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Önsöz 

 
Bilimsel çalışmalarla artık varlığı tartışmasız olan dünyadaki sera gazı miktarının hızla artması ile 

oluşan iklim değişikliği sorunu gün geçtikçe hayatımızda olumsuz etkilerini gösteriyor. Küresel bir sorun 
olması nedeniyle bütün dünya devletlerinin ortak çözüm üretmesi gereken iklim değişikliği her yıl Birleşmiş 

Milletler şemsiyesi altında ülkelerin katılımı ile ele alınıyor, uluslararası anlaşmalar oluşturuluyor. 
 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü'nün ardından 2015 
yılında bütün ülkelerin onayı ile oluşturulan ve 2020 yılında yürürlüğe girecek Paris İklim Anlaşması da 
çözümün önemli bir aracı olarak görülüyor. Kuşkusuz küresel ölçekte oluşturulan bir anlaşmanın yerel 
ölçekte nasıl uygulanacağı, yöntemleri her gün tartışılıyor ve somutlaştırılmaya çalışılıyor. 

 
2018 yılında Polonya'nın Katoviçe kentinde yapılan BM İklim Değişikliği Zirvesi ve 24. Taraflar 

Konferansı (COP 24) ise bu somutlaştırma çabalarının önemli bir adımı oldu. Paris Anlaşması'nın “Kurallar 
Kitabı” tamamlandı ve onaylandı. Bu açıdan da bir dönüm noktası olarak ele alınabilecek COP 24'de alınan 
kararlar önümüzdeki süreci aydınlatıcı nitelikte olacak. 

 
Derneğimiz; ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği sorununu her yönüyle, bilimsel bilgiyle ve bu 

alandaki kapasite artışını sağlamayı hedefleyen bir perspektif ile COP 24'te alınan kararları bir bütün halinde 
Türkçe olarak kamuoyu ile paylaşmayı görev edindi. Bu değerli çalışmanın bundan sonraki taraflar 
konferansları ve iklim zirvelerinde sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları ve akademi 
tarafindan verimli bir şekilde kullanılacağına inanıyoruz. 

 
 

ı 

Dr. Baran BOZOĞLU 
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞi 



1. Giriş 
İklim Değişikliği 24. Konferansı, 2-15 Aralık 2018 tarihlerinde Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlemiştir. Konferans, 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşmasının üç idari ve de üç yan  

organlarını da içermiştir. Katowice İklim Değişikliği Konferansı, aralarında yaklaşık 14.000 hükümet yetkilisi, Birleşmiş 

Milletler kurum ve kuruşları, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından 7.000'nin üzerinde temsilci ve 

1.500 medya mensubunun bulunduğu 22.000'nin üzerinde katılımcıyı bir araya getirmiştir. Uluslararası platformda bu 

kadar büyük sayıda kat1lımcının katkı sağladığı ve konu ile ilgili tüm paydaşların bir araya geldiği çevre konusunda en 

önemli etkinliklerden biri olarak değerlendirilmektedir. 

 
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında daha fazla gayret gösterilmesi ve Paris Anlaşmasının uygulanması amacıyla 

bir Kurallar Kitabinin nihai hale getirilmesi için ülkeler çok yoğun müzakerelerde bulunmuş ve Konferans neticesinde 

Anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabaları kolaylaştıran bir paket kabul edilmiştir. 

Konferansa katılım sağlayan ülkeler, Paris Anlaşmasının güçlü bir şekilde uygulanması amacına yönelik bir dizi karar 

niteliğindeki Kurallar Kitabına ilişkin çalışmanın tamamlanması üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla, taraf ülkeler, Paris 

Anlaşması Çalışma Programı kapsamında yetki verilmiş olan hemen hemen tüm konulara ilişkin kararları içeren 

Katowice İklim Paketini kabul etmişlerdir; 

 
 Azaltım: Paris Anlaşması kapsamında uygulamanın güçlendirilmesi için ulusal seviyede tespit edilmiş olan 

katkılar, ortak zamanlamalar ve yöntemler, çalışma programı ve faaliyetlere ilişkin daha fazla desteğin 

sağlanabilmesi için rehberlik edilmesi, 

 
 Uyum: Uyum çalışmalarında iletişimin güçlendirilmesi için daha fazla destek verilmesi, 

 
 Finansman: Anlaşma da yer alan Madde 9.5'e (önceden planlanan finansman şeffaflığı) uygun olarak 

Taraflarca verilecek olan bilgilerin ve Uyum Fonuna ilişkin konuların belirlenmesi ile finansmana ilişkin 

niceliksel yeni bir ortak amacın tespit edilmesi, 

 
 Teknoloji: Teknoloji Mekanizmasının periyodik değerlendirmesinin kapsamı, yöntemleri ve modellerinin 

belirlenmesi, 

 
 Eylem ve desteğe yönelik şeffaflık çerçevesine ilişkin yöntemler, usuller, modeller ve kılavuzların hazırlanması, 

 
 Küresel Envanter çalışmasının yapılması, 

 

 Uygulamayı kolaylaştıracak ve uygunluğu teşvik edecek bir şekilde komitenin etkin çalışmasına yönelik 

yöntemler, modeller ve usullerin hazırlanması olarak belirtilebilir. 

3 



2. İklim Müzakerelerinin Özgeçmişi 
Konferans sonucunda varılan sonuçlara değinmeden önce iklim değişikliği çalışmalarında en önemli dikkate alınması 

gereken üç belge olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşmasının kısa bir geçmişi 

aşağıda sunulmuştur; 

 
İklim değişikliğine yönelik ilk uluslararası politik düzenleme, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim sistemine 

tehlikeli etkilerinden kaçınmak için sera gazlarının atmosferik yoğunlaşmalarını dengelemek amacıyla uluslararası iklim 

değişikliği işbirliğine yönelik temel hukuki çerçeve ve esasları öngören BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 1992 

yılında kabul edilmesiyle ile başlamıştır. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Sözleşmenin 197 tarafi 

bulunmaktadır. 

 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin etkinliğini artırmak amacıyla Kyoto Protokolü 1997 yılının Aralık ayında 

kabul edilmiştir. Protokol ile sanayileşmiş ülkeler ve piyasa ekonomisine geçiş halinde olan ülkeler, altı sera gazından 

oluşan bir sepete yönelik sayısal hale getirilmiş emisyon azaltma hedeflerini başarmayı taahhüt etmişlerdir. Kyoto 

Protokolü, 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 192 tarafi bulunmaktadır. Protokolün ilk taahhüt dönemi  

2008 ila 2012 yılları arasında gerçekleşmiştir. 2012 tarihli Doha Değişiklikleri ile 2013 - 2020 yılları arasını kapsayan 

ikinci taahhüt dönemi tespit edilmiştir. 144 tarafin kabul ve tasdiki ile yürürlüğe girecektir. Aralık 2018 tarihi itibarı ile 

121 taraf ülke Doha Değişikliklerini kabul ve tasdik etmiş bulunmaktadır. 

 
Aralık 2015'de, taraflar Paris Anlaşmasını kabul etmişlerdir. Anlaşmanın hükümleri kapsamında, tüm ülkelerin ulusal 

düzeyde tespit edilmiş olan katkılarını sunmaları ve azaltım ve uyuma ilişkin ilerlemeleri, küresel envanter için 

hazırlanması için her beş yılda bir kez gözden geçirme çalışmalarını yapması öngörülmektedir. Paris Anlaşması 4 Kasım 

2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 184 taraf Anlaşmayı onaylamıştır. 

 
Türkiye Paris Anlaşması'nı, 22 Nisan 2016 tarihinde New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke 

temsilcisiyle birlikte imzalamış ve Ulusal Beyanımızda Anlaşma'yı gelişmekte olan bir ülke olarak imzaladığımız 

vurgulanmıştır. Ancak bugüne kadar onaylama süreci tamamlanmamıştır. 

 
İklim Değişikliği mücadele çalışmalarında aşağıda belirtilen uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çabalar ile çok önemli 

ilerlemeler sağlanabilmiştir. 
 

Durban Çalışması: Paris Anlaşmasına ilişkin müzakere görevlendirmesi 2011 yılında Güney Afrika'nın Durban Şehrinde 

yapılmış olan BM İklim Değişikliği Konferansında kabul edilmiştir. Taraflar, en geç 2015 yılına kadar tüm Taraflar için 

Sözleşme kapsamında hukuki geçerliliği olan bir protokol, başka bir hukuki belge ya da mutabık kalınmış olan bir 

sonucun geliştirilmesi için bir Çalışma Komitesinin faaliyete geçmesini kabul etmişlerdir. Buna ek olarak, Komite aynı 

zamanda 2
0 

C hedefine ilişkin 2020 öncesi hedef açığının kapatılması için gerekli eylemlerin araştırılması ile de 

4 
görevlendirilmiştir. 



Lima : Peru'nun Lima Şehrinde yapılmış olan 2014 BM İklim Değişikliği Konferansı, Paris Anlaşmasına yönelik 

müzakerelerdeki ilerlemeyi daha da ileri götüren "İklimsel Eylem için Lima Çağrısı"nı kabul etmiştir. Bu, keza aynı 

zamanda 2020 öncesi hedefinin ele alınması da dahil olmak üzere, taslak bir müzakere metninin ve düşünülen ulusal 

düzeyde tespit edilmiş olan katkıların sunulması ve sentezlenmesine ilişkin sürecin unsurlarını ayrıntılarıyla ortaya 

koymuştur. 

 
Paris : 2015 BM İklim Değişikliği Konferansı Fransa'nın Paris Şehrinde yapılmış ve 12 Aralıkta Paris Anlaşmasının kabulü 

ile sonuçlanmıştır. Anlaşma, küresel ortalama sıcaklık artışının 2 
0 

C'nin altındaki bir değerle sınırlandırılmasını ve bunun 

ayrıca 1.5 
0 

C ile sınırlandırılmasına yönelik çabaların da sürdürülmesi amacını içermektedir. Aynı zamanda, tarafların 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum ve düşük sera gazı emisyonları ve iklime esnek kalkınmaya yönelik bir 

yol ile tutarlı finansal akışı gerçekleştirme kabiliyetlerini artırmayı da amaçlamaktadır. Anlaşma, ulusal koşulların ışığı 

altında, eşitlik ve ortak ancak farklı sorumluluklar ve ilgili kabiliyetler esasını yansıtacak bir şekilde uygulanacaktır. 

 
Paris Anlaşması kapsamında, her bir taraf, beş yıllık aralıklarla tedricen artan daha iddialı niyet edilen ulusal katkılarını 

bildirecektir. 2020 yılına kadar, ulusal katkıları 2015'e kadar bir zaman çerçevesi içeren taraflardan yeni bir katkı 

bildirmeleri talep edilmektedir ve 2030 yılına kadar bir ulusal katkı zaman çerçevesine sahip olan taraflardan da bu 

katkılarını bildirmeleri ya da güncellemeleri talep edilmektedir. 

 
Paris Anlaşmasının kilit özelliklerini belirtmek gerekirse, bir şeffaflık mekanizmasının kurulması ve küresel envanter 

çıkarılmasıdır.2023 yılında başlamak üzere, Taraflar, azaltım, uyum ve uygulama imkânlarına ilişkin bütüncül ilerlemeyi  

gözden geçirmek üzere beş yıllık aralıklarla bu süreç kapsamında toplanacaklardır. Anlaşma aynı zamanda finansman, 

temiz teknolojiler, kayıp ve zarar ile kapasite geliştirme hususlarına ilişkin hükümleri de içermektedir. 

 
Paris Anlaşmasını kabul ederlerken, Taraflar, Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu, Uygulama Yardımcı Organı ile 

Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı da dahil olmak üzere, Anlaşmanın işleyiş ayrıntılarını geliştirmek üzere 

Paris Anlaşması Çalışma Programını devreye sokmuşlardır. Taraflar, Paris Anlaşması uzun vadeli amaçlarına yönelik 

küresel ilerlemenin bir envanterinin çıkarılması için 2018 yılında kolaylaştırıcı bir diyalog toplantısı yapılmasını 

kararlaştırmışlardır. Bu süreç artık Talanoa Diyalogu olarak bilinmektedir. 

 
Paris'te, Taraflar, aynı zamanda, Paris Anlaşmasının amaçlarının gerçekleştirilmesi için taraf olmayan paydaşlar da dâhil 

olmak üzere tüm tarafların daha kuvvetli ve daha iddialı iklimsel eylemlerini hayata geçirme ihtiyacı hususunda da 

mutabakata varmışlardır. Lima - Paris Eylem gündemini esas almak suretiyle, bazı taraf olmayan paydaşlar, Paris'te, 

toplamda 10.000'in üzerinde tescil altına alınmış eylemi bulan tek taraflı azaltma taahhütlerinde bulunmuşlardır. Taraf 

olmayan paydaşların eylemlerine yönelik çabalar, 2016 yılında devreye sokulmuş olan Küresel İklim Eylemi İçin 

Marakeş Ortaklığı vasıtasıyla sürmüştür. 
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Marakeş : Marakeş'teki BM İklim Değişikliği Konferansı, 7 - 18 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşmiş ve Paris Anlaşması 

Taraflarının Toplantısı olarak işlev gören tarafların ilk Konferansını da içermiştir. Taraflar, çalışmanın 2018 yılına kadar 

Paris Kapasite Geliştirme Komitesi için görev şartlarının belirlenmesine ve Anlaşma Madde 9.5 (gelişmiş ülkeler 

tarafindan verilen iki yılda bir finansman bildirimleri) e uygun olarak verilecek bilgilerin tespit edilmesine yönelik bir 

sürecin başlatılması da dahil olmak üzere, Paris Anlaşması Çalışma Programına ilişkin olarak bazı kararlar almıştır. Kabul 

edilmiş olan diğer kararlar, kayıp ve zarar için Varşova Uluslararası Mekanizmasının beş yıllık iş planının onaylanması, 

Teknoloji Mekanizmasının iyileştirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Lima İş Programının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 

konularını içermiştir. 

 
Fiji / Bonn : İklim Değişikliği Konferansı, Fiji'nin başkanlığında 6 - 17 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Bonn 

Şehrinde yapılmıştır. Taraflar Konferansı Talanoa Diyalogunu devreye sokmuş ve 2020 öncesi uygulama ve hedefe 

öncelik veren bir karar niteliğindeki "Fiji Uygulama İvmesi"ni kurmuştur. Aynı zamanda, taraf ülkeler, Paris Anlaşması 

Çalışma Programının tamamlanması konusunda kılavuzluk sağlamış ve Uyum Fonu'nun Paris Anlaşmasına hizmet 

etmesini kararlaştırmıştır. Yine, Taraflar, Yerel Topluluklar ve Yerel Halklar Platformu, Finansman Daimi Komitesi ve 

Uyum Fonu gibi oluşumlar için de gerekli düzenlemeleri kabul etmişlerdir. 

 
2018 yılında Ara Çalışmalar: Alt kuruluşlar, 2018 yılının Haziran ve Eylül aylarında toplanmışlardır. Bangkok'taki ikinci 

toplantının kapanışında, 307 sayfalık bir derlemede ilerleme kaydedilmiş ve birçoğu bu ilerlemeyi "dengesiz ve 

yetersiz" olarak nitelendirmiştir. Oturumlar arası toplantıların önemli bir özelliği de Talanoa Diyalogu olmuştur. "Biz 

kimiz?", "Nereye gitmek istiyoruz?" ve "Oraya nasıl varırız?" soruları etrafında şekillendirilmiş olan bir süreçte, taraflar 

ve paydaşlar, Katowice İklim Değişikliği Konferansında sunulmuş olan bir sentez raporuna yönelik başarılı 

çalışmalarının paylaşımında bulunmuşlardır. 
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3. Müzakerelerde Alınan Kararlar 

İklim Değişikliğinin gittikçe artan yok edici etkileri ile yüz yüze kalan bir dünyada, Katowice Konferansı önemli bir  

çalışma olmuştur. Paris Anlaşması "Kural Kitabı"na son şeklini vermeye yönelik süre hızla yaklaşırken, Tarafların, uzun 

süredir devam eden anlaşmazlıkların üstesinden gelmeleri ve sağlam ve iddialı bir 2020 öncesi iklim rejiminin teknik 

ayrıntılarını sonuçlandırmaları gerekmektedir. Paris'ten bu yana geçen üç yıl içinde çok şey değişmiştir. Bilimsel 

uyarılar ve dünya çapında meydana gelen aşırı iklim olaylarına da dikkate alınarak yapılan tüm söylemlere rağmen, 

küresel emisyonlar 2017 yılı içinde artmıştır ve bundan sonra da artması yönünde belirtiler mevcuttur. Birçok durumda,  

bilimsel kanıtlara rağmen politik düzeyde muhalefet doğmuştur. Sıfir emisyonlu bir ekonomiye geçiş henüz tamamen 

gerçekleşmemektedir. 

 
Bu olumsuz politik yaklaşımlar, ülkeler arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ve müzakere metinlerini 

teknik karmaşıklığına rağmen, Konferansın-COP 24 başarılı olduğu ifade edilebilir. 15 Aralık Cumartesi günü geç saatte 

kabul edilmiş olan Katowice İklim Paketi, birçok taraf ülke tarafından yeterince sağlam olarak görülen bir uygulama 

kılavuzları dizisini uygulamaya koymuştur. Fakat bu, dizinin Paris Anlaşmasını uygulamak için ihtiyaç duyulan kuvvetli ve 

istikrarlı kurumsal çerçeveyi kuruyor mu sorusuna cevap verebildiği hususu tartışmaya açık görülmektedir. 

 
Katowice İklim Değişikliği Konferansının 3 Aralık 2018 tarihindeki resmi açılışı sırasında, COP 23 Başkanı Frank 

Bainimarama (Fiji), İklim Değişikliği söz konusu olduğunda, "hepimizin aynı kayıkta olduğumuzu" vurgulamıştır. 

 
"İklim Değişikliği ile başımız büyük bir belada bulunmaktadır" diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise dört 

mesaj vermiştir; 

 
 Bilim, İklim Değişikliği sorununa yönelik çok daha iddialı bir tepki verilmesini gerekli kılmaktadır. 

 Paris Anlaşması, ihtiyaç duyulan dönüşüm eylemi için gerekli çerçeveyi sağlamaktadır ve Katowice'de 

işlevselleştirilmelidir. 

 "Küresel iklim kaosu"ndan kaçınmaya yönelik yatırım yapılmasında küresel bir sorumluluk bulunmaktadır ve 

 İklim eylemi dönüşüme giden zorunlu bir yol sunmaktadır ancak daha güçlü ve gelecek vizyonlu siyasi irade 

gerekmektedir. 

 
Avrupa Birliği Katowice'de ortaya çıkacak sonucun, ulusal kapasiteleri ve koşulları hesaba katarak ve zaman içinde 

mümkün olan en fazla katkıyı sağlayarak Paris Anlaşması ruhu ve yapısı ile uyumlu olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Talanoa Diyaloguna ilişkin olarak da, Taraflara iklim bilimsel çalışmalara dayalı katkılarını gözden geçirme çağrısında 

bulunmuştur. 
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Katowice İklim Değişikliği Konferansının büyük bir bölümü, Paris Anlaşması Çalışma Programı'nın tamamlanmasına 

ayrılmıştır. Tartişmalar Anlaşma kapsamında teşkil edilen organlar tarafindan gerçekleştirilmiştir. Bu organlar; Paris 

Anlaşması Geçici Çalışma Grubu(APA), Uygulama Yardımcı Organı(SBI), Bilim ve Teknolojik Yardımcı Danışma 

Organı(SBSTA), Taraf Ülkeler(COP), Paris Anlaşmasına Taraf Ülkeler Konferansı(CMA) ve de Kyoto Protokolüne Taraf 

Ülkeler Konferansıdır (CMP).*Müzakereler neticesinde alınan kararlar Katowice İklim Paketi ile nihai şekillerini 

almışlardır. 

 
Paris Anlaşması Çalışma Programı 

 
Taraflarca alınan Karar 1 / CP.21 doğrultusunda APA, SBI ve SBSTA'ya, Paris Anlaşmasının uygulanabilmesi için gerekli 

olan hususları hazırlama görevi verilmiştir. APA, SBI ve SBSTA, ilk hafta içinde toplanmış ve ikinci haftada ayrıca 

görüşülmek üzere kendi taslak metinleri COP'a sunmuşlardır. 15 Aralık tarihinde, COP, kararları kabul ederek bunları 

ilgisine göre CMP ve CMA'ya havale etmiştir. COP, CMP ve CMA tarafindan kararlar alınmıştır. 

 
Taraflar Konferansı (COP) 

 
COP yukarıda tanımlandığı şekilde, üç alt kuruluştan değişik metinlerin en son şekillerini aldığı 8 Aralık tarihinde Paris 

Anlaşması uygulanmasına yönelik hazırlıklar için çalışmaya başlamıştır. Paris Anlaşması Çalışma Programı çalışmasına  

ilişkin hususlar için ve Katowice İklim Paketinin kabul edildiği karar için üst düzeyde de görüşmeler gerçekleşmiştir. 

 
Talanoa Diyalogu ve İsveç Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve İklim Bakanı Isabella Lövin ve Kosta 

Rika Kalkınma ve Enerji Bakanı Carlos Manuel Rodriguez'ın ortak hazırladığı 1.5 
0 
C'ye ilişkin Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC) Özel Raporu hususunda istişareler, Talanoa Diyalogunun sonucunun nasıl gerçekleştirilmesi, 

niyet edilen ulusal katkıları hazırlayan taraflara ne tür ipuçlarının verilmesi ve 1.5 
0 
C'ye ilişkin IPCC Özel Raporunun nasıl 

tanınması gerektiği hususları üzerine odaklanmıştır. İstişarelerde, birçok taraf, bilimsel yaklaşım ile uygulama 

çalışmalarında daha fazla ilerleme kaydedilebileceğini ifade etmişlerdir. 

 
Üçüncü İklim Finansmanına İlişkin Bakanlar Arası Diyalog 

 
Bu kapsamda düzenlenen toplantıda aşağıda sunulan hususlar hakkında alınan kararlardan bazıları şunlardır; 

 Uygulama çalışmaları için ihtiyaç duyulan İklim finansmanında ilerlemenin ve güçlüklerin dikkate alınması ve 

gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişimlerinin iyileştirilmesinin vurgulanması, 

 Yeşil İklim Fonu (GCF), Az Gelişmiş Ülkeler Fonu (LDCF) ve Uyum Fonuna yönelik olan, 2020 yılına kadar iklim 

finansmanı hususunda açıklık ve öngörülebilirlik sağlayan taahhüt ve açıklamaların bulunulması, 

 
 

*Bundan sonra metin içerisinde Anlaşma kapsamında teşkil edilen organlar İngilizce kısaltmaları kullanılarak ifade edilecektir. 
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2020 öncesi ve sonrası uygulama ve kararlılık kapsamında alınan bazı kararlar ise; 

 
 Kyoto Protokolüne ilişkin Doha Değişikliğinin yürürlüğe konulmasına yönelik acil ihtiyacın vurgulanması, 

 2020 öncesi daha etkin uygulamaların sağlanması için gelişmiş ülke taraflarınca acil ve yeterli finansman, 

teknoloji ve kapasite oluşturma desteğinin sağlanmasının iyileştirilmesine yönelik kararlılığını tekrar edilmesi 

ve bu hususta gelişmiş ülke taraflarına, bir taraftan uyum finansmanının mevcut halinden önemli ölçüde  

artırılması, azaltma ve uyum için 2020'ye kadar her yıl USD 100 milyarın ortak olarak seferber edilmesi 

amacının başarılmasına yönelik somut bir yol haritası ile finansal destek seviyelerini yükseltme ve ek uygun 

teknoloji ve kapasite oluşturma desteği vermeleri hususunda çağrıda bulunulması, 

 Niyet edilen Ulusal Katkılara ilişkin olarak 2025'e kadar bir zaman çerçevesi ihtiva eden Taraflara 2020'ye 

kadar yeni bildirim de bulunmaları ve bunu daha sonra her beş yılda bir yapmalarına yönelik talebin tekrar 

edilmesi, 

 Niyet edilen Ulusal katkılara ilişkin olarak 2030'a kadar bir zaman çerçevesi ihtiva eden Taraflara 2020'ye kadar 

yeni bildirimde bulunmaları ve bunu daha sonra her beş yılda bir yapmalarına yönelik talebin tekrar edilmesi, 

 
IPCC Özel Raporuna ilişkin olarak; 

 
 Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu ortadan kaldırma çabaları bağlamında İklim Değişikliği tehdidine karşı 

küresel tepkinin güçlendirilmesinde tarafların bilgilendirilmesinde bilimsel girdilerin sağlanması hususundaki 

IPCC'nin rolünün kabul edilmesi, 

 Tarafların davetine yanıt olarak 1.5
0
C'ye ilişkin IPCC Özel Raporunun zamanında tamamlanmasının 

memnuniyetle karşılanması, 

 Tarafların, raporda yer verilmiş olan bilgileri, ilgili tüm gündem maddeleri kapsamında kendi tartışmalarında 

da kullanmaya davet edilmesi, 

 Tarafları IPCC çalışmasını desteklemeye devam etmelerinin teşvik edilmesi, 

 
Talanoa Diyaloguna ilişkin olarak; 

 
 Talanoa Diyalogunun sonucunu, girdilerini ve çıktılarının ve de uygulama çabalarına sağlayacağı büyük 

katkının not edilmesi, 

 Tarafları, Talanoa Diyalogunun sonucu, girdileri ve çıktılarını niyet edilen ulusal katkılarını hazırlarken ve 2020 

öncesi uygulama çalışmalarında göz önünde bulundurmaya davet edilmesi, 
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Şeffaflık çerçevesine ilişkin yöntemler ve usuller hususunda ise, 

 
 Paris Anlaşmasının tarafları da olan Sözleşme Tarafları için, nihai iki yıllık raporların, Sekreterliğe en geç 31 

Aralık 2022 tarihine kadar sunulan raporlar olması ve nihai iki yıllık güncelleme raporlarının ise, Sekreterliğe 

en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sunulan raporlar olmasına karar verilmesi, 

 Paris Anlaşmasının tarafları için, nihai iki yıllık raporların ve iki yıllık güncelleme raporlarının sunulmasından 

sonra, Paris Anlaşması Kararı ile tespit edilmiş olan ölçüm, raporlama ve doğrulama sisteminin yerini 

alacağının teyidi, 

 Aynı zamanda, Sözleşme Madde 4 ve 12 kapsamındaki raporlama yükümlülüklerinin tekrar teyit edilmesi, 

 Bu bağlamda, Paris Anlaşması Tarafları için, iki yıllık şeffaflık raporlarının, teknik bilirkişi incelemelerinin ve 

Paris Anlaşması şeffaflık çerçevesi yöntem, prosedür ve ilkelere uygun olarak hazırlanmış olan ilerleme 

raporlarının kolaylaştırıcı, çok taraflı değerlendirme işlemlerinin, iki yıllık raporlama , uluslararası 

değerlendirme, inceleme ve analizlerin yerini alacağının kararlaştırılması ve 

  Sözleşme kapsamındaki ulusal envanter raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek için, Sözleşme 

kapsamında yıllık ulusal envanter raporları sunan Paris Anlaşması Taraflarının, Paris Anlaşması şeffaflık 

çerçevesine yönelik ulusal envanter raporları için yöntem, prosedür ve ilkeler kullanmalarını 

kararlaştırmaktadır. 

 
Ayrıca, COP, raporların Paris Anlaşması kapsamında zorunlu sunulmasının gerektiği tarihten başlayarak, her dört yılda 

bir Sözleşme kapsamında ulusal bildirimlerin raporlanması ve incelenmesi / gözden geçirilmesi hususunda da aşağıdaki 

bazı kararları almıştır; 

 
 Taraflar, aynı zamanda Sözleşme kapsamındaki ulusal bildirim raporlama kılavuzları kapsamında da bulunan 

bilgileri kendi ulusal bildirim ve iki yıllık şeffaflık raporlarını tek bir rapor olarak Paris Anlaşması şeffaflık 

çerçevesi yöntem,prosedür ve ilkelere uygun olarak sunabilirler, 

 Taraflar, araştırma, eğitim ve kamuoyu farkındalığına ilişkin ilave bölümleri rapora ekleyeceklerdir. 

 
Taraf ülkeler aynı zamanda orman konusunda da aşağıdaki kararları almışlardır; 

 

 Cancun Anlaşmalarında belirtilen orman açma / ormansızlaştırma ve orman bozulmasından meydana gelen 

emisyonların azaltılması, REDD+ kısmında atıfta bulunulmuş olan faaliyetlerin ölçülmesi, rapor edilmesi ve 

doğrulanmasına ilişkin yöntemleri ihtiva eden teknik bir ekin, iki yıllık şeffaflık raporuna bir ek olarak 

sunulması, 

 REDD+ ile ilişkili olan faaliyetlerin ölçülmesi, rapor edilmesi ve doğrulanmasına ilişkin yöntemlere yönelik 

teknik analizin, Paris Anlaşması şeffaflık çerçevesi kapsamında teknik organlar tarafindan gözden geçirmesi 

çalışmaların aynı anda gerçekleştirilmesi, 
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Paris Anlaşmasına Taraf Ülkeler Konferansı(CMA) 

 
15 Aralık tarihinde, CMA, Paris Anlaşmasının uygulanmasına yönelik Paris Anlaşması Çalışma Programı kapsamındaki 

bir dizi karar niteliğinde olan Katowice İklim Paketini kabul etmiştir. Kapsayıcı bir kararın yanı sıra azalt1m kapsamında 

yapılacak çalışmalara ilişkin olarak da kararlar bulunmaktadır. 

Nihai Karar ile ; 

 
 COP 24 ve SBI tarafindan havale edilmiş olan Paris Anlaşması Çalışma Programına ilişkin hususlardaki taslak 

kararların kabul edilmesi, 

 Finansman Daimi Komitesi (SCF) ve Özel İklim Değişikliği Fonu (SCCF) nun Paris Anlaşmasına hizmet 

edeceğinin teyit edilmesi, 

 SCF'den finansal modelleme ile SCCF'nin faaliyeti hususunda görevlendirilmiş olan kuruluşlara yönelik taslak 

kılavuz hazırlamasının talep edilmesi, 

 Paris Anlaşmasına ilişkin olan politikalar, program öncelikleri ve uygunluk ölçütleri hususlarında taraf ülkelere 

iletilmek üzere Sözleşmenin Finansal Mekanizmasının işleyişi ile görevlendirilen kuruluşlara kılavuzluk 

edeceğini teyit edilmesi, 

 Daha etkili iklim değişikliği eyleminde bulunmak için, özellikle, en az kapasiteye sahip olan ülkeler ve iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalacak bilhassa hassas olan ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte 

olan ülkelerin kapasite ve kabiliyetlerinin iyileştirilmesinde Anlaşma kapsamındaki kapasite oluşturmasının 

öneminin kabul edilmesi, 

 CMA da kapasite oluşturulmasına yönelik ilk kurumsal düzenlemelere yönelik bir kararı göz önünde 

bulundurma ve kabul etmeyi kararlaştırmıştır. 

Anlaşmanın Azaltlm Kararına ilişkin Rehberlik 

 
Bu madde kapsamındaki görüşmelerde aşağıdaki hususlar üzerinde yoğunlaşılmıştır; 

 Tarafların Anlaşma Madde 4.2 kapsamında hazırlamasının, bildirmesinin ve muhafaza etmesinin gerekli 

olduğu niyet edilen ulusal katkıların özelliklerine ilişkin ek kılavuz geliştirilmesi, 

 Niyet edilen ulusal katkıların şeffaf ve anlaşılabilir olması için taraflarca verilecek bilgilere ilişkin rehberlik 

çalışmasının geliştirilmesi, 

 Ulusal katkıların hesaplanması için gerekli olan detaylı bir rehberin geliştirilmesi, 
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Taraf ülkeler yukarıda belirtilen başlıklarda çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için kapasite geliştirme desteğinin 

gelişmekte olan ülkelere verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Aynı zamanda kapsam ve zamanlama konusunda da 

görüş ayrılıkları meydana gelmiştir. 

 
Ulusal katkıların bileşenleri hususunda, Taraflar, ek kılavuzun ele alınıp alınmayacağı ve ne zaman ele alınacağı 

konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı gruplar ve ülkeler, sınırlı bir metni desteklerken birçoğu ise, özelliklerin  

Paris Anlaşmasının ilgili hükümlerinde hali hazırda tanımlanmış olduğunu ifade etmişlerdir. Bazıları ise, COP 24'de az 

sayıda bileşen konusunda anlaşmaya varılmasını teklif etmişlerdir. 

 
Paris Anlaşmasının 1/CP.21 kararının 27. Paragrafinda ulusal katkılarını ileten taraflardan netlik, şeffaflık ve anlaşılırlığın 

sağlanması amacıyla sağlanacak bilgilerin uygun şekilde diğerlerinin yanı sıra referans noktası, zaman çizelgeleri ve 

uygulama dönemleri, kapsam ve içerik, planlama süreçleri, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının ve uygun şekilde 

azaltımların tahmin edilmesi gibi başlıkları ele alması beklenmektedir. Taraf ülkeler arasındaki müzakereler bağlayıcılık 

ve farklılıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 
Taraflar, diğer hususların yanı sıra, aşağıdaki konularda fikir alışverişinde bulunmuşlardır; 

 sayılaştırılmış bilgiler 

 zaman çerçeveleri 

 kapsam 

 metodolojik yaklaşımlar 

 adil ve güçlü bir ulusal katkı 

 Ulusal katkının Anlaşma amaçlarına katkısı ve 

 Uyum hakkında bilgi ve uygulama desteği 

 
Hesaplama hususunda, birçok ülke, bu alanda kılavuz sağlanmasının önemi üzerinde anlaşmıştır. Diğer hususların yanı 

sıra, gelişmekte olan ülkelere yönelik esneklik, metodolojik tutarlılık, çevre bütünlüğü ve çifte hesaplamadan kaçınma 

konularında da fikir teatisinde bulunmuşlardır. Birçoğu, çifte hesaplamadan kaçınılmasına ilişkin metnin açıklığa 

kavuşturulması çağrısında bulunurken, çoğu da, buna denk gelen ayarlamalara at ıfta bulunulması önerisini getirmiştir. 

Aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatl (ICAO) da dahil olmak üzere, Paris Anlaşması bağlamı dışındaki 

mekanizmalardan azaltma sonuçlarını kullanmasına izin verilmemesi de dahil, çifte hesaplamaya yasaklayacak 

kılavuzun sağlanması da desteklenmiştir. 
 

Taraflar, diğer hususların yanı sıra,ulusal katkıların adilliği ve kılavuzda ayrıntl seviyesi; ve kamuoyu katllımı ve taahhüdü 

ve planlama süreçlerinde Sürdürülebilir Kalkınma gibi destekleyibi yaklaşımları da tartlşmışlardır. 

Birçok ülke, şeffaflık çerçevesi ve Anlaşma Madde 6 (işbirliği yaklaşımları) na yönelik maddi bağlantlların, değişik 

metinlerdeki gereksiz yerleri azaltabilecek bir şekilde nasıl ele alınabileceği hususuna daha fazla dikkat gösterilmesi 

çağrısında bulunmuştur. 
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Ulusal katkıların özelliklerine ilişkin çalışmaların 2024 yılına kadar devam etmesine karar verilmiştir. 

Nihai Kararda; 

 
 Ulusal katkıların hazırlanması, bildirilmesi ve bunların hesaplanmasında gelişmekte olan ülkelerin 

kapasitesinin iyileştirilmesinin sürdürülmesi de dahil olmak üzere, Anlaşma Madde 4 (azaltlm) nın 

uygulanması için gelişmekte olan ülkelere desteğin verileceğini yeniden teyit edilmekte ve vurgulanmaktadır 

ve finansal mekanizmanın ilgili işletme kuruluşları ile Anlaşmaya hizmet eden Sözleşme kapsamındaki 

organları, kendi görevleri dahilinde söz konusu kapasite oluşturma için destek vermeyi sürdürmeye teşvik 

edilmekte, 

 Küçük ada devletlerine ve az gelişmiş ülkelere kendi özel koşullarını yansıtan düşük sera gazı emisyonlu 

kalkınmaya ilişkin strateji, plan ve eylem hazırlayıp bildirebilecekleri hatlrlatllmakta ve 

 Aynı zamanda, Anlaşma Madde 4.4'ü de hatlrlatllarak gelişmiş ülkelerin, ekonomi bazında kesin emisyon 

azaltlmı hedefleri üstlenmek suretiyle gelişmiş ülkelerin öncülük yapmaya devam etmeleri ve gelişmekte olan 

ülkelerin de kendi azaltma çabalarını sürdürmelerinin gerektiğini öngören ve değişik ulusal koşulların ışığı 

altlnda ekonomik bazında emisyon azaltma ya da sınırlama hedeflerine doğru zaman içinde harekete 

geçmeleri teşvik edilmektedir. 

 
Hesaplama hususunda taraf ülkeler; 

 

 Ulusal katkılarına denk gelen antropojenik emisyonlar ve ortadan kaldırmalara ilişkin hesaplamada, 

Tarafların, kararın bir ekinde verilmiş olan kılavuza uygun olarak kendi katkıları için hesap vermelerini 

kararlaştlrmaktadır, 

 Tarafların, ulusal katkıların hesaplanmasına ilişkin kılavuzu kendi ikinici ve sonraki uygulamalarını ve 

Tarafların, söz konusu kılavuzu kendi ilk çalışmalarında uygulamayı tercih edebileceklerini öngören 1 / CP.21 

bent 32 kararını hatlrlatmaktadır, 

 Ulusal katkılarına denk gelen antropojenik emisyonlar ve ortadan kaldırmalara ilişkin hesaplamada, Tarafların 

çifte hesaplamadan kaçınmayı temin etmelerini kararlaştlrmaktadır, 

 Ulusal uyumeylemi ve / veya ekonomik çeşitlendirme planlarından ortaya çıkan azaltma ortak faydalarından 

meydana gelen bir ulusal katkıya sahip olan her bir tarafn, söz konusu azaltlm ortak faydalarıyla ilişkili olduğu 

şekilde hesaplama ekinde yer verilmiş kılavuzu takip etmesini kabul etmektedir, 

 Tarafların, yapılandırılmış bir özet vasıtasıyla olan da dahil olmak üzere, ulusal katkılarının hesaplanmasını iki 

yıllık şeffaflık raporlarında vermelerini kararlaştlrmaktadır ve 

 Aynı zamanda, konu hakkında CMA (2028) da bir kararın görüşülüp kabul edilmesi amacı ile, CMA 2027 de 

ulusal katkıların taraflarca netlik, şeffaflık ve anlaşılırlılığının sağlanması amacıyla sağlanacak bilgilerin ve 

tarafların ulusal katkılarının hesaplanmasına ilişkin kılavuzun incelenmesini / gözden geçirilmesini ve gerekli 

olması halinde güncellenmesini başlatmayı kararlaştlrmaktadır. 
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Uyum Bildirimlerinde Rehberlik 

 
Anlaşmanın 7. Maddesi 10. bendinde Tarafların her biri, gelişmekte olan taraf ülkelere herhangi bir ilave yük 

getirmeden, önceliklerini, uygulama ve destek ihtiyaçlarını, plan ve eylemlerini içerecek bir Uyum Bildirimini uygun 

şekilde düzenli olarak sunmalı ve güncellemelidir ifadesi yer almaktadır. Bu madde kapsamındaki görüşmeler, bu Uyum 

bildirimine ilişkin kılavuz geliştirilmesine odaklanmıştlr. 

 
Taraflar, bir gelişmekte olan ülke grubunun, Tarafların kılavuzun kullanımı konusunda edinmiş oldukları deneyimlere 

dair sunumlarını hesaba katarak, 2024 de Uyaum bildirimine ilişkin kılavuzun "değerlendirilmesinin yapılması ve 

gerekli olması halinde revize edilmesi" önerisini görüşmüşlerdir. Tarafların görüşmeleri, kılavuza ilişkin bir amaç ve 

esasların tespit edilip edilmemesi ya da nasıl tespit edileceği konusuna odaklanmıştlr. 

 
Amaç ve esaslar hususunda, “ortak ancak farklı sorumluluklar ve ülkelere özgü sorumluluklar” esasının bahsedilmesi 

konusunda fikir ayrılığı olmuştur: Bazı gelişmekte olan ülkeler, esasın kılavuza dahil edilmesini desteklerken gelişmiş 

ülkeler ise buna karşı çıkmışlardır. Bazı gelişmekte olan ülkeler, esaslara ayrılmış olan bir kısma karşı çıkmışlar ve bunun 

yerine, bazı esaslardan kılavuzun giriş kısmında bahsedilebileceğini önermişlerdir. 

 
Bazi ülkeler küresel envanter çıkarılması (GST), şeffaflık çerçevesi ve Paris sonucundaki azaltlmkısmına ilişkin ek kılavuz 

ile bağlantlları belirtmişlerdir. 

 
Destek hususunda, Tarafların, uyum bildiriminin uygulanmasına dair desteğe yönelik ihtiyaç konusunda anlaşmaya 

vardığı fakat uygulama için desteği görüşmek üzere daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu yönünde genel bir kanı 

oluşmuştur. Keza aynı zamanda, Taraflar, hangi Taraflar ve kuruluşların söz konusu desteği vereceği hususunu da 

görüşmüşlerdir ve Taraflar BM kuruluşları da dahil olmak üzere, geniş bir aktör yelpazesinin fon seferber etmeyi 

sürdürmesini desteklemiştir. 
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Bu kapsamda yapılan müzakerelerde alınan Nihai Kararda; 

 
 Uyum Bildiriminin amacında, görünürlüğün ve profilin artırılması, aynı zamanda azaltım, eylemler ve 

gelişmekte olan ülkelere yardım, Küresel Envanter çalışmasına katkı gibi konularının da yer alması, 

 Tarafların, Anlaşma 13. Madde bent 8 (etkiler ve uyuma ilişkin bilgi verilmesi) nde öngörüldüğü şekilde etkiler 

ve uyuma dair raporların bir bileşeni olarak ya da bu raporlar ile birlikte ilgisine göre kendi uyum bildirimlerini 

de sunabileceklerini ve güncelleyebileceklerinin kararlaştırılması, 

 Uyum bildirimini sunmayı tercih eden Tarafların her Küresel Envanter çalışmasını bilgilendirecek şekilde 

zamanında bunu yapmaya davet edilmesi, 

 Tarafların ulusal koşulları ve kapasitelerine göre, kendi uyum bildirimlerinde eklerde atıfta bulunulmuş olan 

unsurlar (ulusal koşullar, kurumsal düzenlemeler ve hukuki çerçeveler, etkiler, riskler ve hassasiyetler, ulusal 

uyum öncelikleri, stratejileri, politikaları, planları, amaçları ve eylemleri, gelişmekte olan ülkelerin uygulama 

ve destek ihtiyaçları ve bu ülkelere destek verilmesi) ile ilgili olarak bilgi vermeye ve uyum eylemlerinin diğer 

uluslararası düzenlemeler ve / veya Sözleşmelere nasıl katkıda bulunduğuna dair bilgi gibi ek bilgiler vermeye 

davet edilmesi, 

 Aynı zamanda, Tarafların, ilgisine göre, ekte tespit edilmiş olan unsurlara dayalı olarak, tahmini ön bilgileri de 

ulusal uyum bildirimlerine dahil etmeye davet edilmesi, 

 Uyum komitesinden, Kasım 2022 ele alınmak üzere, Taraflarca gönüllülük esasına dayalı olarak kullanılmak 

üzere IPCC Çalışma Grubu yardımı ile Haziran 2022 tarihine kadar taslak bir ek kılavuz hazırlamasının talep 

edilmesi, 

 Taraflarca kılavuzun uygulanmasına yönelik olarak ulusal deneyimlerine ilişkin sunumları dikkate alarak 

Sekreterlik tarafindan hazırlanmış olan bir sentez raporunu dikkate alarak, 2025 de değerlendirmeyi ve gerekli 

olması halinde de revize edilmesini, 

 Küresel Çevre Fonu (GEF) nu, kendi mevcut görevine uygun olarak, gelişmekte olan ülkelere ulusal uyum 

bildirimlerinin hazırlanması ve sunulmasında destek verilmesini düşünmeye davet edilmesi, 

 GCF, GEF, Uyum Fonu, İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı (CTCN) ve Kapasite Oluşturulmasına İlişkin Paris Komitesi 

(PCCB) gibi organların mevcut görevleri ve yönetim belgelerine paralel olarak, gelişmekte olan ülkelere, ulusal 

uyum bildirimlerinde ana hatlarıyla ortaya konulmuş olan öncelikler ve ihtiyaçlara uygun olarak uyum planları 

ve eylemlerinin uygulanmasında destek vermeyi sürdürmeye teşvik edilmesi, 

Eylem ve desteğe ilişkin şeffaflık çerçevesine yönelik yöntem, prosedür ve kılavuzlar : 

 
Bu madde kapsamındaki müzakereler, Anlaşma Madde 13'de tespit edilmiş olan şeffaflık çerçevesine ilişkin ortak 

yöntem, prosedür ve kılavuzların geliştirilmesine taraf ülkelerce odaklanılmıştır. 
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Teknik esaslara ilişkin gayri resmi görüşmelere ilişkin iki ülke grubunun raporlamasına göre nihai olarak şeffaflık ve 

bütünlüğü yeterli bir şekilde ele alacak tanımlara yönelik bir kavramsal yaklaşım konusunda Tarafların anlaşmış olduğu 

bildirilmiştir. Tarafların, şeffaflık kılavuzlarının gelişmekte olan ülkeler tarafindan uygulanmasına yardım edilmesinde 

Uzman İstişare Grubu (CGE) nun rolüne yönelik iyileştirme seçenekleri hususunda anlaşmaya vardıkları da 

görülmüştür. Birçok grup, kendi tekliflerinin yansıtılmadığına ilişkin endişe ifade etmelerinden dolayı kayıp ve zarar gibi 

başlıklarda çalışmalar yapılmış ve ilerleme sağlanabilmiş ve Nihai Kararda aşağıdaki hususlar yer almıştır; 

 
 Ek ile yer verilmiş olan eylem ve desteğe ilişkin şeffaflık çerçevesine ilişkin yönetim, prosedür ve kılavuzların 

kabul edilmesi, 

 SBSTA'dan,ilk inceleme / gözden geçirme ve incelemesini raporlama, teknik bilirkişi görüşü ve kolaylaştırıcı, 

çok taraflı ilerleme görüşmesinde kazanılmış olan deneyime dayalı olarak çalışmalarını en geç 2028'e kadar 

gerçekleştirmesinin talep edilmesi ve sonraki incelemeler / gözden geçirmelerin CMA'nın uygun gördüğü 

zamanlarda yapılmasının sağlanması, 

 Tarafların, en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yöntemler, prosedürler ve kılavuzlara uygun olarak münferit 

bir rapor olarak sunulmuş ise, ulusal ilk iki yıllık şeffaflık raporlarını ve ulusal envanter raporlarını sunmaları, 

 Sekreterya'dan belirtilmiş olan eylemlere ek olarak şunları yapmasını talep etmektedir: Tarafların iki yıllık 

şeffaflık raporları ve ulusal envanter raporlarına ilişkin sentez raporlarının hazırlanması; teknik bilirkişi 

görüşüne dair yıllık bir rapor hazırlanması; ve Tarafların iki yıllık şeffaflık raporları ve eğer münferit bir rapor 

olarak sunulmuş olması halinde ulusal envanter raporları ile Tarafların kolaylaştırıcı, çok taraflı ilerleme 

görüşmelerinin kayıtlarının UNFCCC web sitesinde yayınlanması, 

 Finansal mekanizmanın bir işletim kuruluşu olarak GEF'e gelişmekte olan ülkelere kendi ilk ve sonraki iki yıllık 

şeffaflık raporlarını hazırlamalarında destek verme çağrısında bulunmakta ve bu desteği vermesinin talep 

edilmesi, 

 Uygulamalar, uygulama planları ve hibe anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin olan süreçlerin daha iyi bir 

şekilde iyileştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi da dahil olmak üzere, Madde 13 kapsamında raporlama için 

destek sağlanmasına yönelik sürecin verimliliğinin iyileştirilmesi için seçeneklerin göz önünde tutulması 

yönünde GEF ve bu kuruluşun uygulama ve yürütme kuruluşlarına çağrıda bulunulmakta ve keza yine GEF 

Konseyinin de bu yönde atım atmaya teşvik edilmesi, 

 GEF'ten, raporlamaya ilişkin öncelikli bir ihtiyaç olarak Şeffaflığa Yönelik Kapasite Oluşturma Girişiminin 

işlemesini destek olmayı sürdürmesinin talep edilmesi, 

 Kasım 2020 görüşülmek ve kabul edilmek üzere, bilgilerin elektronik ortamda raporlanması için ortak 

raporlama tabloları ve mevcut ortak tablo şeklindeki formatları ve ortak raporlama formatlarının hazırlanarak 

teknik uzmanlara yönelik bir eğitim programı düzenlenmesi, 

 Tarafları, yukarıda atıfta bulunulmuş olan çalışmaya ilişkin görüşlerini portal üzerinden 31 Mart 2019 tarihine 

kadar sunmaya davet edilmesi, 
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 Görev kapsamının COP tarafindan genişletilmesi çerçevesinde, Uzmanlardan oluşan Danışma Grubunun diğer 

hususların yanı sıra, iki yıllık şeffaflık raporlarının hazırlanması ve sunulması ve zaman içinde iyileştirilmiş 

raporlamanın kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere, ilgisine göre gelişmekte olan 

ülkelere teknik danışmanlık ve desteğin verilmesinin kolaylaştırılması ve yukarıda atıfta bulunulmuş ekiplerin 

eğitiminin uygulanması hususunda Sekreterya ya teknik danışmanlık verilmesini kapsayacak bir şekilde ve 

iyileştirilmiş şeffaflık çerçevesinin uygulanmasını desteklemek için, 1 Ocak 2019'dan başlayarak, Paris 

Anlaşmasına hizmet etmesi kararlaştırılmıştır. 

 
Küresel Envanter Hazırlanması (GST) 

 
Bu madde altındaki görüşmeler, Anlaşma Madde 14 ile tespit edilmiş olan GST için girdi kaynaklarının tespit edilmesi ve  

GST'nin yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Taraf ülkeler arasında hakkaniyet, zamanlama ve de taraf olmayan 

paydaşların katılımı konularında görüş ayrılıkları meydana gelmiştir. Bir gelişmekte olan ülke tüm sürecin altı aydan 

fazla sürmemesinin gerektiğini vurgulamıştır. Bir gelişmekte olan ülke grubu, "tüm süreç boyunca" taraf olmayan 

paydaşların katılımına yapılmış olan atıfların kaldırılmasını talep etmiş diğer bazı ülkeler ile birlikte, taraf olmayan 

paydaşların katılmak için ayrı bir forumlarının olması gerektiğini vurgulamıştır. 

 
Taraflar “GST kapsamı; hakkaniyet hususlarına yer verilmesi; taraf olmayan paydaşların rolü; girdi kaynakları; ve 

zarar/zarar hususunun teknik diyalog kapsamında ayrı bir iş akışı dahilinde olup olmaması ya da bunun uyum iş akışı 

içinde ele alınıp alınmaması “gibi başlıklarda görüşmelerde bulunmuşlardır. 

Nihai Karar da; 

 
 Hakkaniyet ve mevcut en iyi bilimsel yaklaşımın tüm GST boyunca, taraflarca kapsayıcı bir şekilde ele alınması, 

 GST'nin “bilgi toplama ve hazırlama; teknik değerlendirme ve çıktıların dikkate alınması,”bileşenlerinden 

teşkil edilmesi, 

 GST'nin, konu ile ilgili olarak bir ortak temas grubu kuracak olan SBSTA'nın yardımı ile gerçekleştirilmesi, 

 Girdilerin uzman görüşmesi vasıtasıyla ortak temas grubunun çalışmasını desteklemeyi amaçlayan bir teknik 

diyalogda bulunulması, 

 Uygulama çalışmalarının sosyal ve ekonomik sonuçlarını ele alan ve kayıp/zarar (tazminat) tan kaçınan, 

bunları en aza indiren, azaltım, uyum ve uygulama ve destek imkanları başlıklı tematik alanlarda, uzun vadeli  

hedeflerin başarılmasına yönelik küresel ilerlemeyi değerlendirmek gibi hususların yanı sıra, Paris 

Anlaşmasının uygulamasının değerlendirilmesine paralel olarak kendi çalışmasını organize edecek olan teknik 

diyalogun kurulması, 

 SBI ve SBSTA Başkanlıklarından, GST'nin tüm bileşenleri için kılavuz sorular geliştirmelerinin talep edilmesi, 
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 GST'nin, şeffaf bir şekilde ve taraf olmayan paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen taraf bazlı bir süreç 

olmasını ve tüm girdilere online / elektronik ortam da dahil olmak üzere her biçimde Taraflarca erişilebilmesinin 

sağlanması, 

Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştlrmak ve bu hükümlere uygunluğu teşvik etmek için Model ve 

Yöntemler 

 
Anlaşma Madde 15, uygulamayı kolaylaştırmak ve Anlaşma hükümlerine uygunluğu teşvik etmek için bir komiteden 

meydana gelen bir mekanizma kurmaktadır. Bu Madde kapsamındaki görüşmeler, komitenin etkin işleyişi için  

yöntemler ve modeller geliştirilmesine ilişkin olmuştur. Aynı zamanda Taraflar gayri resmi görüşmeler de yaygın bir 

şekilde toplanmışlardır. Gayri resmi istişarelerde, görüşmeler büyük ölçüde başlatma tarihi ve süreç, kurumsal 

düzenlemeler ile önlemler ve çıktılara odaklanmıştır. 

 
Nihai Kararda; 

 
 Uygulama ve uygunluk komitesinin etkin işleyişi için kararın ekinde yer alan ekte yer verilmiş olan model ve 

yöntemlerin kullanılması, 

 Daha önceki deneyimler dikkate alınarak ilk gözden geçirme çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. 

 
Uyum Komitesi Raporu 

 
Uyum komitesi raporunu ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Raporda, kurumsal ve idari hususlara ilişkin bilgiler, esnek iş 

programının uygulanmasına ilişkin ilerlemenin belirlenmesi ve 2019 - 2021 yıllarına ilişkin esnek İş Programı ve SBSTA 

tarafindan ele alınmak üzere bir öneri yer almaktadır. 

 
Nihai kararlar ise; 

 

 Taraflar ve diğer paydaşları ulusal uyum planı süreçlerinin tüm aşamalarında cinsiyet konusunu da ele 

almalarını yaygın hale getirmeye davet edilmesi, 

 Tarafları, uyum planlaması ve uygulamasına yönelik katılımcı bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmesi, 

 Tarafları, topluluk bazlı uyum, ekosistem bazlı uyum, geçim kaynağı ve ekonomik çeşitlendirme ve risk bazlı 

yaklaşımlar da dahil olmak üzere, ilgisine göre, uyum planlamasına yönelik değişik yaklaşımları hesaba 

katmaya ve bunları kullanmaya teşvik etmek, 

 Sözleşme kapsamındaki ilgili kurumları ve taraf olmayan paydaşları, iklim verileri ve bilgilerinin toplanması 

çalışması yapanlar da dahil olmak üzere, desteği (finansal, teknik, teknolojik ve kapasite oluşturma) 

güçlendirmeye davet edilmesi, 

 Tarafları ve diğerlerini, hassas topluluklar ve gruplara yönelik ekosistemler ve uyum planlamasına odaklanan 

18 
girişimlere ilişkin örnek olay çalışmalarını paylaşımında bulunmaya davet edilmesi, 



Kayıp ve Zararlar için Varşova Uluslararası Mekanizması Raporu 

 
Aşırı hava olayları ve yavaş gelişen olaylar da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle ilişkili kayıp ve 

zararın engellenmesi, en aza indirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik kurulan mekanizmanın aldığı Nihai Kararda; 
 

 1.5 
0 

C Küresel Isınmaya ilişkin IPCC Özel Raporu kayda alınmaktadır, 

 Tarafları, kayıp ve zarar (tazminat) dan kaçınma, bunları asgari seviyeye indirme ve ele almaya yönelik 

çabalarında politika, plan ve strateji geliştirmeyi düşünmeye ve koordineli eylemi ve ilerleme izlemesini 

kolaylaştırmaya davet etmektedir ve 

 Tarafları, kayıp ve zarar(tazminat) dan kaçınma, bunları asgari seviyeye indirme ve ele alma ve felaket 

risklerini azaltmayı amaçlayan ulusal plan ve stratejilerini geliştirip uygularken ilerideki iklim risklerini de 

göz önünde bulundurmaya davet etmektedir. 

 
Cinsiyet 

 
Bu madde 2 Aralık tarihinde genel kurulda ele alınmış ve daha sonra da gayri resmi istişarelerde görüşülmüştür. Nihai 

kararda; 

 
 Taraflara COP'un kadın odak noktası tayin edilmesi ve bu noktaya destek verilmesine yönelik daveti 

hatırlatılmakta ve bugüne kadar sadece 42 tarafin cinsiyet dikkate alarak kadın odak noktası tayin etmiş 

olduğunu belirtmektedir ve 

 Tarafları ve gözlemcileri, SBI de ele alınmak üzere Sekreterya tarafindan hazırlanacak olan bu konuya ilişkin 

sentez raporuna yön vermek üzere cinsiyet/kadın eylem planının uygulanması, ilerleme alanlarının tespit 

edilmesi, müteakip eylem planlarında gerçekleştirilecek olan iyileştirme ve ek çalışma alanları konularında 3ı 

Ağustos 2019 tarihine bilgi sunmaya davet etmektedir. 
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3. Kurallar Kitabının Değerlendirilmesi 

Polonya iklim müzakerelerinin en önemli ve tek amacı Kurallar Kitabı diğer bir ifade ile Paris Anlaşması Çalışma  

Programının nihai hale getirilmesiydi. Son üç yılda Taraflar zor müzakerelerden sonra Paris Anlaşmasının birçok 

taahhütlerini ki bunlar azaltımı hesaplamak, finansman muhasebesi ve şeffaflığı temin etmek gibi konularda ihtiyaç 

duyulan ayrıntılı teknik kılavuza çevirmek ve iki hafta sürecinde kararlara bağlamak için oldukça çaba harcadılar. Bu 

sürenin Marakeş'te COP 22'de tespit edilmesinden bu yana, ülkeler müzakerelerde ilerleme sağlayamadılar. 20ı8 

yılının Eylül ayında Bangkok'taki ilave bir müzakere oturumuna rağmen, delegeler, Katowice'de 236 sayfalık bir metinde 

çözümlenecek temel farklılıklarla Konferansa başladılar. 

 
Uzun süredir Taraflar arasında mevcut olan farklı düşüncelerin kaynağında tarihsel sorumlulukların paylaşılması ve 

gelecekte alınacak yükümlülüklerin belirlenmesidir. Görüşmelerde uzlaşmayı engelleyen temel çekişmeli konu 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yaklaşımların farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkeler, baştan beri ulusal yürüttükleri azaltma çabalarında esneklik tanınmasının gerektiğini iddia ederlerken, gelişmiş 

ülkeler de herkesi, özellikle de yükselen ekonomileri eşit bir şekilde sorumlu tutacak olan ortak kuralların olması  

yönünde çaba harcamışlardır. Paris Anlaşması bu hususta az açıklık sağlayabilmiştir. Ek I ve Ek I Dışı Taraflar arasındaki 

ikili bölünmeyi kırarken, bunu belirsiz ya da değişik hükümler bazında değişen bir lisan ile sağlamıştır. Örneğin, 

finansman hükümlerinde, Paris Anlaşması, gönüllü destek sağlamaya teşvik edilen "diğer taraflar" kavramını 

çıkarmıştır. Bu nedenle de, güçlü bir Kural Kitabının nihai hale getirilmesi için ülkelerin farklılık gösteren kapasitelerini  

dengeleyen bir çözüm gerektirdiğinden başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yoğun çabalar harcanmıştır. 

 
Ayrıca, Tarafların iklim değişikliği ile daha güçlü mücadele için gerekli en önemli mekanizmalardan olan finans 

konusunda desteğin taahhüt edilmesi ve yeterliliğinde gelişmiş ülkelerin alacakları tutum da müzakerelerin 

ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. 

 
Katowice müzakerelerinin en önemli başarılarından biri, Tarafların, Paris Anlaşması Çalışma Programının birçok 

unsurunu kabul etmeli olmuştur. Tek önemli istisna, azaltım sonuçlarının uluslararası transferine ilişkin kılavuza yönelik  

6.Madde kapsamındaki işbirliğine ilişkin yaklaşımlar ile Anlaşmanın karbon ticareti mekanizmasına ilişkin kurallar ve 

piyasa tabanlı olmayan yaklaşımlara yönelik İş Programı olmuştur. Bir sonraki iklim müzakerelerinde ele alınacak olan 

karbon mekanizmalarının uygulanmasına yönelik düzenlenmelerin nihai hale getirilmesi Paris Anlaşmasına özel 

sektörün daha güçlü bir şekilde dahil edilmesini sağlayacaktır. 
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Taraf olmayan paydaşlar, gerek müzakere sürecinin şeffaflığının artırılması ve gerekse de iklim eylemine önemli katkı 

vericiler olarak iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında çok önemli role sahiptirler. Ancak birçok gözlemci 

müzakerelerin zaman zaman gayri-resmi ve de kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesini eleştirerek Sekretaryanın 

daha şeffaf bir katılım sürecini gerçekleştirmesi yönünde beklentilerini beyan etmiştir. 

 
İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek başta küçük ada devletleri olmak üzere birçok Anlaşmaya taraf ülke, başta 

ABD VE Rusya olmak üzere bazı ülkelerin IPCC Özel Raporunun tanınmasına ve de kayıp ve zarar konularına karşı 

gösterdikleri dirençten dolayı hayal kırıklığı yaşamış olsalar da müzakerelerde güçlü bir finansman desteğine vurgu 

yapmışlardır. 

 
Kurallar Kitabi bazı ülkeler tarafindan ise iklim değişikliği ile mücadelede 2020 yılına kadar tüm ülkelerin taahhütlerinin 

güçlendirilmesi yönünde açık bir çabanın olmadığı yönünde eleştiriler de bulunmaktadır. Az gelişmiş ülkeler2020 yılına 

kadar yıllık hali hazırda kabul edilmiş olan 100 milyar $ tutarındaki iklim finansmanının nasıl sağlanacağı ve bunun 

ileride nasıl temel alınabileceği hususunda daha fazla açıklık talep etmişlerdir. 

 
Tematik kısımlardan oluşan Kurallar Kitabında tarafların ulusal sera gazı emisyonlarını nasıl izleyip raporlamalarının  

gerektiğini ve bunları azaltmak için yapacakları çabaları ve emisyon planlarını nasıl güncelleyeceklerini ayrıntılı olarak 

belirtmektedir. 

 
Az gelişmiş ülkeler emisyonların azaltılması, değişikliklere uyum sağlanması ve tazminat ödenmesi konularında 

finansal destek almaları hususunda güvence elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra Küresel Envanter çalışmasının nasıl 

gerçekleştirileceği, gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 2025'den itibaren finansman konusunda yeni hedeflerin 

tespit edilmesine ilişkin süreç ve teknoloji geliştirme ve transferine ilişkin ilerlemenin nasıl değerlendirileceği gibi 

başlıklarda ilerleme sağlanmıştır. Diğer önemli başlıklar ise; 

 
 Niyet edilen ulusal katkılarda hangi bilgilerin bildirilmesi gerektiği, 

 İyileştirilmiş şeffaflık çerçevesinin nasıl işletileceği, 

 İklim finansmanı için yeni hedeflerin tespit edilmesine yönelik süreç, 

 Küresel envanter çalışmasının nasıl gerçekleştirileceği, 

 Teknoloji geliştirme ve transferine ilişkin ilerlemenin nasıl değerlendirileceğidir. Karbon mekanizmalarına 

ilişkin çalışmaya gelecek müzakerelerde devam edilecektir. 
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Katowice paketinin önemli kararlarından bir tanesi de eylem ve desteğe ilişkin şeffaflık çerçevesine yönelik yöntem,  

prosedür ve kılavuzların kabul edilmesidir. Tüm taraf ülkeler tarafindan geçerli olan bu karar aynı zamanda gelişmekte 

olan ülkelere bazı esneklikler de sağlamaktadır. Söz konusu esneklik ilgili ülke tarafindan belirlenmekte ve bundan  

yararlanan ülkelerin, bunu nasıl uygulayacaklarını, kapasite kısıtlamalarının neler olduğunu izah etmeleri ve söz konusu 

kapasite kısıtlamaları hususundaki iyileştirmelere yönelik olarak takvim vermeleri icap etmektedir. Ayrıca, ülkenin 

ulusal raporlamasını nasıl iyileştirdiğine ilişkin bilgilerin iki yıllık şeffaflık raporu kapsamında olması gerekmektedir. İlk 

iki yıllık şeffaflık raporu ve ulusal envanter raporu, en geç 2024'e kadar sunulacaktır. 

 
Sonuç olarak birçok ülkenin güncellenmiş niyet edilen ulusal katkılarını sunacağı ve Paris Anlaşmasının gerçek anlamda 

sınavdan geçeceği kritik 2020 yılı öncesinde taraf ülkelerin çabalarının daha da artması ve 2019 yılındaki İklim 

Konferansında Paris Anlaşmasının Çalışma Programını uygulanması yönünde daha güçlü adımların atılması 

gerekmektedir. 
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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve 
Paris Anlaşması Organları 

 

 Taraflar Konferansı-Conference of the Parties (COP) 
 

 Kyoto Protokolü Taraflar Konferansı -Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol (CMP) 

 

 Paris Anlaşmasına Taraflar Konferansı-Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Paris Agreement (CMA) 

 

 Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı-Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice (SBSTA) 

 

 Uygulama Yardımcı Organı-Subsidiary Body for Implementation (SBI) 
 

 Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu-Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA) 
 

 Büro-Bureau of the COP, CMP, and CMA 
 

 Uygunluk Komitesi-Compliance Committee 
 

 Temiz Kalkınma Mekanizmaları Üst Kurulu-Executive Board of the Clean Development Mechanism 
(CDM) 

 

 Ortak Uygulama Denetim Komitesi-Joint Implementation Supervisory Committee (JISC) 
 

 Teknoloji Üst Komitesi-Technology Executive Committee (TEC) 
 

 İklim Teknoloji ve Ağı Danışma Kurulu-Advisory Board of the Climate Technology Centre and 
Network (CTCN) 

 

 Adaptasyon / Uyum K-omitesi Adaptation Committee 
 

 Kayıp ve zararlar için Varşova Uluslararası Mekanizması Üst Komitesi Executive Committee of the 
Warsaw International Mechanism for Loss and Damage 

 

 Finans Daimi Komitesi-Standing Committee on Finance (SCF) 
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 Kapasite Geliştirme Paris Komitesi The Paris Committee on Capacity-building (PCCB) 
 

 Adaptasyon Fon KuruluAdaptation Fund Board (AFB) 
 

 Az Gelişmiş Ülkeler Uzman Grubu-Least Developed Countries Expert Group (LEG) 
 

 Sözleşmenin Ek 1 de yer almayan ülkelere Ulusal Bildirimleri için Uzman Danışman Grubu- 
Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to 
the Convention (CGE) 

 

 Sekreterya- Secretariat 
 

 Birleşmiş Milletler Kurumsal bağ-United Nations institutional linkage 
 

 Küresel Çevre İmkanı-Global Environment Facility (GEF) 
 

 Yeşil İklim Fonu-Green Climate Fund (GCF) 
 

 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 

 Özel İklim Değişikliği Fonu-Special Climate Change Fund 
 

 Az Gelişmiş Ülkeler Fonu-Least Developed Countries Fund 
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