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“Global Covenant of Mayors for Climate & Energy” (GCoM) 

“Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” 

- 

globalcovenantofmayors.org 

 

10,731    İMZACI TARAF  (Yerel Yönetimler) 

6   KITA 

140     ÜLKE 

981 MİLYON  NÜFUS 

 

 

 

 

“Covenant of Mayors for Climate & Energy - EUROPE” (CoM) 

“Avrupa İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi” 

- 

covenantofmayors.eu 

 

10,684    İMZACI TARAF  (Yerel Yönetimler) 

218     DESTEKLEYİCİ KURULUŞ 

53     ÜLKE 

324 MİLYON  NÜFUS 
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GİRİŞ 
 

❖ “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of 

Mayors-CoM)”, Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için 

belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında 

Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır.  

❖ “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of 

Mayors-CoM)”, tabandan tavana yayılan bir yapıda olması sebebiyle 

demokrasi adına da büyük önem taşımaktadır. 

❖ Günümüzde, “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” 

(Global Covenant of Mayors - GCoM), 6 kıtadan 140 ülkeden 981 milyon 

nüfusa hitap eden 10,731 yerel yönetim imza atarak taraf olmuştur.  

❖ “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of 

Mayors-CoM)”ne 53 ülkeden 324 milyon nüfusa hitap eden 10,684 yerel 

yönetim imza atarak taraf olmuştur. Şu anda Türkiye’den 31 yerel 

yönetim Sözleşme’nin tarafıdır. Sözleşmenin 218 Destekleyici Kuruluşu 

bulunmaktadır. 

❖ “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” (Global 

Covenant of Mayors - GCoM), iklimi ve enerji hedeflerini uygulamaya 

gönüllü olarak bağlı olan binlerce şehir ve bölgeyi bir araya 

getirmektedir. Bu girişim, çok paydaşlı bir hareketin gücüne ve özel 

ofislerin sunduğu teknik ve metodolojik desteğe dayanarak yerel ve 

bölgesel yetkilileri bir araya getirmektedir. Bu şehir ve bölgeler; 

sürdürülebilirlik çerçevesinde, bölgesel veya ulusal düzeyde belirlenen 

hedefleri gerçekleştirerek bu girişime gönüllü olarak katkı sağlamakta, 

gözetim sürecine tabi olan sürdürülebilir enerji eylem 

planları hazırlamaktadırlar. Sözleşmeyi imzalayan şehir ve bölgeler, 

şehirlerin bölgelerle, devletlerle ve merkezi hükümetlerle birlikte 

çalışmasını teşvik etmektedir. 

❖ İmzacılar, 2050 için ortak bir vizyonu onaylar:  

o bölgelerinin karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak,  

o kaçınılmaz iklim değişikliği etkilerine uyum sağlama kapasitelerini 

güçlendirmek ve  

o vatandaşlarının güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye 

erişmesine izin vermek. 
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DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR 
  

❖ Mevcut ve potansiyel imzacıları harekete geçirerek Avrupa Belediye 

Başkanları Sözleşmesi girişimini teşvik etmeyi 

❖ Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi imzacılarını desteklemeyi ve 

tavsiyede bulunmayı  

❖ Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi imzacıları ile ilgili değişimleri 

desteklemeyi ve bilgi, deneyim, en iyi uygulama, araç veya kaynakları 

paylaşmayı 

❖ Ortak eylem geliştirmek ve koordineli bir yaklaşımı teşvik etmek için 

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin diğer Destekçileri ve 

Koordinatörleri ile ortaklaşa çalışmayı 

❖ Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin etkinliklerine katılmayı 

❖ Girişim çerçevesinde yürütülen faaliyetler hakkında Avrupa Belediye 

Başkanları Sözleşmesi Ofisine düzenli olarak ve en az iki yılda bir rapor 

vermeyi, gönüllü olarak taahhüt etmektedirler. 

 

 

❖ İmzacı belediyeler dışında Başkanlar Sözleşmesi ile Türkiye bağlantısı 

ayrıca Marmara Belediyeler Birliği (MBB) vasıtasıyladır. Avrupa 

Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü ve Marmara Belediyeler Birliği 

arasında “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant 

of Mayors-CoM)” Destekleyici Kuruluş Anlaşması Bosna Hersek'in 

başkenti Saraybosna'da 11.03.2011 tarihinde imzalanmıştır. Marmara 

Belediyeler Birliği, Başkanlar Sözleşmesinde “Supporting Structure-

Destekleyici Kuruluş” başlığı altında yer almaktadır.  
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BELEDİYE BAŞKANLARI KÜRESEL İKLİM VE 

ENERJİ SÖZLEŞME SÜREÇLERİ 

 

❖ 2008: İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of 

Mayors – CoM), Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için 

belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında 

Avrupa Komisyonu tarafından başlatıldı. 

❖ 2011: Girişimin başarısı hızla beklentilerin ötesine geçti ve Avrupa ve 

ötesindeki yeni yerel ve bölgesel yetkililerin de ilgisini çekti. İklim ve Enerji 

için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors – CoM), 2010 

Ekim ayına kadar 2000 şehirden oluşuyordu. Sözleşme’nin Doğu girişimi 

2011’de başladı ve şu anda Belarus, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, 

Gürcistan ve Azerbaycan’da faaliyet göstermektedir. 

❖ 2012:  Avrupa Komisyonu, Daha Temiz ve Enerji Tasarrufu Yapan Akdeniz 

Kentleri (CES-MED), projesini başlatarak Belediye Başkanları 

Sözleşmesi’ni, Avrupa’nın Güney Bölgesi’ne kadar genişletti. Bu proje, 

Belediye Başkanları Sözleşmesine katılma ve iddialı sürdürülebilir 

kalkınma politikaları sağlama konusunda şehirleri desteklemektedir. CES-

MED Ofisi Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin ve Tunus’ta 

faaliyet göstermektedir. 

❖ 2014: Belediye Başkanları Küresel İklim Sözleşmesi (Compact of Mayors) 

faaliyete geçti.  

❖ Birkaç yıl sonra Paris’teki İklim Zirvesi’nde, Avrupa Birliği Komisyonu 

Başkan Yardımcısı Maroš Sefčovič, Sahra Altı Afrika’da, Kuzey ve Güney 

Amerika’da yeni bölge ofisleri kurulacak olan İklim ve Enerji için 

Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors – CoM) girişiminin 

coğrafi olarak Japonya, Hindistan, Çin ve Güney Doğu Asya ülkelerini 

de kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.   

❖ 2016: 22 Haziran 2016 tarihinde, İklim ve Enerji için Belediye Başkanları 

Sözleşmesi (Covenant of Mayors – CoM) ve başka bir şehir girişimi olan 

Belediye Başkanları Küresel İklim Sözleşmesi (Compact of Mayors) 

tarafından“Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” 

(Global Covenant of Mayors - GCoM) adında yeni bir ağ ilan edildi. 

Sonuç olarak ortaya çıkan “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji 

Sözleşmesi” (Global Covenant of Mayors - GCoM), kendi ulusal iklim ve 

enerji hedeflerinin ötesine geçme taahhüdünde olan yerel yönetimlerin 

en büyük hareketidir.  
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BELEDİYE BAŞKANLARI KÜRESEL İKLİM VE 

ENERJİ SÖZLEŞME SÜREÇLERİ 

 

❖ Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” (Global 

Covenant of Mayors - GCoM); şehir düzeyinde düşük emisyonlu ve iklime 

dayanıklı bir ekonomiye geçişi hızlandırmak ve yerel eylemin küresel 

etkisini göstermek için bu iki girişimi resmi olarak bir araya getirdi.  

❖ “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” (Global 

Covenant of Mayors - GCoM), iklim değişikliği üzerinde çalışan iki başlıca 

şehir girişimini, 2014’te faaliyete geçen Belediye Başkanları Küresel İklim 

Sözleşmesi (Compact of Mayors) ve 2008’de faaliyete geçen İklim ve 

Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors – 

CoM) bir araya getirerek tek bir küresel koalisyon oluşturmaktadır.  

❖ “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of 

Mayors-CoM)” imzacıları aynı zamanda Belediye Başkanları Küresel 

İklim ve Enerji Sözleşmesi” (Global Covenant of Mayors - GCoM)” nin 

de imzacılarıdır. 

❖ 2017’den bu yana, mevcut olanları tamamlamak üzere Kuzey Amerika, 

Latin Amerika ve Karayipler, Çin ve Güney Doğu Asya, Hindistan ve 

Japonya’daki bölgesel Antlaşma ofisleri kurulmaya başlandı. 
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NASIL İMZACI TARAF OLUNUR? 
 

❖ İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (Covenant of 

Mayors for Climate and Energy initiative) katılmak için  

yerel yönetimler aşağıdaki süreci takip edecektir: 

(1) İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi Girişimi hakkında 

belediye meclisine Taahhüt Belgesi sunulur. (ektedir) 

(2) Belediye Meclisi tarafından Sözleşmenin imzalanması kararı alındıktan 

sonra Belediye Başkanına veya belediyenin ilgili temsilcisine Sözleşmeye 

Taahhüt Belgesi'ni imzalaması için yetki verilir; 

(3) İmzadan sonra bilgiler çevrimiçi olarak 

( http://mycovenant.eumayors.eu//signatory-registration ) internet 

adresinden doldurulur ve usulüne uygun olarak imzalanmış Taahhüt 

Belgesi online olarak siteye yüklenir ve daha sonra Sözleşme 

Sekreteryası tarafından bir teyit e-postası ile belediye yapacağı 

çalışmalar ve sonraki  adımlar ile ilgili olarak bilgilendirilir. 
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BU SÖZLEŞMEYE TARAF OLARAK YEREL 

YÖNETİMLER (BELEDİYELER) NELERİ 

TAAHHÜT EDER? 
 

❖ Sözleşme imzalayan taraflar, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve 

adaptasyon için entegre bir yaklaşım benimsemeyi taahhüt ediyor. 

Taraflar, sözleşmeyi imzaladıkları ilk iki yıl süresince, 2030 yılına kadar CO2 

emisyonlarını en az % 40 oranında azaltmak ve iklim değişikliğine karşı 

esnekliği artırmak amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 

geliştirmeleri gerekiyor. 

 

❖ Bu taahhütleri yerine getirmek için yerel yönetimler aşağıdaki kademeli 

yaklaşımı yerine getirme yükümlülüğünü üstleniyor: 

 

• Temel Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Riski ve Hassasiyet 

Değerlendirmesi yapmak; 

• Belediye meclisi kararı tarihinden itibaren iki yıl içinde Sürdürülebilir 

Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlamak ve sunmak; 

• Değerlendirme, izleme ve doğrulama amacıyla Sürdürülebilir Enerji 

ve İklim Eylem Planının sunulmasını takiben en az her ikinci yılda 

İlerleme Raporu sunmak. 

• Prensip olarak, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarının ağırlıklı 

olarak şu sektörleri kapsaması öngörülmektedir: 

o Yeni yapıları ve temel yenileştirmeleri içeren mamur (yapılı) 

çevre 

o Belediyeye ait altyapılar (merkezi ısıtma, kamusal aydınlatma, 

akıllı şebekeler, v.b.) 

o Arazi kullanımı ve kentsel planlama 

o Merkezi olmayan yenilenebilir enerji kaynakları 

o Kamusal ve özel ulaşım politikaları ve kentsel mobilite 

(devinim) 

o Vatandaş ve genellikle sivil toplum katılımcılığı 

o Vatandaşların, tüketicilerin ve işletmelerin akıllı enerji hareketi 
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Tablo 1 Türkiye'den Sözleşmeye Taraf Olan Yerel Yönetimler 

 İmzacı Belediye İl Bölge Nüfus Katılım 

Tarihi 

1 Üsküdar  İstanbul Marmara 520.000 2021 

2 Büyükçekmece  İstanbul Marmara  257.362 2021 

3 Çiğli  İzmir Ege 204.549 2021 

4 Muğla Büyükşehir Muğla Ege  1.000.773 2021 

5 Bodrum Muğla Ege 176.000 2020 

6 Konak İzmir Ege 344.678 2020 

7 Yenişehir Mersin Akdeniz 266.117 2020 

8 Denizli Büyükşehir Denizli Ege 1.037.208 2020 

9 Yenimahalle Ankara İç Anadolu 663.580 2019 

10 Bolu Bolu Karadeniz 311.810 2019 

11 Çorlu Tekirdağ Marmara 262.862 2019 

12 Sakarya Büyükşehir Sakarya Marmara 1.010.700 2018 

13 Gaziantep Büyükşehir Gaziantep Güneydoğu Anadolu  1.947.244 2017 

14 Pendik  İstanbul Marmara 691.681 2017 

15 Bayındır  İzmir Ege 40.216 2017 

16 Şişli  İstanbul Marmara 272.380 2017 

17 Bağcılar İstanbul Marmara 762.000 2016 

18 Bursa Büyükşehir Bursa Marmara 2.842.547 2016 

19 Mezitli Mersin Akdeniz 240.204 2015 

20 İzmir Büyükşehir  İzmir Ege 4.320.519 2015 

21 Çankaya Ankara İç Anadolu 914.501 2015 

22 Maltepe İstanbul Marmara 460.955 2014 

23 Nilüfer Bursa Marmara 350.000 2014 

24 Tepebaşı Eskişehir İç Anadolu 359.303 2013 

25 Antalya Büyükşehir  Antalya Akdeniz 2.043.432 2013 

26 Kadıköy İstanbul Marmara 452.302 2012 

27 Seferihisar İzmir Ege 35.000 2011 

28 Bornova İzmir Ege 412.275 2011 

29 Eskişehir Büyükşehir Eskişehir İç Anadolu 887.475 2011 

30 Karşıyaka İzmir Ege 348.000 2011 

31 Erdek Balıkesir Marmara 2.663 2009 
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YENİLENMİŞ TAAHHÜT  
 

Yeni hedefler - Avrupalı belediye başkanları daha adil, iklim açısından 

nötr bir Avrupa için birlikte hareket ediyor 

 

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin yenilenen hedefleri, 21 Nisan 

2021 tarihinde çevrimiçi üst düzey bir etkinlikte resmen başlatıldı. 

 

Daha cesur vizyon, yenilenmş taahhüt 

Daha adil, iklim açısından nötr bir Avrupa için harekete geçmek 

 

İmza sahibi şehirler ortak bir vizyona ulaşmak için iklim hedeflerini 

hızlandırırken, 2021“İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi 

Avrupa (Covenant of Mayors-CoM)” için bir kilometre taşını geride 

bırakıyorlar:  

 

"2050 yılına kadar hepimiz uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye 

erişimi olan karbondan arındırılmış ve esnek şehirlerde yaşıyor olacağız." 

 

21 Nisan 2021 tarihinde, Sözleşme Siyasi Kurulu'ndan belediye başkanları 

ve yerel liderler, çevrimiçi bir törenle bu yeni vizyonu desteklediklerini 

gösterdiler ve şimdi tüm Avrupa yerel yönetimlerini harekete katılmaya 

davet ettiler. 

 

Yerel yönetimler arasında yapılan bir ankete ve Avrupa Birliği'nin iklim 

tarafsızlığı hedefine dayanan bu yenilenen hedefler, yerel liderlerin adil, 

kapsayıcı ve biz dünya vatandaşlarına, çevreye ve gezegenimizin 

kaynaklarına duyarlı bir iklim ve enerji geçişine olan bağlılığını yansıtıyor.  

 

2050 yılına kadar iklim nötr duruma ulaşma hedefinin ötesinde, “İklim ve 

Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors-CoM)” 

imzacıları,  

❖ iklim değişikliği önlemlerine uyum sağlamayı ve  

❖ adil bir geçiş süreci yoluyla enerji yoksulluğunu hafifletmeyi 

taahhüt ediyor.  

 

Sonunda vatandaşları, işletmeleri ve yerel paydaşları geçiş sürecine 

dahil etmeyi ve böylece Avrupa İklim Paktı'na (EU Climate Pact) katkıda 

bulunmayı taahhüt ederler. Avrupa İklim Paktı, herkesi iklim eylemine 

katılmaya ve daha yeşil bir Avrupa inşa etmeye davet eden AB çapında 

bir girişimdir. 
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Eylem çağrısı 

 

Adil bir iklim geçiş sürecini desteklemeye devam etmek ve lansman 

etkinliğinin başarısını geliştirmek için tüm yerel yönetimler yenilenmiş 

taahhütü desteklemeye davet edilmektedir: 

 

ONAYLA – İmza sahibi olsanız da olmasanız da 2050 taahhüt belgesini 

belediye meclisinize resmi onay için sunun. Size yardımcı olmak için 

geliştirdiğimiz ekleri mutlaka okuyun! (ektedir) 

 

 

 
 

İMZACILAR: Hareketin bir parçası olmak istiyorsanız, taahhüdünüzü 

yenilemeyi unutmayın! 

 

Belediyeniz “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin 

(Covenant of Mayors-CoM)” 2020 hedeflerini taahhüt ettiyse, hareketin 

bir parçası olma taahhüdünüzü yenilemeniz gerekir. 

 

Enerji ve iklim eylemine adanmış dünyanın en büyük yerel liderler 

hareketinin bir parçası olarak kalmak istiyorsanız, lütfen Siyasi Taahhüt'ün 

(Taahhüt Belgesi)en son versiyonunu gönderdiğinizden emin olun! 

(ektedir) 

 

2050 vizyonu, yeni siyasi taahhüt belgesi 

 

Taahhüt Belgesinin (2030) önceki versiyonu 30 Haziran'dan sonra artık 

kabul edilmeyecektir. 

 

Daha fazla bilgi için SSS'lere (ektedir) bakabilir veya info@eumayors.eu 

e-posta adresinden Yardım Masası ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

 

https://www.eumayors.eu/component/attachments/?task=download&id=1058
https://www.eumayors.eu/component/attachments/?task=download&id=1017
https://eumayors.eu/FAQs_2021.pdf
mailto:info@eumayors.eu
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Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimine katılmanın faydaları 

nelerdir? 

 

Yüksek uluslararası tanınırlık ve görünürlük 

 

Sözleşmeyi imzalayanlar, hem “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları 

Sözleşmesi - Avrupa (Covenant of Mayors-CoM-Europe)” web sitesinde 

(covenantofmayors.eu) hem de “Belediye Başkanları Küresel İklim ve 

Enerji Sözleşmesi” (Global Covenant of Mayors - GCoM) web sitesinde 

(globalcovenantofmayors.org) özel bir profille uluslararası düzeyde 

yüksek görünürlüğe sahip olmaktadır. 

 

Ayrıca, Sözleşme imzacılarına hem Avrupa CoM iyi uygulamalar 

bölümünde hem de Avrupa CoM etkinlikleri sırasında en iyi 

uygulamalarını sergileme imkanı sunulmaktadır. 

 

 

Taahhütlerinizin güçlendirilmiş güvenilirliği ve kolaylaştırılmış öz 

değerlendirme 

 

Sözleşmeyi imzalayanlar ortak bir izleme ve raporlama çerçevesinden 

yararlanabilir. Bu çerçeve, imza sahiplerinin yapılandırılmış ve sistematik 

bir şekilde veri toplamasına ve analiz etmesine olanak tanır ve iyi bir iklim 

ve enerji yönetiminin yanı sıra uygulamadaki ilerlemeyi izlemek için bir 

temel olarak hizmet eder. 

 

İmza sahipleri, ilerlemelerini ücretsiz ve istedikleri zaman erişilebilen özel 

bir platform (MyCovenant) aracılığıyla takip edebilirler. Platform, 

kaydedilen ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştıran emisyon envanterlerini, 

risk ve güvenlik açığı değerlendirmelerini ve ilgili eylemleri derlemeye 

olanak tanır. Platform aynı zamanda teknik e-öğrenme modülleri (5 

dilde mevcuttur) ve mevcut en yeni kaynaklara sahip bir kütüphane de 

dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklara sahip bir öğrenme aracı olarak 

hizmet vermektedir. 

 

 

Özel rehberlik 

 

İmza sahipleri, bölgelerinde yerel ve özel teknik yardım sağlayan 

Sözleşme Koordinatörleri ve Destekçilerinin yanı sıra Avrupa Belediye 

Başkanları Sözleşmesi Yardım Masası tarafından desteklenir. İmza 

sahipleri ayrıca uluslararası ağ oluşturma fırsatlarından ve kapasite 

geliştirme etkinliklerinden de yararlanır. 

 

 



 

14 
 

 

Yerel yönetimler İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları 

Sözleşmesi girişimine katılırken ne taahhüt eder? 

 

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne katılan yerel yönetimler, 

küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması'nın en büyük hedefi olan 1,5°C'nin 

altında tutmak için ortak bir çabayla ve bilimin belirlediği düzende 

eylem gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor. 

 

Kısacası, Sözleşmeyi İmzalayan Taraflar, (1) kendi bölgelerinde sera gazı 

emisyonlarını azaltmayı, (2) dayanıklılığı artırmayı ve iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine hazırlanmayı ve (3) adil bir geçişi sağlamak için önemli 

bir eylem olarak enerji yoksulluğuyla mücadele etmeyi taahhüt eder. 

 

 

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi taahhütleri nasıl eyleme 

dönüştürülür? 

 

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesinin imzacıları, belirlenen süreler 

içinde hedeflerine ulaşmak için bir eylem planı geliştirmeyi, uygulamayı 

ve raporlamayı taahhüt eder. Daha spesifik olarak, imza sahipleri 

aşağıdakileri sunmayı taahhüt eder: 

 

❖ Azaltma hedefleri ve iklime uyum hedeflerini içeren uzun vadeli 

vizyona sahip bir strateji (Avrupa Belediye Başkanları 

Sözleşmesine resmi olarak katılmalarından sonraki 2 yıl içinde). 

❖ Tüketilen enerjiyi ve dolayısıyla imza sahibinin bölgesinde yayılan 

emisyonları ölçen bir Temel Emisyon Envanteri (BEI) (2 yıl içinde). 

❖ İklim tehlikelerini ve hassas sektörleri  belirleyen ve değerlendiren 

bir İklim Riski ve Kırılganlık Değerlendirmesi (RVA) (2 yıl içinde). 

❖ Azaltma, uyum ve enerji yoksulluğu konularında gerçekleştirilen 

eylemler. 

❖ Eylemlerin uygulanmasına ilişkin izleme raporları (2 yılda bir) ve 

emisyonlarla ilgili rapor (4 yılda bir). 
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SÖZLEŞME TAAHHÜTLERİNİN 

YENİLENMESİ VE DAHA ADİL, İKLİM-

NÖTR BİR AVRUPA İÇİN EYLEMLERİN 

HIZLANDIRILMASI 
 

Neden taahhütleri yenileyerek bir adım öteye taşıyoruz? 

 

Paris Anlaşması'ndan beş yıl sonra, “İklim ve Enerji için Belediye 

Başkanları Sözleşmesi - Avrupa (Covenant of Mayors-CoM-Europe)” üç 

temel sac ayağının (azaltma, uyum ve enerji yoksulluğu) kapsayıcı bir 

önceliğe dönüştürülmesini ve bu iddialı eylemin takip edilmesini 

sağlama konusundaki tutkusunu artırmaya devam ediyor. 

 

2021'in başlarında, “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi - 

Avrupa (Covenant of Mayors-CoM-Europe)”; AB politikalarındaki en son 

gelişmeleri (özellikle AB Yeşil Anlaşması, AB İklim Paktı, 2030 İklim Hedef 

Planı ve AB Uyum Stratejisi) yansıtma konusundaki taahhütlerini yeniledi 

ve kendisini yeni bir küresel çerçeve içinde konumlandırarak yerel 

yönetimlerin değişime öncülük eden hareketi olarak konumunu 

güçlendirmektedir. 

  

Yenilenmiş taahhüt metni, Belediye Başkanlarını ve yerel liderleri 

ortaklaşa ve kapsayıcı bir şekilde a) iklim hedeflerini yenilemeye ve b) 

iklim değişikliğini zamanımızın küresel acil durumu olarak düşünerek 

küresel sıcaklık artışını 1,5 ℃'nin altında tutmak için ortak bir çaba içinde 

orta ve uzun vadeli bir perspektifte eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor. 

 

 

 

 

 

 

 


