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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 884506 evrak numaralı “Paris Anlaşması”nın beyan ile 
birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.
	 	 Mustafa	Şentop
  Tekirdağ

  

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3853)

ESAS Dışişleri Komisyonu  

TALİ Çevre Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Küresel ısınmanın iklim üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uluslararası alandaki ilk ve en önemli adım 

olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile 
uygun bulunarak 11/11/2003 tarihli ve 2003/6458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Bahse 
konu Sözleşmenin 21 inci Taraflar Konferansında 12/12/2015 tarihinde kabul edilen Paris Anlaşması, 
Türkiye Cumhuriyeti adına 22/4/2016 tarihinde imzalanmıştır.

Paris Anlaşması temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 
dayanmaktadır ve Kyoto Protokolünün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini 
düzenlemeyi amaçlamaktadır. Paris Anlaşmasının uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme 
kıyasla küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında (mümkünse 1,5°C derece seviyesinde) 
tutulmasıdır.

Anlaşmanın diğer bir önemli özelliği, Kyoto Protokolünden farklı olarak gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları (Nationally Determined Contribution/NDC) ile azaltım eylemine 
katılmasıdır. Ulusal Katkı Beyanları, taraf ülkelerin ulusal şartları çerçevesinde kendi belirledikleri ve 
bağlayıcı olmayan gönüllü hedeflerden oluşan katkılardır. Bu kapsamda, ülkemiz Niyet Edilen Ulusal 
Katkı Beyanını sera gazı emisyonlarının referans senaryoya (BAU) göre 2030 yılında % 21 oranına kadar 
azaltılması hedefiyle 30/9/2015 tarihinde Sözleşme Sekretaryasına sunmuştur.

Ülkemiz, coğrafi konum olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek 
bölgelerden biri olan Akdeniz makro-iklim kuşağında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
Paris Anlaşmasının onaylanması, Anlaşmanın hedeflerine ulaşılması ve bu hususta küresel işbirliğine dâhil 
olunması bakımından önem arz etmektedir.
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 T.C. 
	 Cumhurbaşkanlığı
	Sayı:	Z-90666677-599-41826 28	Eylül	2021

 Konu: Paris Anlaşması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Birleşmiş Milletler  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21 inci Taraflar Konferansında kabul 
edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan “Paris Anlaşması”nı Anayasanın 
90 ıncı maddesi gereğince beyan ile onaylanması uygun bulunmak üzere ilişikte bilgilerinize sunarım.

  Recep	Tayyip	ERDOĞAN
  Cumhurbaşkanı
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Çevre Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

 Çevre	Komisyonu	 5/10/2021

	 Esas	No:	2/3853

	 Karar	No:	5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Cumhurbaşkanlığınca 28/9/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
“Paris Anlaşması” 01/10/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Mustafa Şentop imzasıyla “Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 01/10/2021 tarihinde 
esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 
2/3853 esas numaralı Kanun Teklifi Komisyonumuzun 5/10/2021 tarihli toplantısında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği (TBB), 
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği 
yetkililerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Teklif ile, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne dayanan ve Kyoto 
Protokolü’nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlayan 
Anlaşma’nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir.

Komisyonumuz üyelerince İçtüzüğün 23’üncü maddesi uyarınca Kanun Teklifinin tümü üzerinde 
görüşme yapılmasına, maddelerin ayrıca görüşülmemesine karar vermiştir.

Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın yaptığı sunumda;

- Uzun süre boyunca iklimde gözlenen doğal değişimler ile doğrudan ya da dolaylı olarak insan 
faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan ve atmosferin yapısını bozan değişiklik olarak ortaya çıkan 
iklim değişikliğinin küresel ısınma ve sera etkisine neden olduğu, bu nedenle iklim değişikliğinin 
olumsuz etkileri tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu haline geldiği,

-  Sera etkisine, petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar, atık depolama sahaları, pirinç tarlaları, 
çiftlik gübreleri, tarımsal faaliyetler, sanayi (özellikle naylon üretimi), soğutucular, klimalar, köpük 
ürünler, yalıtım malzemeleri, spreyler ve perflorokarbonların yol açtığı,

-  Sera etkisinin dünyanın aşırı ısınmasına neden olması sonucu yoğun kuraklıkların yaşanmaya 
başladığı, Dünya Bankasının tahminine göre 2050 yılında 140 milyon kişinin göç etmek zorunda 
kalacağının öngörüldüğü,

-  BM tarafından hazırlanan bir çalışmada yıkıcı etkiye sahip afetlerin son 20 yılda Dünyada önemli 
artış gösterdiği ve bu artışın özellikle de iklim ile ilişkili afetlerde gerçekleştiği ve iklim ile ilişkili 
afetlerin tüm afetlerin yaklaşık %91’ini oluşturduğunun vurgulandığı,

-  Ülkemiz, coğrafi konum olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek 
bölgelerden biri olan Akdeniz makro-iklim kuşağında yer aldığı, iklim değişikliği etkilerini, son yıllarda 
sel, orman yangını, deniz müsilajı ve kuraklık olarak ülkemizde kendisini gösterdiğini,
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-  Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini (İklim Anayasası) 1992 yılında 
onayladığı, bu Sözleşmede ülkemiz, OECD üyeliği nedeniyle gelişmiş ülkelerin bulunduğu Ek-1 
ve fınans sağlayan gelişmiş ülkelerin olduğu Ek-2 listelerinde yer aldığı, bu durumun gerçekçi bir 
belirleme olmadığı, bu nedenle fınans sağlayan ülkeler listesi olan Ek 2’den Türkiye’nin 2001 yılında, 
ilgili ülkelerin onaylamasıyla çıktığı,

-  BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine göre; Türkiye’nin mutlak emisyon sınırlandırmasına 
tabi olduğu, bu kapsamda ülkemizin sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldığı,

-  BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin uygulaması olan Paris Anlaşmasını, 12 Aralık 
2015 tarihinde 195 ülke tarafından kabul edildiği, Türkiye’nin bu Anlaşmayı 22 Nisan 2016 tarihinde 
imzaladığı, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeledeki samimiyetini göstermek adına Anlaşmayı 
imzaladığı, ancak taraf olmadığı,

-  Türkiye’nin Paris Anlaşmasının, sera gazı etkisine sebep olan gelişmiş ülkeler kategorisinde 
olduğu için onaylamadığı, çünkü öngörülen taahhütlerin ülkemizin sanayileşme çabalarına engel teşkil 
edebileceğinin hesaplandığı,

-  Aradan geçen 5 yıl içinde, AB’nin ve diğer uluslararası kuruluşların iklim değişikliği ile ilgili 
yeni finansman kaynakları yaratması, AB tarafından, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun biçimde 
iklim politikaları konusunda gerekli adımları atmayan ülkelerden ithal edilecek enerji ve karbon yoğun 
ürünlere sınırda karbon vergisi uygulanacağının belirtilmesi ve 2020 yılında Türkiye’nin ihracatının 
%42’sinin AB’ye yapıldığı dikkate alındığında, Türkiye’nin Paris Anlaşmasını onaylamasının daha 
yararlı olacağının görüldüğü,

-  Avrupa Birliği, 2050 yılı sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlamayı hedeflediği, bu kapsamda 
kalkınma anlayışında bir radikal dönüşüm beyanı ortaya koyduğu,

-  AB’nin son dönemde yaptığı anlaşmaların tamamında Paris Anlaşması’na taraf olma ve 
Anlaşmayı etkin bir şekilde uygulamaya ilişkin bağlayıcı taahhüt içerdiğini, bu nedenle Paris 
Anlaşmasını, gelecekte yapılacak kapsamlı ticaret anlaşmalarının hepsinde olmazsa olmaz bir unsur 
haline geleceği,

İfade edilmiştir.

Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde:

-  Çevre konusunun siyaset üstü olduğu, iklim değişikliğinin siyasi bir tartışma konusu yapılmaması 
gerektiği,

-  Paris Anlaşması’nın, muhalefet tarafından birçok defa talep edilmesine rağmen TBMM’nin 
onayına sunulmadığı, ilgili kamu kurumları arasında bir koordinasyon sorunu bulunduğu,

-  Ülkemizin yenilenebilir enerji ve mikromobilite (bisikletli ulaşım) gibi alanlarda önemli adımlar 
attığı, son yıllarda çevre kirliliğinin kalıcı olarak önlenmesine yönelik plastik poşet kullanımının 
sınırlanması ile atıkların bertaraf edilmesine yönelik kanuni düzenlemeler yapıldığı, esasında 
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamadan yeşil teknoloji ve yeşil büyüme alanında önlemler aldığı,

-  Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atmakta gecikerek zaman kaybına 
uğradığı,
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-  Dünya’nın yeni bir ekonomik sisteme yöneldiği, artık çevreye duyarlı bir kalkınma modelinin 
kabul gördüğü, bunun dışında fosil yakıta dayalı enerji üretimi ile yüksek karbon salınımı olan üretime 
finansman bulunamayacağı,

-  Türkiye’nin yeşil teknolojiye yatırım sağlamaya odaklanan çok taraflı kalkınma bankalarından 
faydalanmaya devam ettiği,

 -  Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamakta geç kaldığı, sanayinin kısa sürede 
bu sürece uyum sağlamayacağı, bu nedenle yeşil teknolojiye yatırım sağlamaya odaklanan çok taraflı 
kalkınma bankalarından gerekli finansmanı bulmakta zorlanacağı,

-  İklim değişikliği ile ilgili yangınlar, sel ve kuraklık gibi olaylar sıklıkla yaşanmasına rağmen sera 
gazının en önemli nedenleri arasında yer alan termik santrallere izin verilmeye devam ettiği, baca gazı 
salınımını önlemeye yönelik filtre zorunluluğunun ertelendiği,

-  Türkiye’nin sera gazı salınımını azalmak için yenilenebilir enerji yatırımlarına önem verildiği, 
2020 yılında toplam enerji üretiminin %53’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği, 
ayrıca Türkiye’nin “Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı”nda 2030 yılına kadar %21 oranında sera gazı 
azaltım hedefini belirlediği,

-  Karbon salınımı yüksek olan demir-çelik, petro-kimya, çimento ve termik santral gibi sektörlere 
yönelik bir yeşil dönüşüm planlaması yapılması gerektiği,

-  Ülkelerin kalkınmasında enerji arzının vazgeçilmez bir unsur olduğu, bu nedenle son yıllarda 
enerji arzını sağlamaya yönelik önemli yatırımlar yapıldığı, termik santrallerin bir zorunluluk olarak 
gündeme geldiği, gelişmiş ülkelerin de termik santralden elektrik enerji elde ettiği, termik santrallere 
bağımlılığı azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji üretimine önemli teşvikler sağlandığı,

-  Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylanması ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olacağı, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlanacağı, böylece ikili ticaret anlaşmalarında Paris Anlaşması’na 
taraf olma zorunluluğu ya da Paris Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik taahhüt talebinin ülkemiz 
açısından sorun olmayacağı,

-  Paris Anlaşması’nın sera gazında mutlak azaltım konusunda ceza uygulamasının ya da belli 
bir emisyon azaltım seviyesini zorunlu tutma gibi bir mekanizmasının bulunmadığı, bu nedenle sera 
gazında mutlak azaltım ülkemizce istenmediği sürece gerekmeyeceği,

-  Paris Anlaşması’nda bir zaman kaybı var şeklindeki eleştirilerin temelsiz olduğu, Çünkü Paris 
Anlaşması’nın, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin bir uygulama anlaşması olduğu, Paris 
Anlaşması’nın getirdiği düzenlemelerin geçen süreç içinde değerlendirildiği, gelinen noktada söz 
konusu Anlaşma’nın onaylanmasının Türkiye sanayisinin gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı için 
bugün gündeme geldiği,

şeklinde konulara değinilmiştir.

 Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, Komisyonumuzun genel uygunluk 
görüşünün esas komisyona bildirilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.
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Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Üye

	 Muhammet	Balta	 Muhammet	Müfit	Aydın	 Hacı	Turan

 Trabzon Bursa Ankara

 Üye Üye Üye

	 Hacı	Osman	Akgül	 Husret	Dinç	 Abdullah	Ağralı

 Gümüşhane Hakkâri Konya

 Üye Üye Üye

	 Mehmet	Emin	Şimşek	 Yusuf	Ziya	Yılmaz	 Semiha	Ekinci

 Muş Samsun Sivas

 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Akay	 Aydın	Özer	 Ednan	Arslan

 Şanlıurfa Antalya İzmir

 Üye Üye Üye

	 Mahir	Polat	 Murat	Bakan	 Vecdi	Gündoğdu

 İzmir İzmir Kırklareli

 Üye Üye Üye

	 Oya	Ersoy	 Murat	Çepni	 Ayşe	Sibel	Ersoy

 İstanbul İzmir Adana

 Üye Üye

	 Zeki	Hakan	Sıdalı	 Metin	Ergun

 Mersin Muğla
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Dışişleri Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

 Dışişleri	Komisyonu	 5/10/2021

	 Esas	No:	2/3853

	 Karar	No:	178

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1. Giriş
Cumhurbaşkanlığınca 28/9/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21’ inci Taraflar Konferansında kabul 
edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan “Paris Anlaşması”nın beyan 
ile birlikte onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 1/10/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop imzasıyla “Paris Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. 1/10/2021 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak 
Çevre Komisyonuna havale edilen 2/3853 esas numaralı Kanun Teklifi, 5/10/2021 tarihinde Çevre 
Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş ve hazırlanan rapor Komisyonumuza gönderilmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz edilmiştir. Teklif, Komisyonumuzun 27’nci Yasama 
Dönemi 5/10/2021 tarihli 30’uncu toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

2. Teklifin İçeriği
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine dayanan ve Kyoto Protokolünün sona erme tarihi olan 2020 sonrası 
iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi hedefleyen Anlaşma’nın beyan ile birlikte onaylanmasının 
uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir.

3. Komisyon Görüşmeleri
Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından;

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tüm insanlığın ortak meselesi olduğu, insan faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan ve atmosferin yapısını bozan değişikliklerin geldiği aşama için verilen “kırmızı 
alarm” uyarısına sebep olan en önemli unsurlardan birinin küresel ısınma olduğu, dünya genelinde 
mevcut eğilimin sürmesi hâlinde bu yüzyılın sonunda ortalama sıcaklık artışının 2,7 derece olacağının 
tahmin edildiği,

Son yirmi yılda yaşanan doğal felaketlerin yüzde 91’inin iklimle ilişkili olduğu, bu afetlerin ciddi 
ekonomik kayıplara da sebep olduğu, son dönemde dünyayı yoğunlukla meşgul eden göç sorununda da 
iklim değişikliğinin etkili olduğu,

1994’te yürürlük kazanan ve Türkiye’nin 2004 yılında taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin amacının atmosferdeki sera gazı birikimlerini sınırlamak ve 
ülkelerin bu konuda daha fazla yükümlülük üstlenmelerini sağlamak olduğu,

Taraf ülkelerin üstlenmeleri gereken yükümlülüklere göre üç ayrı grup altında toplandığı ve bunların 
eklerle tanımlandığı, gelişmiş ülkelerden oluşan “Ek 1” listesindekilerin, sera gazı emisyonlarını 
sınırlandırmak ve bunun için somut tedbirler almakla yükümlü olduğu, “Donör ülkeler” olarak da tabir 
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edilen “Ek 2” listesindekilerin ise ilave olarak, gelişmekte olan ülkelere fınans, teknoloji ve kapasite 
geliştirme desteği sağlamakla sorumlu tutulduğu, bu iki liste dışında kalan ülkelerin ise “Ek dışı” kabul 
edildiği, gelişmekte olan ülkeler olarak değerlendirildiği,

Türkiye’nin, sözleşme kabul edildiğinde OECD üyeliği nedeniyle “Ek 1” ve “Ek 2” listelerinde 
yer aldığı, sürecin başından itibaren, gelişmekte olan ülke olduğumuz vurgulanarak “Ek” listelerinden 
çıkma talebimizin gündemde tutulduğu, ülkemizin 2001 yılında “Ek 2” listesinden çıktığı,

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulama araçlarından ilkinin 1997’de kabul edilen 
ve 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü olduğu, ülkemizin 2009 yılında taraf olduğu Protokolün 
geçerliliğinin 2020 itibarıyla sona erdiği, ikinci ve güncel uygulama aracının ise 2020 sonrasını 
düzenleyen, gündemimizdeki Paris Anlaşması olduğu, Anlaşma’nın 2015’teki müzakereler neticesinde 
196 ülke tarafından kabul edildiği, ülkemizce de 22 Nisan 2016 tarihinde imzalandığı,

Anlaşmanın hedefinin, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 derecenin 
altında, mümkünse 1,5 derece seviyesinde sabitlemek, 2050 yılında küresel olarak sıfır emisyona 
ulaşmak ve salınan sera gazları ile yutulan gazlar arasında denge sağlamak olduğu, tarafların sera gazı 
salımlarının azaltılmasına yönelik taahhütte bulunmaları prensibinin altının çizildiği,

Henüz taraf olmasak da Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanımız çerçevesinde ülkemizin sera gazı 
azaltım hedefinin belirlendiği, buna göre 2030 yılı itibarıyla yüzde 21’e kadar artıştan azaltımın 
amaçlandığı,

Türkiye’nin şu anda Paris Anlaşması’na taraf olmayan 6 ülkeden l’i olduğu, bununla birlikte, 
somut adım ve eylemlerle iklim değişikliyle mücadelede sorumluluklarını yerine getirdiği,

Paris Anlaşmasındaki yükümlülüklerin çok taraflı platformlarda giderek daha fazla karşımıza 
çıktığı, Anlaşmaya taraf olmamızın en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’yle ekonomik 
ilişkilerimizin ilerletilmesine de katkı sağlayacağı, taraf olmayan ülkelerin önümüzdeki dönemde yeşil 
teknolojiye yönelik finansman araçlarından yararlanamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği,

Ulusal beyanımızla, Anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak uygulayacağımızın kayda 
geçirildiği; uluslararası iklim rejiminin, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler 
ilkesine dayandığı, bu ilkeye göre ülkelerin iklim değişikliğinin etkileri karşısında eşit olduğu ancak her 
birinin değişen kalkınma düzeyleri ve sera gazı emisyonlarında farklı paya sahip olduklarının da teslim 
edildiği, katkı beyanlarımızın bu prensip temelinde ulusal koşullarımıza bağlı olarak belirleneceği,

Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin net sıfır emisyon hedeflerini belirledikleri, bazı ülkelerin 
net sıfır emisyon için 2050 tarihine işaret ettikleri, Türkiye olarak 2053 yılında net sıfır emisyona 
ulaşma hedefimizin açıklandığı,

ifade edilmiş;

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar tarafından;

Paris Anlaşması’yla ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’yle ilgili müzakerelerin yaklaşık 
sekiz senedir yürütüldüğü, sürecin ülkemizce ciddi olarak takip edildiği, 1992’de Türkiye’nin OECD 
kurucu üyesi, aynı zamanda Avrupa Birliği aday ülkesi olması itibarıyla -o dönem olumlu gibi 
değerlendirilse de- emisyon hacmi yüksek olan ülkeleri içeren Ek-1 listesine hatta diğer ülkelere fînans 
yardımı yapacak ülkeleri içeren Ek-2 listesine eklenmesinin sıkıntılı bir durum oluşturduğu,

Doğaya saygılı ve sürdürülebilir kalkınma modeli denilen Yeşil Kalkınma hamlesini 
gerçekleştirmemizin gerektiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2053 hedefinin çok kıymetli 
olduğu ve iyi çalışılması gerektiği,



‒ 12 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 279)

Bir iklim şurası yapılarak kısa, orta ve uzun vadede 2053’e giden yolda stratejilerimizin 
belirlenmesinin gerektiği, ardından da bir iklim kanununa ihtiyaç olduğu, böyle bir kanunun özellikle 
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı ve karbon vergisi konusundaki kuralları yönünden önem arz edeceği,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Dünya Bankasıyla yaptığı projeyle, Türkiye’deki karbon 
ticaretinin nasıl yapılabileceği ve karbon vergisinin nasıl belirlenebileceği konularında çalışmalar 
yapıldığı, bu konuda çıkacak bir kanunla da Avrupa Birliğine uyum sağlanacağının ve daha az 
emisyonlu bir dünyaya ulaşılabileceğinin değerlendirildiği,

ifade edilmiş;

Komisyon üyeleri tarafından;

Anlaşma’nın ülkemiz tarafından imzalanmasındaki beş yıllık gecikmenin Türkiye’nin itibarını 
aşındırdığı ve çevre konusundaki çıkarlarına zarar verdiği,

Ülkemizin dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olma vizyonu ile yıllardır İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi ekindeki listelerden çıkmak için verilen uğraş arasında ciddi bir çelişki bulunduğu,

 Ülkemizin Avrupa Birliği’nin iklim ve çevre konularındaki pek çok fonundan faydalanan bir 
ülke olduğu ancak kuralların tüketim alışkanlıklarımıza yansımasında sorunlar görüldüğü, uygulama 
alanında da bu kararlılığın sürdürülmesinin gerektiği,

Uygulamada tarım ve orman alanlarının tahrip edilmesi, termik santral sayısının dolayısıyla fosil 
yakıt kullanımının artması gibi hususların Paris Anlaşması’nın getireceği yükümlülükler ile farklılaşan 
bir durum ortaya koyacağı,

Maden şirketlerine genellikle ormanlık arazilere yakın yerler için ruhsat verildiği, izlenen tarım 
politikalarının, tarım arazilerinin imara açılmasının iklim krizine yaptığı büyük katkının da masaya 
yatırılması gereken konulardan olduğu, Paris İklim Anlaşması’nın imzalandığı ancak gerekliliklerinin 
yerine gelip gelmeyeceğinin bilinemediği,

2012 yılında BM Sekretaryasına sunduğumuz Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nda 430 milyon 
ton toplam sera gazı emisyonunun yer aldığı, 2030’da bunun 1,175 milyar tona çıkacağının ve bu 
miktarın 929 milyona çekileceğinin ifade edildiği, ancak 2019’da TÜİK’in yayınladığı son sera gazı 
emisyon envanterine göre emisyonun 2019’da zaten 506 milyon olduğu, 430 milyondan yedi yılda 506 
milyona çıktığı, ülke olarak biz böyle bir taahhütte bulunurken, ekonomik durumları bizden çok farklı 
olarak değerlendirilemeyecek iki Latin Amerika ülkesi Arjantin ve Brezilya’nın 2030’a gelindiğinde 
2005 yılındaki seviyenin de altına inmeyi taahhüt ettikleri,

Göç başta olmak üzere, ülkemizin millî güvenliğimizi ilgilendiren meselelerle alakalı iklim 
değişikliğiyle ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması çerçevesinde bir çalışmasının olup olmadığı,

1990 ile 2015 yılları arasında pek çok çerçeve anlaşmanın yapıldığı, anlaşmalara binaen yıllık 
emisyon azaltım hedeflerinin aksine emisyon oranının iki katına çıktığı, bu nedenle uluslararası iklim 
rejiminin başarısız olduğu,

Bugüne kadar Anlaşma kapsamında öngörülen fon için toplanması hedeflenen miktarın ancak 
yüzde 10’ unun toplanabildiği,

Anlaşma ile iklim krizinin mali yükünün kime yüklendiği, “Yeşil İklim Fonu”ndan kimlerin 
yararlandığı,

Paris Anlaşması’nın bir fınans anlaşması olduğu, ekolojik varlıkların kaybolması ve eski 
kaynakların çok pahalı olması sonucu yeni bir ekonomik düzenin öngörüldüğü,
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Anlaşma ile enerjide dönüşümü sağlayacak altyapı yatırımlarının fonlanması ile fosil şirketlerin 
yerine yenilenebilir enerji şirketleri ile düşük karbonlu bina yapan inşaat şirketlerinin, jeomühendislik 
şirketlerinin desteklenmesinin öngörüldüğü,

Bugün yapılması gerekenin acil iklim durumunun ilan edilmesi olduğu,

hususlarında yöneltilen görüş ve sorulara cevaben Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından;

Paris Anlaşması’nın ülkemizce 2016’da imzalandığı, bütün ilgili kurumlarımızın bu yönde beş 
yıl boyunca ortaya koyduğu görüşmelerin, ülkemizin maksimum kazanımla bu anlaşmayı imzalamaya 
hazır olduğu bir dönemde ve özellikle buradaki statümüzden kaynaklanan olumsuzlukları minimize 
etmeye yönelik müzakereler sebebiyle beş yıl geçtikten sonra imzalandığı, burada Türkiye’nin herhangi 
bir kaybının söz konusu olmadığı,

Anlaşma’nın çok ciddi yaptırımlar getirmeyen ama önemli taahhütler ortaya koyan bir irade beyanı 
olduğu, ülkemiz açısından da dünyada ortaya konulan ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele 
anlamında çok ciddi sonuçlar doğuracak bu kalkınma modeline inancın ve desteğin ortaya konulduğu 
bir irade beyanı olduğu,

Türkiye’nin bir G-20 ülkesi olarak ve dünyanın en çok insani kalkınma yardımları hamlesinde 
bulunan ülkelerinden biri olarak, gelişmiş ülke iddiasıyla çelişen bir pozisyonu savunmadığı, aksine 
çevrenin kirletilmesinde, küresel iklim değişikliğinde sorumluluğu daha çok olan ülkelere nispeten 
daha çok sorumlulukla yüzleşme konusundaki itirazını hayata geçirdiği ve ulusal beyanımızla da 
aslında ortaya koyulan konunun bu olduğu,

Finansman tartışmalarının bu anlaşma kapsamında son derece tali olarak değerlendirilmesi 
gerektiği, burada tartışılacak finansman miktarının Türkiye’nin kapasitesiyle kıyas dahi kabul 
etmeyecek seviyede olduğu,

Türkiye’nin uluslararası ölçekte oluşturulan Yeşil İklim Fonu’ndan da bulunduğu kategori 
itibarıyla yararlanmasının söz konusu olmadığı, burada 100 milyar dolarlık taahhüdün son derece 
cüzi bir kısmı olan 8,8 milyar dolarlık kısmın toplanabildiği ve bunun 6 milyar doların üzerindeki 
kaynağının özellikle Ek dışı ülkelerin kullanımına projelendirilmiş durumda olduğu, harcamaların bu 
projelerin hayata geçmesi nispetinde takip edildiği,

Avrupa Birliğinin bu tartışmalar sonucunda hayata geçirdiği Yeşil Mutabakatın kabul edilme 
tarihinin 2019 olduğu, dolayısıyla burada bir gecikmenin söz konusu olmadığı, 2019’dan bu yana 
Avrupa Birliği içerisindeki tartışmaları da yönlendirici şekilde Türkiye’nin bu sürecin içerisinde 
olduğu ve nihayetinde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında ülkemizin de kendi Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’nı Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlayarak bu konudaki iradesini 
ortaya koyduğu,

OECD ve G-20 ülkesi olarak Anlaşmayı onaylayan son ülke olmamızla ilgili olarak, burada kendi 
hak ve menfaatlerimizin takipçisi olup anlaşmayı en hazır olduğumuz dönemde imzalamanın esas 
alındığı, ulusal çıkarların prestijin önünde geldiği,

Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmasına yardımcı olmak üzere OECD içerisinde Uluslararası 
İklim Eylem Programı (IPCC) denilen bir mekanizma teşkil edildiği, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı 
onaylamadığı hâlde OECD içerisinde bu programın katılımcı ülkelerinden biri olduğu,

Dünya Bankasının 140 milyon insanın 2050 yılına kadar iklim değişikliği sebebiyle göçe tabi 
olacağını, yer değiştireceğini tahmin ettiği, Türkiye için göçün farklı boyutlarının bulunduğu, şu anda 
göç kapasitesi anlamında gerçekten limitlerimizin zorlandığı,
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Türkiye için iklim değişikliğinin göçe etkisinin bu aşamada daha çok iç göç boyutuyla ele alınan bir 
konu olduğu, ancak önümüzdeki dönemde yer değiştirmesi tahmin edilen 140 milyon insan için hedef 
ülke konumuna gelmemek, böyle bir tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli hazırlıkların sürdürüldüğü, 
bu bağlamda İçişleri Bakanı başkanlığında ihdas edilen bir Göç Kurulu mekanizmasının bulunduğu, 
Göç Kurulu toplantılarında da iklim değişikliğinin göçe etkisi bağlamında kapsamlı tartışmaların 
gerçekleştirildiği,

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı tarafından;

Her sözleşmenin kendine has özelliklerinin olduğu, örneğin, Montreal Sözleşmesi’nde 
Türkiye’nin gelişmekte olan ülke statüsünde olduğu, müzakerelerin ülkemizin çıkarı nedeniyle doğru 
konumlandırdığımız yere göre yürütüldüğü,

Türkiye’nin Anlaşmada Ek-1 ülkesi olmasına karşın Ek-1 ülkelerinden farklı bir yapısının olduğu,

Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) ülkemizin ancak yoğun müzakereler sonucunda faydalandığı, 

Türkiye’nin konumunun biraz farklılık arz ettiği, örneğin IMF ve Dünya Bankasının birçok 
ifadesinde gelişmekte olan bir ülke olarak anıldığı ancak ilgili sözleşme özelinde değerlendirme 
yapılmasının gerektiği,

Dünyada hangi ülkelerin gelişmiş ülke, hangilerinin gelişmekte olan ülke olduğunu gösteren 
bir listenin bulunmadığı, gelişmişlik düzeyinin ve ülkelerin yıllar içerisinde değişmesi nedeniyle bu 
anlaşmanın dinamik olması gerektiği,

Paris Anlaşması’yla ilgili Türkiye’nin Ek-l’den farklı bir ülke kararı alınmasına ilişkin talebinin 
siyasi olarak kabul edilmediği,

Ülkelerin bu sözleşmeyi meclislerinden geçirirken kendi çıkarlarını koruyan beyanlarda 
bulundukları,

Yeşil İklim Fonu’nda toplanan 8,8 milyar doların 6,2 milyarlık kısmının bu zamana kadar 177 
projeye verildiği, söz konusu projelerin daha çok Asya-Pasifık, Afrika, Latin Amerika, Karayipler, 
Doğu Avrupa, öncelikle Afrika ve en az gelişmiş küçük ada ülkelerine verildiği,

Dünya Bankasıyla emisyon ticaret sistemini Türkiye’de bugün hayata geçirecek MRV isimli bir 
projenin gerçekleştirildiği,

Sanayide iklim dostu ürün üretme zorunluluğunun doğduğu,

ifade edilmiştir.

4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca 
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Teklifin l’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyon üyelerinden Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 
Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Canbey, Teklif ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Akif	Çağatay	Kılıç	 Ahmet	Berat	Çonkar	 Sena	Nur	Çelik	
 İstanbul İstanbul Antalya

 Kâtip Üye Üye

	 Ceyda	Bölünmez	Çankırı	 Tulay	Hatımoğulları	Oruç	 Asuman	Erdoğan

 İzmir Adana Ankara

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Haluk	Koç	 Aydın	Adnan	Sezgin	 Mustafa	Canbey
 Ankara Aydın Balıkesir

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Kamil	Erozan	 Atilla	Ödünç	 Kamil	Aydın

 Bursa Bursa Erzurum

  (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Utku	Çakırözer	 Derya	Bakbak	 Ahmet	Hamdi	Çamlı
 Eskişehir Gaziantep İstanbul

 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Ünal	Çeviköz	 Yunus	Emre	 Oğuz	Kaan	Salıcı
 İstanbul İstanbul İstanbul

 Üye Üye Üye

	 Zafer	Sırakaya	 Hasan	Turan	 Niyazi	Güneş
 İstanbul İstanbul Karabük

  (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

  Üye

	 	 İsmail	Özdemir

  Kayseri
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(Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve
45 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 1- (1) Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21 inci 
Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye 
Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016 tarihinde 
imzalanan “Paris Anlaşması”nın beyan ile birlikte 
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 1- Teklifin l’inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA ŞENTOP’UN TEKLİFİ

PARİS ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TEKLİFİ

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

PARİS ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TEKLİFİ
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