

• Kullanıcıların ihtiyacı ve 
paydaşların katılımı

Stratejik
Araştırma

Uygulamalı
Araştırma Yenilik

Araştırma (ROA)

Yenilik (IOA)



Çağrı Takvimi



Çağrı Başvurusu -Roller
Proje teklifleri Ortaklığa Üye en az üç ülkeden en az üç ortağı içermelidir (konsorsiyum olarak 

başvuruda bulunulacaktır). 

Main Applicant: Ana Başvuru Sahibi, projeyi koordine etmekten ve yönetmekten sorumlu kuruluştur.
Co-applicants: Eş-başvuranlar, bir Finansman Kuruluşundan fon almaya uygun, Ana Başvuru Sahibi
dışındaki Başvuru Sahipleridir.
Co-operation Partners: İşbirliği Ortakları, Finansman Kuruluşlarından fon almaya uygun olmayan
ortaklardır.
Principle Investigators (PI): Baş Araştırmacılar (PI), bir ana başvuru sahibi veya eş-başvuran için baş
araştırmacı olarak görev yapan kişilerdir.

Ortak Rolleri

Ayrıca projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından 
(Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır. 



Uluslararası Uygunluk Kriterleri
1. Yalnızca uluslararası projeler finanse edilecektir; Konsorsiyum, çağrıya katılan Fonlama Kuruluşlarının bulunduğu üç 
farklı ülkeden fon başvurusunda bulunan en az üç bağımsız kuruluşu içermelidir.

• Ayrıca,  konsorsiyumda en az iki Başvuru Sahibi, bu Çağrıda AB eş finansmanı için uygun olan farklı AB Üye Devletleri veya asosiye ülkelerden 
olmalıdır.

2. Finansman talep edecek olan Proje koordinatörü (Ana Başvuru Sahibi-Main Applicant), ulusal/bölgesel katılımcı 
Finansman Ajansı tarafından finanse edilmeye uygun olmalıdır.

3. Bir kişi, PI olarak en fazla iki teklifte yer alabilir ve Ana Başvuru Sahibinin PI'si olarak yalnızca bir kez başvuru 
yapabilir

• NOT: Konsorsiyumda ortak olarak yer alan farklı ülkelerden araştırmacıların 2’den fazla ortaklık içerisinde başvuru yaptığı durumlarda bu 
husus kendilerine hatırlattırılarak emin olunmalıdır!

• Principle Investigators (PI): Baş Araştırmacılar

4. Her konsorsiyum, ulusal/bölgesel uygunluk kriterlerine bağlı olarak, Ana Başvuru Sahibi, Eş Başvuru Sahibi veya 
İşbirliği Ortağı olarak en az bir kentsel kamu otoritesi (urban government authority) ortağı içermelidir.

5. Bir projenin süresi 36 ayı geçmemelidir.

6. İngilizce



İki Aşamalı Başvuru !
1. Aşama

Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun,
UEFISCDI UDiManager Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden (www.uefiscdi-
direct.ro) uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen
tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar
tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS üzerinden 1. aşama
ulusal başvurusunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.

Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” başlığı
altında “DUT 2022 1. Aşama” olarak yer alacaktır. TÜBİTAK’a sunulan 1. aşama
başvuruları TÜBİTAK tarafından ulusal uygunluk kriterlerine göre
incelenecektir.

1. aşama öneriler ayrıca çağrıya katılan diğer ülkelerin fonlayıcı kuruluşları ve
çağrı sekretaryası tarafından ön incelemeye alınacaktır.

Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje
koordinatörlerine bildirilecektir.

2. Aşama
Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje
başvurusunun uluslararası proje koordinatörü
tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar
yapılması gerekmektedir.
Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2.
aşama uluslararası bağımsız hakem/panel
değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından
nihai değerlendirme sonucu olarak kabul
edilecektir.

Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine
edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız
hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu
olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar
tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden 2. aşama
ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak
yapılması gerekmektedir.



Uluslararası Proje Başvuru Arayüzü 1/2

https://uefiscdi-direct.ro/

Başvuru Sistemi
UDiManager aracılığı ile bir profil oluşturun

https://uefiscdi-direct.ro/
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Ülkelerin Başvuru Kuralları

https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Funding-Agencies-Budgets-and-Rules-of-
Eligibility-1.0.pdf

Documents
DUT Call 2022 Call text
DUT Call 2022 Funding Agencies’ budgets and rules of eligibility
Pre-proposal template
Full proposal template (coming soon)
FAQ (coming soon)

https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Call-text-1.0.pdf
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Funding-Agencies-Budgets-and-Rules-of-Eligibility-1.0.pdf
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT_Call2022_preproposal_form.docx


Ön-Proje Uluslarası Başvuru Formu

Documents
DUT Call 2022 Call text
DUT Call 2022 Funding Agencies’ budgets 
and rules of eligibility
Pre-proposal template
Full proposal template (coming soon)
FAQ (coming soon)

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Call-text-1.0.pdf
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Funding-Agencies-Budgets-and-Rules-of-Eligibility-1.0.pdf
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT_Call2022_preproposal_form.docx


Değerlendirme Kriterleri

Mükemmeliyet (Excellence-Intellectual Merit): 5 

Etki ve Kullanıcı Katılımı (Impact-User 
Engagement): 5 

Proje Sonuçlarının Sosyal ve kapsamlı etkisi

Kalite ve Projenin Yetkin Biçimde Uygulanması : 5 



Değerlendirme Kriterleri: Örnek



Ulusal Başvuru Süreçlerini de İçeren Detaylı Çağrı Takvimi

Aşama Tarih

1. Aşama Başvuru ve 

Değerlendirme Süreci

Çağrının ilan edilmesi ve açılması 21.09.2022

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

(1. aşama başvuruları UEFISCDI UDiManager Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden 

(www.uefiscdi-direct.ro)

21.11.2022

(13:00 CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son 

tarih 

28.11.2022  

(TSİ 17:30)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak 

imzalanması için son tarih

05.12.2022 

(TSİ 17:30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının uluslararası çağrı sekretaryası tarafından 

açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu 

gönderilmesi 

Mart 2023

2. Aşama Başvuru ve 

Değerlendirme Süreci

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

03.05.2023 

(13:00 CEST)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi 

ve ilan edilmesi
Temmuz 2023

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS 

üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

Projelerin başlaması Projelerin başlama tarihi Eylül 2023-Ocak 2024

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


DUT Etkinlikleri

https://dutpartnership.eu/

https://dutpartnership.eu/


Ortak Arama Yöntemi 1/3

DUT Çağrı 2022 çağrıları için Driving Urban Transitions Partnership Matchmaking
Platformu üzerinden profil oluşturarak ve birebir görüşmeler yaparak ortak
bulabilirsiniz:
https://dut-calls.b2match.io/ Platform 03.05.2023'e kadar açık kalacaktır.

https://dut-calls.b2match.io/


Ortak Bulma Yöntemleri 2/3

• B2match platformunda iyi bir eşleşme yoksa
• Aklınızda detaylı bir proje fikri varsa
• Konsorsiyumu tamamlamak için belirli türde bir

organizasyona ve becerilere ihtiyacınız varsa

Enterprise Europe ortak bulmanıza yardımcı olabilir

EEN (Enterprise Europe Network) Desteği

Enterprise Europe Network - Switzerland
Kathrin Rüegg
kathrin.rueegg@innosuisse.ch
Enterprise Europe Network - Other countries
https://een.ec.europa.eu/about/branches
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Niyet Beyanı Dokümanı- TÜBİTAK UİN’leri

Expression of Interest (Niyet Beyanı)
Dökümanını ilgilendiğiniz çağrılar özelinde
doldurup, olası ortaklık imkanları doğduğunda
sizlerle iletişime geçebilmeleri adına TÜBİTAK
ABÇPM irtibat noktaları ile paylaşmak
isterseniz linkten indirip İngilizce olarak
doldurduktan
sonra dut@tubitak.gov.tr adresine
gönderebilirsiniz.

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/EoI-%20Template_15.doc
mailto:dut@tubitak.gov.tr


Örnek Projeler: EN-UAC

https://jpi-
urbaneurope.eu/projects/

Konya Büyükşehir
Belediyesi
Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Lojika
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi



UFUK AVRUPA WEB SAYFASI https://ufukavrupa.org.tr/tr

https://ufukavrupa.org.tr/tr


Çağrı Sekretaryası
Elena Simion

UEFISCDI – Executive Agency for Higher Education,

Research, Development and Innovation Funding

Nicolas Paulien

ANR – Agence Nationale de la Recherche

Pascal Bain

ANR – Agence Nationale de la Recherche

Maria Rachele Nocera

MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca

call2022@dutpartnership.eu

National Contact Points: dutpartnership.eu/dut_call_2022/



Serhat MELİK
Arzu İpek ÜÇÜNCÜ

Çağrı YILDIRIM
Dr. Hanife TUZCUOĞLU

DUT Ortaklığı Ulusal İrtibat Noktaları

AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

dut@tubitak.gov.tr

ULUSLARARASI SÜREÇLER HAKKINDA ULUSAL SÜREÇLER HAKKINDA

Dr. Ceren UZUN 
Bilimsel Programlar Kıdmeli Uzmanı

Uluslararası İşbirliği Projeleri
Araştırma Destek Grubu (UPAG)

ceren.uzun@tubitak.gov.tr 

DUT ORTAKLIĞI 2022 YILI ÇAĞRISI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ



DUT 2022 Çağrı Konuları

15minC TP
Strengthen the mix of urban 

functions and services
Foster sustainable options 
for personal mobility and 

logistics in urban
outskirts (and beyond)

(Re)imagine urban public 
spaces and streets for 

vibrant, sustainable

CUE  TP
Urban Resource Sharing and 

Circularity
Nature-based solutions 

(NBS)
Urban food systems

PED TP
Energy communities –

energy transition driven by 
civil society

Energy flexibility strategies –
technological, legal, societal 

challenges

Energy efficiency in existing 
urban structures



15 dakikalık Şehirler (15mC) Geçiş Yolu 



15-minute City Transition Pathway

Mahalle/bölge düzeyinden başlayarak erişilebilirliği ve
bağlantısallığı geliştirerek sürdürülebilir kentsel mobilite
geçişlerini teşvik eder

Günlük ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu 15- dakikalık yarıçap
içerisinde, yürüyerek ve bisiklete binerek karşılarken;

Daha ileri bölgelerle bağlantı sağlamak ya da daha büyük
mesafeler kat etmek için sürdürülebilir ulaşımı kullanımı

Çağdaş yaşam tarzları, bütünleşik ve karma kullanımlı bölgeleri
teşvik eder

1. Sürdürülebilir kentsel mobilite
2. İnsan merkezli kentsel alanlar ve planlama
3. Akıllı kentsel lojistik, üretim ve hizmet siteleri
4. Mobilite geçişi için kentsel yönetişim

15 dakikalık Şehirler (15mC) Geçiş Yolu 

Müdahale 
Alanları



15mC Çağrı Başlıkları

Konu 1: Kentsel işlevler ve hizmetleri güçlendirme

• Strengthen the mix of urban functions and services

Konu 2: Kent merkezleri dışında kalan alanlarda mobilite ve lojistik 
için sürdürülebilir seçeneklerin teşviki

• Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and 
beyond)

Konu 3: Canlı, sürdürülebilir mahalleler için kentsel kamusal alanların 
ve sokakların (yeniden) düzenlenmesi

• (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant,sustainable neighbourhoods



Kentsel işlevler ve hizmetleri güçlendirme

Zorluk: Süregelen ayrı değerlendirme yaklaşımının ardından sonra bir işlevler
karışımını geri getirmek, böylece tek işlevli mahallelerde daha fazla
hareketlilik ihtiyacı yaratmak.

Mahalle işlevlerini güçlendirmek için hizmetlerin ve kurumların rolü ve
entegrasyonunu yeniden düşünülmesi

Anahtar işlevlerin eksik olduğu birbirine bağlı ağları deney ve testlerin teşvik edilmesi
sosyal ve işle ilgili kullanımlar için mevcut alanları korumanın ve yeni alanları teşvik
etmenin yollarını bulun.

Kullanılmayan alanların keşfedilmesi ya da (yeniden) etkinleştirilmesi

Düşük yoğunluklu mahallelerde seyyar servislerden yararlanılması. 

Proje önerileri aşağıdaki hususlara yoğunlaşmalıdır:

1



Kent merkezleri dışında kalan alanlarda mobilite ve lojistik 
için sürdürülebilir seçeneklerin teşviki

Zorluk: 15 dakikalık Şehir konsepti odak yakınlığı konsepti ile planlandığından
düşük ve orta yoğunluklu mahalleler için özel araç bağımlılığı ve uzun
mesafeler bağlamında ile ilgili yapılabilecekler

Banliyölerde hareketliliği yeniden düşünülmesi

Mevcut altyapının değerlendirilip geliştirilerek yeniden kullanılması 

Cazip mobilite ve kişisel lojistik teklifleri için merkezlerin, platformların ve çok modlu
imkanların araştırılması

Şehir merkezleri ve banliyö alanları arasında sürdürülebilir mobiliteyi sağlamak

Aktif hareketlilik için sorunlardan başlayarak altyapı ihtiyaçlarına cevap verilmesi

Sürdürülebilir mobilitenin güçlendirilmesi, farkındalığın artırılması

Proje önerileri aşağıdaki hususlara yoğunlaşmalıdır:

2



Canlı, sürdürülebilir mahalleler için kentsel kamusal alanların ve 

sokakların (yeniden) düzenlenmesi

Zorluk: Özellikle COVID-19'dan bu yana belirginleşen ve eşit olmayan ve yetersiz 
şekilde dağıtılmış bir kaynak durumundaki kentsel kamusal alanların yeniden 
düzenlenmesi

İklim açısından nötr olduklarında sokakların ve mahallelerin nasıl görüneceğini öngörmek ve 
bunu gerçekleştirmek için çalışmak.

Statükoya alternatifler sunmak

Merkezi niteliklerin eksik olduğu sokakları yeniden tasavvur eden stratejileri, prosedürleri, 
taktikleri araştırmak

Aktif hareketlilik ve mekanların sosyal işlevlerini artırmak için sokak alanlarını (yeniden) 
dağıtmak adına yerel nüfusun ve iş dünyasının uzmanlık ihtiyacını belirleyerek çözüme dahil 
olmalarını sağlamak

Çok işlevli kullanım için kamusal altyapılar ve yarı-kamusal alanlar açmak 

Proje önerileri aşağıdaki hususlara yoğunlaşmalıdır:

3



Özet: 15mC Çağrı Başlıkları Anahtar Kelimeler İle..

• Yapılı çevre, çok işlevlilik, mağazalar ve 
dükkanlar

Konu1: Kentsel işlevler ve 
hizmetleri güçlendirme

• Sokaklar, kişisel hareketlilik, malların 
taşınması, yürüme ve bisiklet

Konu 2: Kent merkezleri dışında 
kalan alanlarda hareketlilik ve 

lojistik için sürdürülebilir 
seçeneklerin teşviki

• Sokaklar ve meydanlar, yarı kamusal 
alan, (yeniden) dağıtım, somut çözümler

Konu 3: Canlı, sürdürülebilir 
mahalleler için kentsel kamusal 
alanların ve sokakların (yeniden) 

düzenlenmesi



Döngüsel Kent Ekonomileri Geçiş Yolu (CUE)



Circular Urban EconomiesTransition Pathway

Kentin doğal döngüleri, sakinlerine yüksek bir 
yaşam kalitesi sunan restorasyon

Sürdürülebilir, sağlıklı, kapsayıcı ve çekici 
kentsel alanlara doğru dönüştürücü bir yönelim

Çevresel ayak izlerini azaltan malzeme 
döngüleri ile yaşanabilirliği artırmaya çalışan 
yenileyici tasarım ilkeleri

1. Çevresel baskılar
2. Atık oluşumu
3. Doğrusal ekonomi
4. Sosyoekonomik Eşitsizlikler

Döngüsel Kent Ekonomileri Geçiş Yolu (CUE)

Müdahale 
Alanları

Yenileyici şehircilik ile karakterize edilen şehirler:



Proje önerileri aşağıdaki alanlardan birine ya da daha fazlasına yoğunlaşmalıdır:

1 Kentsel Kaynak Paylaşımı ve Döngüsellik

Kentsel kaynak paylaşımı ile döngüselliği artırmak ve kaynak kullanımı ile tüketimini
azaltmak için hangi teşvikler ve caydırıcılar gereklidir ve bu teşvikler kapsayıcı bir
şekilde nasıl tasarlanabilir ve uygulanabilir?

Kentsel kaynak paylaşımı ve döngüsellik önlemleri, bu tür önlemlerin faydalarının
sosyal sürdürülebilirliği ve adaleti güçlendirecek şekilde nasıl tasarlanabilir ve
uygulanabilir?

Dijital araçlar ve dijital araçların uygulanması, dijital erişim ve yeteneklerden yoksun
olanlar da dahil olmak üzere toplumdaki marjinalleştirilmiş veya savunmasız grupları
dışlamadan kentsel kaynak paylaşımını ve döngüselliği nasıl kolaylaştırabilir?



Doğaya Dayalı Çözümler

Kentsel planlama ve tasarım, tüm vatandaşlara fayda sağlayan iklim uyumu ve
ekosistem hizmetleri için mavi-yeşil kaynakların kullanımını ve yeniden kullanımını
proaktif olarak nasıl değerlendirebilir ve güvence altına alabilir?

Ortak tasarım, doğa temelli çözümlerin yerel politikalara ve planlara entegre edilmesi
süreçlerinde kentsel eşitsizlikleri belirlemek ve azaltmak için nasıl kullanılabilir?

Planlama ve kentsel tasarım, çok işlevli yeşillendirme yaklaşımlarını, mahallelerden
kentsel bölgelere ve kentsel alanlara kadar, mekansal ve yönetişim ölçeklerini kesen
ve bütünleştiren ve birden fazla faydaya katkıda bulunan yollarla nasıl ele alabilir?
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Proje önerileri aşağıdaki alanlardan birine ya da daha fazlasına yoğunlaşmalıdır:



Kentsel Gıda Sistemleri

Hem yerel topluluklara hem de kentsel alanın bulunduğu tüm bölgeye hem ekolojik 
hem de sosyal sürdürülebilirlik faydaları sağlayan sürdürülebilir bir kentsel gıda 
sistemi ve tedarik zinciri nasıl olabilir ve nasıl işler?

Döngüselliği artırmak ve kaynak kullanımını ve tüketimini azaltmak için kentsel gıda 
sistemleri diğer kentsel kaynak sistemleriyle nasıl entegre edilebilir ve bu tür 
sistemlerin faydaları nasıl eşit olarak dağıtılabilir?

Kentsel planlama ve tasarım, düşük gelirli insanlar da dahil olmak üzere tüm sakinlere 
sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sağlayan ve kültürel çeşitliliği karşılayan yollarla kentsel 
gıda sistemlerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunabilir ve aşılması gereken 
engeller (yasal, ekonomik, sosyal vb.) nelerdir?

3

Proje önerileri aşağıdaki alanlardan birine ya da daha fazlasına yoğunlaşmalıdır:



Pozitif Enerji Bölgeleri (PED)



PED Arka Planı 

- Green Deal Mutabakatı

- Karbonsuz ve Akıllı Şehirler Misyonu (2030)- Niyet Beyanı

Çağrısı

- Şehirler

- Dünya Enerji tüketiminin 2/3’ü

- CO2 emisyonunun %70’i

- SET Plan Akıllı Şehirler Uygulama Çalışma Grubu (2018)

- 2025’e kadar 100 kentsel bölgeyi akıllı ve enerji pozitif hale

getirme (PED Programı)
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PED Topics in DUT Call 1
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Başlık 1: Enerji 
toplumları – sivil 
toplum 
aracılığıyla enerji 
dönüşümü

Başlık 2: Enerji 
esneklik 
stratejileri –
bilimsel, yasal, 
toplumsal 
sorunlar

Başlık 3: Mevcut 
kentsel 
yapılardaki 
enerji verimliliği

• Bütünsel yaklaşım
• Karşılaşılan sorunlar ve 

ikiliklere cevap verilmesi
• Yenilikçi çözümler ve 

tekrarlanabilirliğine yönelik 
tasarım ve uygulamaların 
yapılması

• İklimle mücadele ve hayat 
kalitesine yönelik çözümler

• Bilimsel inovasyon ile sistem 
ve sosyal inovasyon arasında 
bağlantının kurulması

• İnsan odaklı düşünün –
davranışsal bakış açılar ve 
sosya ekonomik dinamikleri 
göz önünde bulundurun



Başlık 1: Enerji toplumları – sivil toplum aracılığıyla enerji dönüşümü

45

Enerji toplumlarının, bölgesel yaklaşımlar PED kavramını 
güçlendirmesi ve yerel topluluklar içinde PED’in daha iyi bir örgütsel 
temele oturmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Temiz bir enerji 
dönüşümünün önünü açmaya yardımcı olacak toplum ve vatandaş 
odaklı enerji eylemleri düzenlenecektir.
Bu konu, enerji geçişi için aşağıdan yukarıya stratejilere ve enerji 
topluluklarının itici güç olarak rolüne odaklanmaktadır.
Projelerin aşağıdaki alanlara odaklanması beklenmektedir:
• farkındalık yoluyla belirli bir yerel bağlamda enerji piyasasına 

aktif vatandaş katılımını harekete geçirmek için stratejiler 
tasarlamak ve göstermek  - kapasite geliştirme, yerel 
insiyatiflerle işbirliği vb.

• Enerji topluluğunun oluşumuna yönelik çalışmalar yapılması ( 
işe alım süreçleri vb.)

• Belirli bir yerel bağlamda iş modeli geliştirmeyi tasarlamak ve 
bir enerji topluluğunda enerji ile ilgili varlıkların teknik 
uygulaması, planlaması ve tasarımı için bir süreç tasarlamak



Başlık 2: Enerji esneklik stratejileri – bilimsel, yasal, toplumsal 
sorunlar
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Yenilenebilir kaynaklara dayalı, iklim açısından nötr bir gelecek enerji
sistemi için, enerji esnekliği temel bir zorunluluktur. Bu konu, bölgesel
enerji sistemi için optimum fayda ile bölgesel enerji sisteminin
esnekliğine ve dengelenmesine aktif olarak katkıda bulunarak enerji
esnekliğine odaklanmaktadır.
Projelerin aşağıdaki alanlara odaklanması beklenmektedir:
• Enerji esnekliği stratejilerinin önündeki engelleri (yasal çerçeve) 

belirlenmesi ve bunların üstesinden gelmek için öneriler sunmak
• Yenilikçi teknolojik çözümler tasarlanarak kentsel bağlamda 

gösterilmesi (living labs)
• PED'ler ve bölgesel/ulusal enerji sistemi arasındaki etkileşim için 

tasarım stratejileri geliştirilmesi
• Enerji esnekliği çözümleri ile ilgili olarak halkın ve paydaşların 

katılımı için stratejiler tasarlanması ve bunların uygulanması
• Önerilen çözümlerin enerji güvenliği ve enerji yoksulluğunun 

önlenmesi üzerindeki etkisini göstermek



Başlık 3: Mevcut kentsel yapılardaki enerji verimliliği
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Enerji verimliliği iklim nötr hedeflerinin tutturulmasında büyük bir rol
oynamaktadır. Bu konu, tüm farklı enerji katmanları (güç/ısıtma &
soğutma, ulaşım etc) dahil olmak üzere enerji talebinin azaltılmasına
yönelik stratejilerle başlayarak mevcut kentsel mahallelerdeki enerji
verimliliği stratejilerine odaklanmaktadır.
Projelerin aşağıdaki alanlara odaklanması beklenmektedir:
• Mevcut bir bölgede yenilikçi güçlendirme ve yenileme stratejileri 

sağlamak ve ve bu stratejilerin tekrarlanması, yayılması ve 
çoğaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması

• Tasarım, şehir manzarası ve tarihi binaların korunması gibi 
hususların dikkate alınarak; önerilen çözümlerin ekonomik 
fizibilitesini ve kapsayıcı yönlerini gösterilmesi

• PED'in unsurları olarak yerel/bölgesel hareketlilik ve ulaşım 
sisteminde artan enerji verimliliği için stratejiler ve çözümler 
sağlamak; ve hareketlilik, ulaşım sistemleri ve merkezi olmayan 
enerji üretimi ve depolaması arasındaki sinerjileri keşfetmek



Proje Örnekleri

https://jpi-urbaneurope.eu/projects/

Joint Call for Proposals / MICall 21: Positive Energy 

Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality

Türkiye’den kurum ve kuruluşların yer aldığı 4 
proje fonlanmaya hak kazanmıştır. Sözleşme 
süreçleri devam ediyor.



Teşekkürler


