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ICLEI International Council for Local Environmental Initiatives(Sürdürülebilir Kentler Birliği) 
ve Uluslararası Yerel Yönetim Sera Gazı Emisyon 
Analizi Protokolünü – IEAPInternational Local Government GHG Emissions Analysis Protocol 

• İklim çalışmaları için yerel yönetimlerin 
hem kendi faaliyetlerinden kaynaklanan 
hem de coğrafi yetki sınırları içinde yer alan 
tüm bölge halkının oluşturduğu sera gazı 
salımlarını sayısallaştırması gereklidir. 

• Bu çalışmaların belirli standartlar 
çerçevesinde yapılması çalışmaların ortak 
bir payda çerçevesinde toplanması ve 
karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir.



Devam ediyor…

• ICLEI (Sürdürülebilir Kentler Birliği) bu amaçla 
2009 yılında, kolay uygulanabilir bir kılavuz olan 
ve yerel yönetimlerin salımlarını somut olarak 
belirleyip karşılaştırılabilir azaltımlar
yapabilmeleri için belirlenen ortak kurallar ve 
standart yaklaşımlar içeren Uluslararası Yerel 
Yönetim Sera Gazı Emisyon Analizi Protokolünü 
– IEAP geliştirmiştir. 

• IEAP sayesinde, salım denetimi süreçleri 
kolaylaştırılmış, farklı toplulukların faaliyetleri 
sonucu elde edilen kazanımların bir araya getirilip 
raporlanabilmesi sağlanmış ve güvenilir bir veri 
tabanı oluşturulmuştur.





Yaklaşık 8000 imza



ICLEI- Sürdürülebilir Kentler Birliği’nin Araka 
Planı

• ICLEI, hem küresel iklim değişikliğinde hem de hava 
kalitesinin azalmasında etkili rolü olan sera gazı 
salımlarını azaltmak amacıyla yerel yönetimlerin 
çabalarına destek olur. 

• Bu amaçla ICLEI, yerel yönetimlere salımları
ölçmeleri için analitik araçlar ve yöntemler sunar.

• Böylece yerel yönetimler, salım azaltım hedeflerini 
belirleyebilir ve hedeflerine ulaşabilirler. 

• ICLEI sera gazı salımları düşürülmesiyle, bölge 
halkının tamamının hayat kalitesinin 
iyileştirilmesine odaklanan faaliyetleri destekler.



Sürdürülebilirlik Doğrusu (YK: Yaşam Kalitesi)



Sera Gazı Yönetiminin Çerçevesi

• Sera Gazı Salım Envanterinin 
Yürütülmesi

• Azaltım Hedeflerinin Oluşturulması

• Salımların Azaltılması için Stratejinin 
Geliştirilmesi

• İzleme Süreci ve Sonuçların 
Raporlandırılması



Sera gazı salım analizi protokolünün amacı nedir?

• Yerel yönetimin ve bölge halkının, iklim değişikliğinin kent 
üzerindeki etkilerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu 
etkinin azaltılması için gerekenlerle ilgili farkındalık 
yaratmak,

• Uygulayıcıların toplum düzeyinde mümkün olan en doğru 
şekilde tam ve doğru analizleri geliştirebilmelerini sağlamak,

• Farklı kentler arasında tutarlı, detaylı ve politika ile ilgili bir 
şekilde kıyas yapılmasını desteklemek,

• İklim hedeflerine yönelik ölçüm yapmayı sağlamak,
• Geniş kitlelerce kolay anlaşılabilen bir ölçümleme 

sağlamak,
• Diğer birlik ve kuruluşların IEAP kapsamındaki özel 

raporlama gereksinimlerini belirlemek,
• Mevcut veya potansiyel yasal düzenlemeler ve salım 

belgeleme olanaklarını eş zamanlı yürütebilmek.
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