


Girifl

1980’li y›llarda, insan etkinlikleri sonucu oluflan sera gaz› emisyonlar›n›n
küresel iklim de¤iflikli¤i ile iliflkilendirilmesine yönelik bilimsel kan›tlar,
kamuoyunun endiflelerinin artmas›na yolaçm›flt›. Hükümetler bu problemle ilgili
endifleleri göz önünde bulundurarak, küresel bir anlaflma için acil tav›r al›nmas›n›
sa¤layacak bir dizi uluslararas› konferans düzenledi. Bu çabalar›n sonucunda,
1990 y›l›nda Birleflmifl Milletler Genel Kurulu ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve
Sözleflmesi için Hükümetleraras› Müzakere Komitesi’nin (INC) oluflturulmas›n›
kararlaflt›rd›.

INC, Sözleflme’nin tasla¤›n› haz›rlayarak 9 May›s 1992 tarihinde New York’taki
Birleflmifl Milletler Merkezi’nde kabul etti. Sözleflme 1992’de Rio de Janerio’daki
Dünya Zirvesi s›ras›nda imzaya aç›ld›. Burada, Avrupa Toplulu¤u da dahil olmak
üzere 154 ülkenin devlet baflkanlar› ve di¤er üst düzey temsilcileri taraf›ndan
imzaland› ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlü¤e girdi. 2002 y›l› Haziran ay› itibar›
ile 185 ülke Sözleflme’yi imzalayarak veya Sözleflme’ye kat›larak, kendilerini
Sözleflme’nin yükümlülüklerine karfl› sorumlu hale getirdiler. 

Taraflar Konferans› (COP) - Sözleflme’nin en yetkili organ› - ilk oturumunu
1995 y›l›n›n bafllar›nda Berlin’de gerçeklefltirdi. 1997 y›l› Aral›k ay›nda
gerçeklefltirilen Taraflar Konferans›’n›n üçüncü oturumunda, 2008-2012
döneminin sonunda geliflmifl ülkelerin sera gaz› emisyonlar›n›n toplam %5
oran›nda azalt›lmas›n› öngören Kyoto Protokolü kabul edildi. Protokol’ün metni
‹klim De¤iflikli¤i Sekreteryas› taraf›ndan ayr› bir kitapç›k olarak yay›nlanm›flt›r.

Ekim 2002
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B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

ÇERÇEVE SÖZLEfiMES‹

‹flbu Sözleflmeye Taraflar,
Yeryüzü iklimindeki de¤iflikli¤in ve bunun zararl› etkilerinin insanl›¤›n ortak

kayg›s› oldu¤unu kabul ederek,

‹nsan faaliyetlerinin atmosferdeki sera gazlar› yo¤unluklar›n› artt›rmakta
oldu¤u, bu art›fllar›n do¤al sera etkisini yükseltti¤i ve bunun dünya yüzeyinde ve
atmosferde ek bir ortalama s›cakl›k art›fl› ile sonuçlanaca¤› ve do¤al ekolojik
sistemlere ve insanl›¤a zarar verici etki yapabilece¤i endiflesiyle,

Geçmiflteki ve günümüzdeki küresel sera gaz› emisyonlar›nda en büyük pay›n
geliflmifl ülkelerden kaynakland›¤›n›, geliflme yolundaki ülkelerde kifli bafl›na
emisyonlar›n halen nispeten düflük oldu¤unu, geliflme yolundaki ülkelerden
kaynaklanan küresel emisyon pay›n›n sosyal ve kalk›nma gereksinimlerini
karfl›lamak üzere artaca¤›n› not ederek,

Sera gazlar› yutaklar› ve haznelerinin kara ve deniz ekosistemlerindeki
rolünün ve öneminin fark›nda olarak,

‹klim de¤iflikli¤ine iliflkin tahminlerde, özellikle zamanlama, büyüklük ve
bölgesel model bak›m›ndan birçok belirsizlikler bulundu¤unu not ederek,

‹klim de¤iflikli¤inin küresel niteli¤inin, tüm ülkelerin ortak fakat
farkl›laflt›r›lm›fl sorumluluklar›na ve imkanlar›na ve sosyal ve ekonomik
koflullar›na uygun olarak mümkün olan en genifl ölçüde iflbirli¤i yapmas›n› ve
etkili ve uygun uluslararas› çabaya kat›lmas›n› gerektirdi¤ini kabul ederek,

Birleflmifl Milletler ‹nsan Çevresi Konferans›’n›n 16 Haziran 1972'de
Stockholm'de kabul edilen bildirisinin ilgili hükümlerini hat›rlayarak,

Devletlerin, Birleflmifl Milletler fiart› ve uluslararas› hukuk ilkeleri uyar›nca,
kendi çevre ve kalk›nma politikalar›na uygun olarak kendi kaynaklar›n› kullanma
hakk›na sahip oldu¤unu ve kendi yetki alan› ya da kontrolü alt›ndaki faaliyetlerin
di¤er devletler ya da ulusal yetki alan› d›fl›nda kalan bölgelerdeki çevreye zarar
vermemesini sa¤lama sorumlulu¤unu da hat›rlayarak,
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‹klim de¤iflikli¤i karfl›s›ndaki uluslararas› iflbirli¤inde Devletlerin
hükümranl›k hakk› ilkesini tekrar teyid ederek,

Devletlerin etkin çevresel mevzuat› yürürlü¤e koymalar›, çevre alan›ndaki
standartlar, yönetim hedefleri ve önceliklerinin ait bulunduklar› çevre ve kalk›nma
çerçevesini yans›tmalar› gerekti¤ini ve baz› ülkeler taraf›ndan uygulanan
standartlar›n di¤er, özellikle geliflmekte olan ülkeler için uygun olmayan ve haks›z
ekonomik ve sosyal külfete malolaca¤›n› kabul ederek,

Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma Konferans› hakk›ndaki 22 Aral›k 1989
tarih ve 44/228 say›l› ve bugünkü ve gelecek kuflaklar için küresel iklimin
korunmas›na dair 6 Aral›k 1988 tarih, 43/53 say›l›; 22 Aral›k 1989 tarih, 44/207
say›l›; 21 Aral›k 1990 tarih, 45/212 say›l› ve 19 Aral›k 1991 tarih, 46/169 say›l›
Genel Kurul kararlar› hükümlerini hat›rlayarak,

Adalarda ve k›y› alanlar›nda, özellikle alçak konumlu k›y› alanlar›nda deniz
seviyesi yükselmesinin muhtemel zararl› etkilerine dair 22 Aral›k 1989 tarih,
44/206 say›l› Genel Kurul karar› hükümlerini ve Çölleflmeyle Mücadele Eylem
Plan›n›n uygulanmas›na dair 19 Aral›k 1989 tarih, 44/172 say›l› Genel Kurul
karar› ilgili hükümlerini de hat›rlayarak,

Ayr›ca, 1985 tarihli Ozon Tabakas›n›n Korunmas› için Viyana Sözleflmesi ve
29 Haziran 1990 tarihinde de¤ifltirilip uyumlaflt›r›lan 1987 tarihli Ozon
Tabakas›n› ‹ncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nü hat›rlayarak,

‹kinci Dünya ‹klim Konferans›’n›n 7 Kas›m 1990'da kabul edilen Bakanlar
Bildirisi’ni not ederek,

‹klim de¤iflikli¤i hakk›nda birçok devlet taraf›ndan yap›lan de¤erli inceleme
çal›flmalar›n›n ve Dünya Meteoroloji Örgütü, Birleflmifl Milletler Çevre Program›,
Birleflmifl Milletler sisteminin di¤er organ, örgüt ve kurulufllar›n›n oldu¤u kadar
di¤er uluslararas› ve hükümetleraras› organlar›n bilimsel araflt›rma sonuçlar›n›n
karfl›l›kl› de¤iflimine ve araflt›rma koordinasyonuna yapt›klar› önemli katk›lar›n
bilincinde olarak,

‹klim de¤iflikli¤ini anlamak ve ele almak için gerekli ad›mlar›n, e¤er bunlar
bilimsel, teknik ve ekonomik de¤erlendirmelere dayan›yor ve bu alanlardaki yeni
bulgular›n ›fl›¤› alt›nda tekrar de¤erlendiriliyorsa, çevresel, sosyal ve ekonomik
aç›dan son derece etkili olaca¤›n› kabul ederek,
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‹klim de¤iflikli¤ini ele almak için gerçeklefltirilecek çeflitli eylemlerin
ekonomik olarak gerekli olabilecekleri gibi di¤er çevresel sorunlar›n çözümüne de
yard›mc› olabileceklerini kabul ederek,

Geliflmifl ülkelerin, sera etkisinin artmas›ndaki göreceli katk›lar› da
gözönünde bulundurarak ve tüm sera gazlar›n› dikkate alarak, küresel, ulusal ve
anlaflma var ise, bölgesel düzeyde kapsaml› bir karfl› stratejiye ilk ad›m olarak, aç›k
öncelikleri temel almak suretiyle, esnek bir yaklafl›mla acilen harekete geçmeleri
gere¤ini de kabul ederek,

‹laveten, alçak konumlu ve di¤er küçük ada ülkelerinin, alçak konumlu
k›y›s›, kurak ve yar› kurak alanlar› veya sellere, kurakl›k ve çölleflmeye müsait
alanlar› bulunan ülkelerin ve hassas da¤l›k ekosistemlere sahip geliflmekte olan
ülkelerin iklim de¤iflikli¤inin zararl› etkilerine daha aç›k olduklar›n› kabul ederek,

Bu ülkelerin, özellikle ekonomileri fosil yak›t üretimi, kullan›m› ve ihracat›na
ba¤›ml› olan geliflmekte olan ülkelerin, sera gaz› emisyonlar›n›n s›n›rland›r›lmas›
için al›nan önlemler dolay›s›yla karfl›laflacaklar› s›k›nt›lar› kabul ederek,

‹klim de¤iflikli¤ine tepkilerin entegre bir flekilde sosyal ve ekonomik
kalk›nmayla koordineli olmas› gere¤ini, geliflmekte olan ülkelerin sürdürülebilir
kalk›nmaya ulaflmak ve fakirli¤i ortadan kald›rmak yönündeki hakl› öncelikli
ihtiyaçlar›n› tamamen dikkate almak ve aksinin kalk›nma üzerindeki zararl›
etkisinden kaç›nma gere¤ini de gözönünde bulundurmak suretiyle onaylayarak,

Öncelikle geliflmekte olan ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerin sürdürülebilir
sosyal ve ekonomik kalk›nmaya ulaflmak için gerekli kaynaklara eriflmeye ve
geliflmekte olan ülkelerin bu hedefe yaklaflabilmek için enerji tüketimlerini
artt›rmaya gereksinimleri oldu¤unu ve bu gereksinimlerini karfl›larken,
uygulamay› ekonomik ve sosyal aç›dan karl› k›lacak daha etkin enerji kullan›m›
ve genel ifadeyle sera gaz› emisyonlar›n›n kontrolü imkanlar›n› dikkate
alacaklar›n› kabul ederek,

Günümüz ve gelecek kuflaklar için iklim sistemini korumak kararl›¤›yla,

Afla¤›daki hususlarda anlaflmaya varm›fllard›r:
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‹flbu Sözleflme’nin amaçlar› için:
1. "‹klim de¤iflikli¤inin zararl› etkileri" iklim de¤iflikli¤i sonucunda fiziksel

çevrede veya biyotada ortaya ç›kan ve do¤al haldeki veya yönetim alt›ndaki
ekosistemlerin bileflimi, kendilerini onarma yetene¤i ve verimlili¤i veya
sosyo-ekonomik sistemlerin çal›flmas› veya insan sa¤l›¤› ve refah› üzerinde
önemli zararl› etkileri olan de¤ifliklikler demektir.

2. "‹klim de¤iflikli¤i", karfl›laflt›rabilir zaman dilimlerinde gözlenen do¤al iklim
de¤iflikli¤ine ek olarak, do¤rudan veya dolayl› olarak küresel atmosferin
bileflimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluflan bir de¤ifliklik
demektir.

3. "‹klim sistemi" atmosfer, hidrosfer, biyosfer, jeosfer ile bunlar›n karfl›l›kl›
etkileflimlerinin toplam›n› tan›mlamaktad›r.

4. "Emisyonlar", sera gazlar›n›n ve/veya bunlara kaynakl›k yapan öncül
maddelerin belirli bir alanda ve zaman diliminde atmosfere sal›nmas›
demektir.

5. "Sera gazlar›" hem do¤al, hem de insan kaynakl› olup atmosferdeki, k›z›l ötesi
radyasyonu emen ve tekrar yayan gaz oluflumlar› anlam›na gelir.

6. "Bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluflu”, belirli bir bölgenin egemen
Devletleri taraf›ndan kurulan, bu Sözleflme veya protokolleriyle düzenlenen
konularda yetki sahibi ve kendi iç mevzuat›na göre ilgili belgeleri
imzalamaya, onaylamaya, kabul, uygun bulma veya kat›lmaya tam yetkili
kurulufl demektir.

7. "Hazne", bir sera gaz›n›n veya bir sera gaz›n›n oluflumunda rolü bulunan bir
öncü maddenin depoland›¤› iklim sisteminin bir unsuru veya unsurlar›
anlam›na gelir.

8. "Yutak", bir sera gaz›n›, bir aerosolü veya bir sera gaz›n›n oluflumunda rolü
bulunan bir öncü maddeyi atmosferden uzaklaflt›ran herhangi bir ifllem,
faaliyet veya mekanizma anlam›na gelir.

9. "Kaynak" bir sera gaz›n›, bir aerosolü veya bir sera gaz›n›n oluflumunda rolü
bulunan bir öncü maddeyi atmosfere salan herhangi bir ifllem veya faaliyet
anlam›na gelir.

TANIMLAR*

* Madde bafll›klar› okuyucuya yard›mc› olmas› amac›yla konulmufltur.
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‹flbu Sözleflme’nin ve Taraflar Konferans›’n›n benimseyebilece¤i herhangi bir
ilgili yasal belgenin nihai amac›, Sözleflme’nin ilgili hükümlerine göre,
atmosferdeki sera gaz› birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan
kaynakl› etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmay› baflarmakt›r. Böyle bir düzeye,
ekosistemin iklim de¤iflikli¤ine do¤al bir flekilde uyum sa¤lamas›na, g›da
üretiminin zarar görmeyece¤i ve ekonomik kalk›nman›n sürdürülebilir flekilde
devam›na izin verecek bir zaman dahilinde ulafl›lmal›d›r.

Taraflara, Sözleflme’nin amac›na ulaflmak ve hükümlerini yerine getirmek için
yapacaklar› eylemlerinde, di¤er hususlar meyan›nda, afla¤›dakiler yol
gösterecektir:

1. Taraflar, iklim sistemini, eflitlik temelinde ve ortak fakat farkl›laflm›fl
sorumluluklar›na ve güçlerine uygun olarak, insano¤lunun günümüz ve gelecek
kuflaklar›n›n yarar› için korumal›d›r. Dolay›s›yla, Taraflardan geliflmifl ülkeler
iklim de¤iflikli¤i ve onun zararl› etkileri ile savafl›mda öncülük etmelidir.

2. Sözleflme’ye Taraf geliflmekte olan ülkelerin, özellikle iklim de¤iflikli¤inin
zararl› etkilerine karfl› savunmas›z olanlar›n ve geliflmekte olan ülkelerden
Sözleflme uyar›nca gere¤inden fazla veya anormal yük alt›nda kalanlar›n ihtiyaç ve
özel koflullar› tümüyle dikkate al›nmal›d›r.

3. Taraflar, iklim de¤iflikli¤inin nedenlerini önceden tahmin etmek, önlemek
veya en aza indirmek ve zararl› etkilerini azaltmak için önleyici önlemler
almal›d›r. Ciddi veya önlenemez hasar tehlikesi olan durumlarda, tam bilimsel
kesinli¤in yoklu¤u, iklim de¤iflikli¤ine iliflkin politikalar ve önlemlerin mümkün
oldu¤u kadar etkin maliyetli ve en az harcamayla küresel yarar sa¤layacak flekilde
olmalar› gerekti¤i de dikkate al›narak, bu önlemlerin ertelenmesine neden olarak
kullan›lmamal›d›r. Bunu baflarmak için bu tür politikalar ve önlemler de¤iflik
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sosyo-ekonomik ba¤lamlar› dikkate almal›, kapsaml› olmal›, ilgili tüm sera gaz›
kaynaklar›n›, yutaklar›n›, haznelerini ve uygulamay› kapsamal› ve bütün
ekonomik sektörleri içermelidir. ‹klim de¤iflikli¤ine cevap verme çabalar› ilgili
Taraflarca iflbirli¤iyle yerine getirilebilir.

4. Taraflar sürdürülebilir kalk›nmay› destekleme hakk›na sahiptir ve de
desteklemelidirler.‹klim sistemini insanlar›n neden oldu¤u de¤iflikli¤e karfl›
koruma politika ve önlemleri, Taraflar›n herbirinin özel koflullar›na uygun olmal›
ve iklim de¤iflikli¤ine cevap verecek önlemleri almak için ekonomik geliflmenin
gerekli oldu¤u dikkate al›narak, bu politika ve önlemler ulusal kalk›nma
programlar›na entegre edilmelidir.

5. Taraflar, özellikle geliflmekte olan Taraf ülkelerde sürdürülebilir ekonomik
büyüme ve kalk›nmaya yol açacak aç›k ve destekleyici bir uluslararas› ekonomik
sistemi teflvik etmek ve böylece iklim de¤iflikli¤i sorunlar›yla daha iyi
ilgilenebilmelerini sa¤lamak için iflbirli¤i yapmal›d›r. ‹klim de¤iflikli¤ine karfl›
al›nan önlemler, tek tarafl› olanlar dahil, keyfi, haks›z ay›r›mc› veya uluslararas›
ticarete gizli bir k›s›tlama oluflturmak aç›lar›ndan bir araç oluflturur nitelikte
olmamal›d›r.

1. Tüm taraflar, kendi ortak fakat farkl›laflm›fl sorumluluklar›n› ve özgün ulusal
ve bölgesel kalk›nma önceliklerini, hedeflerini ve koflullar›n› dikkate alarak:

a) Taraflar Konferans›’nca uygun bulunacak karfl›laflt›r›labilir
metodolojiler kullanarak, Montreal Protokolü ile denetlenmeyen
tüm sera gazlar›n›n insan kaynakl› emisyonlar› ve yutaklar
taraf›ndan uzaklaflt›r›lanlara iliflkin ulusal envanterlerini, 12 nci
madde uyar›nca gelifltirecek, dönemler itibariyle güncellefltirecek,
yay›nlayacak ve Taraflar Konferans›’na sunulmak üzere haz›r
bulunduracaklard›r.

b) Montreal Protokolü ile denetlenmeyen tüm sera gazlar›n›n insan
kaynakl› emisyonlar› ve yutaklar taraf›ndan uzaklaflt›r›lanlar›n› ele
alarak, iklim de¤iflikli¤ini azaltacak önlemleri içeren ulusal ve uygun
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durumlarda bölgesel programlar› ve iklim de¤iflikli¤ine uyumu
kolaylaflt›racak önlemleri oluflturacak, uygulayacak, yay›nlayacak ve
düzenli olarak güncellefltireceklerdir.

c) Enerji, ulaflt›rma, sanayi, tar›m, ormanc›l›k ve at›k yönetimi
sektörleri dahil, tüm ilgili sektörlerde, Montreal Protokolü ile
denetlenmeyen insan kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n› kontrol eden,
azaltan veya önleyen teknolojilerin, uygulamalar›n ve ifllemlerin,
transfer dahil olmak üzere, teflvik ve gelifltirilmesinde,
uygulanmas›nda ve yay›lmas›nda iflbirli¤i yapacaklard›r.

d) Sürdürülebilir yönetimi teflvik edecek ve biyolojik kütleye,
ormanlar› ve okyanuslar› ve di¤er kara, k›y› ve deniz ekosistemlerini
de içerecek flekilde, Montreal Protokolü ile denetlenmeyen tüm sera
gaz› yutak ve haznelerinin korunmas› ve takviyesini iflbirli¤i halinde
teflvik edeceklerdir.

e) ‹klim de¤iflikli¤i etkilerine uyum haz›rl›¤›nda iflbirli¤i yapacak, k›y›
kufla¤› yönetimi, su kaynaklar› ve tar›m ve özellikle Afrika'daki gibi
kurakl›k, çölleflme ve sellerden etkilenen alanlar›n korunmas› ve
rehabilitasyonu için uygun ve entegre planlar haz›rlayacak ve
gelifltireceklerdir.

f) ‹klim de¤iflikli¤ini azaltmak ve de¤iflikli¤e uyum sa¤lamak amac›yla
al›nan önlemler ve uygulanan projelerin ekonomi, halk sa¤l›¤› ve
çevre kalitesi üzerinde zararl› etkilerini en aza indirmek amac›yla,
örne¤in ulusal düzeyde haz›rlanacak etki de¤erlendirmeleriyle,
uygun metodlar uygulamak suretiyle, iklim de¤iflikli¤i
de¤erlendirmelerini kendi sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar
ve eylemleri çerçevesinde mümkün olan en genifl flekilde dikkate
alacaklard›r. 

g) ‹klim sistemi ile ilgili olarak, bilimsel, teknolojik, teknik, sosyo-
ekonomik, sistematik gözlem ve çeflitli karfl› stratejilerin ekonomik
ve sosyal sonuçlar›n› ve iklim de¤iflikli¤inin nedenleri, etkileri,
önemi ve zamanlamas› konusunda mevcut belirsizlikleri daha iyi
anlamak, azaltmak ya da ortadan kald›rmak amac›yla veri
arflivlerinin gelifltirilmesine destek verecek, iflbirli¤i yapacaklard›r.

h) ‹klim sistemi ve iklim de¤iflikli¤i ve karfl› stratejilerin ekonomik ve
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sosyal sonuçlar› hakk›nda bilimsel, teknolojik, teknik, sosyo-
ekonomik ve hukukî bilginin tamamen, aç›kl›k ve do¤rulukla
al›flveriflini teflvik için tümüyle iflbirli¤i yapacaklard›r.

i) ‹klim de¤iflikli¤i ile ilgili olarak ö¤retim, e¤itim ve kamu bilinci
oluflturmakta ve hükümet d›fl› kurulufllar da dahil olmak üzere bu
sürece en genifl kat›l›m› sa¤lamay› teflvik için iflbirli¤i yapacak; ve

j) Uygulamayla ilgili bilgileri 12 nci maddeye göre Taraflar
Konferans›’na ileteceklerdir.

2. Taraflardan geliflmifl ülkeler ve Ek-I'de yeralan di¤er Taraflar afla¤›daki
hususlar› yerine getireceklerini taahhüt ederler:

a) Taraflardan herbiri, insan kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›
s›n›rland›rarak ve sera gaz› yutaklar›n› ve haznelerini koruyarak ve
takviye ederek iklim de¤iflikli¤ini azaltmak için ulusal1 politikalar
benimseyecekler ve uygun önlemler alacaklard›r. Bu politika ve
önlemler; karbondioksit ve Montreal Protokolü ile kontrol
edilmeyen di¤er sera gazlar›n›n insan kaynakl› emisyonlar›n›n içinde
bulundu¤umuz on y›l sonunda daha önceki seviyelerine geri
çekilmelerinin, insan kaynakl› emisyonlar›n uzun vadeli e¤ilimlerini
de¤ifltirmelerine katk›da bulunaca¤› kabul edilerek ve Taraflardan
herbirinin, bu amaç yönündeki küresel çabaya sa¤layacaklar› eflit ve
uygun katk›larda Taraflar›n bafllang›ç noktalar›ndaki ve
yaklafl›mlar›ndaki, ekonomik yap› ve kaynak temellerindeki,
kuvvetli ve sürdürülebilir kalk›nmay› devam ettirmeye olan
ihtiyaçlar›, ellerindeki teknolojilere iliflkin farkl›l›klar ile di¤er
münferit koflullar dikkate al›narak, Sözleflme’nin amac›na uygun bir
flekilde, geliflmifl ülkelerin insan kaynakl› emisyonlar›n uzun vadeli
e¤ilimlerini de¤ifltirmede öncü rol oynayacaklar›n› gösterecektir. Bu
Taraflar bu tür politika ve önlemleri di¤er Taraflarla ortaklafla
uygulayabilecek ve Sözleflme’nin, özellikle bu alt paragraf›n
amac›n›n yerine getirilmesine katk›da bulunmakta di¤er Taraflara
yard›m edebilecektir.

b) Bu yöndeki geliflmeyi desteklemek amac›yla, Taraflar›n herbiri
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Sözleflme’nin kendisi aç›s›ndan yürürlü¤e girmesinden itibaren alt›
ay içerisinde ve daha sonra periyodik olarak ve 12 nci madde
uyar›nca, yukar›daki (a) alt paragraf›nda belirtilen politikalar›na ve
önlemlerine iliflkin ve karbondioksit ve Montreal Protokolü ile
kontrol edilmeyen di¤er sera gazlar›n›n insan kaynakl›
emisyonlar›n›n ayr› ayr› veya ortak olarak 1990 y›l› seviyesine
çekilmesi amac› ile, altparagraf (a)'da belirtilen dönemde Montreal
Protokolü ile denetlenmeyen sera gazlar›n›n beklenen insan kaynakl›
emisyonlar ve yutaklar taraf›ndan uzaklaflt›r›lmas› hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi vereceklerdir. Bu bilgi, 7 nci madde uyar›nca Taraflar
Konferans›’n›n ilk oturumunda ve daha sonra periyodik olarak
gözden geçirilecektir.

c) Kaynaklardan ç›kan sera gaz› emisyonlar›n›n ve yutaklar vas›tas›yla
uzaklaflt›r›lmalar›n›n yukar›daki (b) alt paragraf› uyar›nca yap›lacak
hesaplamalar›n›n, yutaklar›n fiili kapasitesi ve gazlar›n iklim
de¤iflikli¤ine katk›lar› dahil, mümkün olan en iyi bilimsel bilgilere
dayand›r›lmas› gerekecektir. Taraflar Konferans› ilk oturumunda bu
hesaplamalar için metedolojiyi de¤erlendirip kararlaflt›racak ve daha
sonra düzenli olarak gözden geçirecektir. 

d) Taraflar Konferans› ilk oturumunda yukar›daki (a) ve (b) alt
paragraflar›n›n uygunlu¤unu gözden geçirecektir. Bu gözden
geçirme, ilgili teknik, sosyal ve ekonomik enformasyonun yan›s›ra
iklim de¤iflikli¤i hakk›ndaki mevcut en iyi bilimsel enformasyon ve
de¤erlendirme ›fl›¤›nda yap›lacakt›r. Bu gözden geçirmeye göre,
Taraflar Konferans› yukar›daki (a) ve (b) alt paragraflar›na
de¤iflikli¤i de içerebilecek uygun bir hareket tarz›
benimseyebilecektir. Taraflar Konferans› ayr›ca, ilk oturumunda
yukar›daki (a) alt paragraf›nda belirtilen ortak uygulamaya iliflkin
k›staslar hakk›nda kararlar alacakt›r. Alt paragraflar (a) ve (b)'nin
ikinci bir gözden geçirilifli en geç 31 Aral›k 1998'den önce yap›lacak,
daha sonra ise, Sözleflmenin amac› yerine getirilinceye kadar,
Taraflar Konferans›’nca kararlaflt›r›lacak aral›klarla düzenli olarak
gözden geçirilecektir.

e) Bu Taraflardan herbiri:
(i) Di¤er Taraflarla, Sözleflme’nin amac›n›n yerine getirilmesi için
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gelifltirilen ilgili ekonomik ve idarî birimlerle gereken
eflgüdümü sa¤layacaklard›r; ve

(ii) Uygulanmamas› halinde, Montreal Protokolü ile
denetlenmeyen insan kaynakl› sera gazlar›n›n daha yüksek
seviyelere ulaflmas›na yolaçan faaliyetleri teflvik edici
politikalar› ve uygulamalar› belirleyip dönemsel olarak
gözden geçireceklerdir.

f) Taraflar Konferans›, Ek-I ve Ek-II'deki listelere gerekebilecek
de¤ifliklikleri getirmek konusunda karar almak amac›yla, mevcut
bilgiyi, ilgili Taraf›n onay›yla, 31 Aral›k 1998'den geç olmamak üzere
gözden geçirecektir.

g) Ek-I'e dahil olmayan herhangi bir Taraf, onay, kabul, uygun bulma
veya kat›lma belgesinde veya daha sonra herhangi bir zaman
Depoziter'e yukar›daki (a) veya (b) alt paragraf› ile ba¤l› kalmak
istedi¤ini bildirebilir. Depoziter di¤er imzac›lar› ve Taraflar› bu
bildirimden haberdar edecektir.

3. Geliflmifl ülke Taraflar› ve Ek-II'deki di¤er Geliflmifl Taraflar, geliflmekte olan
ülke Taraflar›n›n Madde 12, 1. paragrafta üstlendikleri yükümlülükleri yerine
getirirken ortaya ç›kan, üzerinde mutab›k kal›nm›fl tüm masraflar›n karfl›lanmas›
için yeni ve ek malî kaynaklar› sa¤layacakt›r. Geliflmifl ülke Taraflar› ayn›
zamanda, geliflmekte olan ülke Taraflar›n›n bu maddenin 1 inci paragraf›
kapsam›ndaki önlemlerin uygulanmas›n›n gerektirdi¤i, geliflmekte olan bir
Tarafla, 11 inci maddede at›fta bulunulan uluslararas› kurulufl veya kurulufllar
aras›nda bu maddeye uygun olarak üzerinde anlaflmaya var›lan, malî kaynaklar›,
teknoloji transferi de dahil, karfl›layacaklard›r. Bu yükümlülüklerin uygulanmas›,
fon ak›fl›ndaki yeterlilik ve öngörülebilirlik ihtiyac›n› ve geliflmifl ülkeler aras›nda
uygun külfet paylafl›m›n›n önemini dikkate alacakt›r.

4. Geliflmifl ülke Taraflar› ve Ek-II'de yer alan di¤er geliflmifl Taraflar, ayr›ca,
iklim de¤iflikli¤inin zararl› etkilerine en fazla aç›k geliflmekte olan ülkelerin bu
zararl› etkilere uyum sa¤lamak için yapacaklar› masraflar›n karfl›lanmas›na yard›m
edeceklerdir.

5. Geliflmifl Ülke Taraflar› ve Ek-II'de yer alan di¤er geliflmifl Taraflar, di¤er,
özellikle geliflmekte olan ülkeler Taraflar›na Sözleflme hükümlerini
uygulayabilmelerini teminen, çevreye uyumlu teknolojiler ve bilgi transferi veya
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bunlara eriflilmesini sa¤lamak için uygun görülecek teflvik, kolayl›k ve finansman
önlemlerini sa¤layacaklard›r. Bu süreçte, geliflmifl ülke Taraflar›, geliflmekte olan
ülke Taraflar›n›n yerel kapasitelerinin ve teknolojilerinin gelifltirilmesini ve
güçlendirilmesini destekleyeceklerdir. Bunu yapabilecek durumdaki di¤er Taraflar
ve örgütler de bu tür teknolojilerin transferinin kolaylaflt›r›lmas›nda yard›mc›
olabileceklerdir.

6. Taraflar Konferans›’nca, pazar ekonomisine geçifl sürecinde bulunan Ek-I'de
yer alan Taraflara, Montreal Protokolü ile denetlenmeyen sera gazlar›n›n insan
kaynakl› emisyonlar›n›n tarihi seviyelerinin, bir referans olarak seçilmesinin
dikkate al›nmas› dahil, bu Taraflar›n iklim de¤iflikli¤i konusuna e¤ilebilme
yeteneklerini kuvvetlendirmek amac›yla, yukar›daki 2 nci paragraftaki
yükümlülüklerinin uygulanmas›nda belli bir dereceye kadar esneklik tan›nacakt›r.

7. Geliflmekte olan ülke Taraflar›n›n Sözleflme’den do¤an yükümlülüklerini
yerine getirmelerindeki baflar› derecesi, geliflmifl ülke Taraflar›n›n Sözleflme
kapsam›ndaki malî kaynaklar ve teknoloji transferine dair yükümlülüklerini
yerine getirmedeki etkinli¤e ba¤›ml› olacak, ekonomik ve sosyal kalk›nma ve
yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›n›n geliflmekte olan ülke Taraflar› aç›s›ndan
birinci ve en önemli öncelik oldu¤u hususu tümüyle dikkate al›nacakt›r.

8. Taraflar, bu Maddedeki yükümlülüklerin uygulanmas›nda, geliflmekte olan
ülke Taraflar›n›n iklim de¤iflikli¤inin zararl› etkilerinden ve/veya karfl› önlemlerin
al›nmas›ndan kaynaklanan özgün gereksinimlerini ve endiflelerini karfl›lamak için
malî kaynak, sigorta ve teknoloji transferi sa¤lamayla iliflkili giriflimleri de içerecek
flekilde, Sözleflme kapsam›nda hangi eylemlerin gerekli oldu¤unu, baflta
afla¤›dakilere iliflkin olmak üzere tümüyle gözönünde bulunduracaklard›r:

a) Küçük ada ülkeleri;

b) Alçak konumlu k›y› alanlar› bulunan ülkeler;

c) Kurak ve yar›-kurak alanlar›, ormanlaflt›r›lm›fl alanlar› ve orman
çürümesine karfl› hassas alanlar› bulunan ülkeler;

d) Do¤al afetlere e¤ilimli alanlar› bulunan ülkeler;

e) Kurakl›¤a ve çölleflmeye karfl› hassas alanlar› bulunan ülkeler;

f) Yüksek kentsel atmosfer kirlili¤ine sahip alanlar› bulunan ülkeler;

g) Da¤l›k ekosistemleri dahil, hassas ekosistemlere sahip alanlar›
bulunan ülkeler;
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h) Ekonomileri, büyük ölçüde fosil yak›tlar›n üretiminden,
ifllenmesinden, ihracaat›ndan ve/veya tüketiminden ve fosil
yak›tlarla iliflkili enerji-yo¤un ürünlerden gelen gelire ba¤›ml›
ülkeler; ve

i) Denize ç›k›fl› olmayan ve transit ülkeler;

Bunlar›n d›fl›nda, Taraflar Konferans›, gerekti¤i ölçüde bu paragrafla ilgili eylemler
yapabilir.

9. Taraflar, teknoloji finansman› ve transferiyle ilgili eylemlerinde, en az
geliflmifl ülkelerin özgün ihtiyaç ve durumlar›n› tümüyle dikkate alacakt›r.

10. Taraflar, 10’uncu Madde uyar›nca, Sözleflme’nin taahhütlerini yerine
getirirken Taraflar›n, özellikle ekonomileri iklim de¤iflikli¤ine karfl› önlemlerin
uygulanmas›n›n olumsuz etkilerine hassas geliflmekte olan ülke Taraflar›n›n
durumlar›n› dikkate alacakt›r. Bu özellikle, ekonomileri büyük ölçüde fosil
yak›tlar›n üretimine, ifllenmesine, ihracat›na ve/veya fosil yak›tlarla iliflkili enerji
yo¤un ürünlerin tüketimine ba¤›ml› bulunan; ve/veya fosil yak›t kullan›p, di¤er
alternatiflere dönüflümde ciddî güçlükleri bulunan Taraflar için geçerlidir.

Taraflar, 4 üncü Maddenin 1 (g) paragraf› kapsam›ndaki yükümlülüklerini
yerine getirirken:

a) Bu alandaki gereksiz tekrarlamalar› en aza indirme ihtiyac›n› da
dikkate alarak, araflt›rma, veri toplama ve sistematik gözlem
faaliyetlerinin tan›mlanmas›n›, yönetilmesini ve de¤erlendirilmesini
amaçlayan, uluslararas› ve hükümetleraras› programlar›, a¤lar›,
yerine göre, destekleyecekler ve daha fazla gelifltirecekler;

b) Özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki sistematik gözlemleri ve ulusal
düzeydeki bilimsel ve teknik araflt›rma kapasiteleri ve kabiliyetleri
güçlendirmeyi hedefleyen uluslararas› ve hükümetleraras› çabalar›
desteklemek ve ulusal yetki alan› d›fl›ndan elde edilen veri ve
analizlere eriflilmesini ve karfl›l›kl› de¤iflimini teflvik edecekler; ve
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c) Geliflmekte olan ülkelerin özel endiflelerini ve ihtiyaçlar›n› dikkate
alacak ve iç kapasiteleri ve kabiliyetlerini yukar›daki (a) ve (b)
altparagraflar›nda at›fta bulunulan çabalara kat›lmalar› amac›yla
gelifltirmelerinde iflbirli¤i yapacaklard›r.

Taraflar, 4 üncü Maddenin, 1 (i) paragraf› kapsam›ndaki yükümlülüklerini
yerine getirirken:

a) Ulusal yasalar›na, yönetmeliklerine ve kapasitelerine göre, ulusal,
yerine göre altbölgesel ve bölgesel düzeylerde, afla¤›daki hususlar›
destekleyecek ve kolaylaflt›racaklard›r;

(i) ‹klim de¤iflikli¤i ve etkileri konusunda kamu e¤itimi ve
bilinçlendirilmesi programlar› gelifltirilmesi ve uygulanmas›;

(ii) ‹klim de¤iflikli¤i ve etkileri konusundaki bilgiye kamunun
eriflmesi;

(iii) ‹klim de¤iflikli¤i ve etkilerine karfl› konulmas›na ve uygun
karfl› strateji gelifltirilmesine kamunun kat›l›m›; ve

(iv) Bilimsel, teknik ve idarî personelin e¤itimi.

b) Afla¤›daki hususlarda, yerine göre mevcut organlar› kullanarak,
uluslararas› düzeyde iflbirli¤i yapacak ve teflvik edeceklerdir;

(i) ‹klim de¤iflikli¤i ve etkileri hakk›nda e¤itsel ve kamu
bilinçlendirilmesi malzemelerinin gelifltirilmesi ve de¤iflimi;
ve

(ii) Ulusal kurumlar›n güçlendirilmesini ve bu alandaki
uzmanlar›n, özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki uzmanlar›n
e¤itimi için personel de¤iflimi veya görevlendirilmesini de
içerecek flekilde, ö¤retim ve e¤itim programlar› gelifltirilmesi
ve uygulanmas›.
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1. Afla¤›daki ilkeler uyar›nca bir Taraflar Konferans› oluflturulmufltur.

2. Taraflar Konferans›, bu Sözleflme’nin en yüksek organ› olarak, Sözleflme’nin
ve Taraflar Konferans›’n›n kabul edece¤i tüm hukukî belgelerin uygulanmas›n›
düzenli olarak gözden geçirecek ve Sözleflme’nin etkili biçimde uygulanmas›n›
teflvik için, yetkisi dahilindeki gerekli kararlar› alacakt›r. Bu ba¤lamda Taraflar
Konferans›:

a) Taraflar›n yükümlülüklerini ve Sözleflme kapsam›ndaki kurumsal
düzenlemeleri, Sözleflme’nin amac› ›fl›¤›nda, uygulanmas›ndan
kazan›lan deneyim ve bilimsel ve teknolojik bilgi gelifliminin
›fl›¤›nda dönemsel olarak inceleyecek;

b) ‹klim de¤iflikli¤i ve etkilerine karfl› Taraflarca kabul edilen
önlemlerle ilgili bilgi de¤iflimini, Taraflar›n de¤iflik koflullar›,
sorumluluklar› ve kabiliyetleri ve Sözleflme alt›ndaki
yükümlülüklerini dikkate alarak teflvik edecek ve kolaylaflt›racak;

c) ‹ki veya daha çok Taraf›n talebi üzerine, iklim de¤iflikli¤i ve
etkilerine karfl› Taraflarca al›nan önlemlerin eflgüdümünü, Taraflar›n
de¤iflik koflullar›, sorumluluklar› ve kabiliyetleri ve Sözleflme
alt›ndaki yükümlülüklerini dikkate alarak kolaylaflt›racak;

d) Sözleflme’nin amaç ve hükümlerine uygun olarak, sera gazlar›n›n
kaynaklar taraf›ndan emisyonlar ve yutaklar taraf›ndan emilmesine
iliflkin dökümün yap›lmas› ve di¤erleri özelinde emsiyonlar›
s›n›rlamak ve bu gazlar›n emilmesini güçlendirmek amac›yla al›nan
önlemlerin etkilerinin hesaplanmas› için, Taraflar Konferans›’n›n
kararlaflt›raca¤› uygun metodlar›n dönemsel olarak gelifltirilmesini
ve haz›rlanmas›n› teflvik edecek ve yönetecek;

e) Sözleflme’nin hükümleri çerçevesinde kendisine ulaflan bütün
bilgilere dayanarak, Sözleflme’nin taraflarca uygulanmas›n› ve
uygulanmas› halinde al›nan önlemlerin toplam etkilerini, özellikle
çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini, bunlar›n toplam sonuçlar›n›
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ve Sözleflme’nin hedefleri do¤rultusunda kaydedilen geliflmeleri
de¤erlendirecek;

f) Sözleflme’nin uygulanmas› ile ilgili dönemsel raporlar› inceleyecek,
kabul edecek ve ilan edilmesini sa¤layacak;

g) Sözleflme’nin uygulanmas› için gereken bütün sorunlara öneriler
getirecek;

h) 4 üncü Maddenin 3, 4 ve 5 inci f›kralar›na ve 11 inci Maddeye uygun
olarak gerekli malî kaynaklar› harekete geçirmeye çal›flacak;

i) Sözleflme’nin uygulanmas› için gereklili¤ine karar verilen alt
organlar› kuracak;

j) Alt organlar›n›n raporlar›n› inceleyecek ve onlar› yönlendirecek;

k) Kendisi ve yard›mc› organlardan herhangi biri için oybirli¤i ile tüzük
ve malî yönetmelik kurallar› saptayacak ve onaylayacak;

l) Gerekti¤inde ilgili uluslararas› örgütlerin, hükümetleraras› ve
hükümet d›fl› kurulufllar›n yard›mlar›n›, desteklerini ve sa¤lad›klar›
bilgileri isteyecek ve kullanacak;

m) Sözleflme’nin hedefine ulaflabilmek için, gerekli di¤er görevlerin yan›
s›ra Sözleflme’nin kendisine verdi¤i di¤er görevleri de ifa edecektir.

3. Taraflar Konferans› Birinci Oturumunda, kendi ve Sözleflme taraf›ndan
oluflturulan ve alt organlar›n Sözleflme’nin öngördü¤ü karar alma mekanizmas› ile
kapsanmayan sorunlara iliflkin karar alma usullerini de kapsayan ‹çtüzü¤ünü
kabul eder. Bu usuller farkl› kararlar›n kabul edilmesi için ne tür ço¤unluk
gerekti¤ini belirtebilir.

4. Taraflar Konferans›’n›n Birinci Oturumu, 21 inci maddede onaylanm›fl olan
geçici Sekretarya taraf›ndan toplant›ya ça¤r›lacak ve toplant› Sözleflme’nin
yürürlü¤e giriflinden sonra en geç bir sene içinde yap›lacakt›r. Daha sonra, Taraflar
Konferans› kararda de¤ifliklik yapmaz ise, senede bir kere ola¤an oturum
yapacakt›r.

5. Taraflar Konferans›, konferans›n gerekli gördü¤ü hallerde, veya Taraflardan
birinin yaz›l› iste¤i üzerine Sekretaryan›n sözkonusu iste¤i Taraflara
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göndermesinden sonraki alt› ay içerisinde, Taraflar›n en az üçte biri taraf›ndan
onaylanmas› flart› ile, ola¤anüstü oturumlar yapar.

6. Birleflmifl Milletler Teflkilat›, Birleflmifl Milletler'in uzman kurulufllar› ve
Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› ile Sözleflme’ye taraf olan ve taraf olmay›p
gözlemci statüsünde bulunan devletler, Taraflar Konferans› oturumlar›nda
gözlemci s›fat›yla temsil edilebilirler. Taraflar Konferans› oturumuna gözlemci
s›fat›yla temsil edilmeyi arzu ettiklerini Sekretaryaya haber vermifl olan,
Sözleflme’nin kapsad›¤› konularda yetkili Ulusal, Uluslararas›, Hükümet veya
Hükümetd›fl› tüm kurum ve kurulufllar, var olan Taraflar›n en az üçte birinin reddi
bulunmamas› kayd› ile bu s›fatla kabul edilebilirler. Gözlemcilerin kabulü ve
kat›l›m› Taraflar Konferans›’n›n kabul etti¤i ‹çtüzü¤e tabi olacakt›r. 

1. Bir Sekretarya kurulmufltur.

2. Sekretaryan›n ifllevleri flunlar olacakt›r:

a) Taraflar Konferans› ve konferans›n Sözleflme gere¤ince oluflturulan
alt organlar› için oturumlar düzenlemek ve bunlara gerekli
hizmetleri vermek;

b) Kendisine sunulan raporlar› toplamak ve da¤›tmak;

c) Taraflar ve bunlar içinde özellikle geliflmekte olan ülke taraflar›na
talepleri üzerine Sözleflme hükümleri uyar›nca gereken bilgilerin
toplanmas›nda ve da¤›t›lmas›nda yard›m etmek;

d) Faaliyetleri hakk›nda raporlar düzenleyip Taraflar Konferans›’na
sunmak;

e) Di¤er ilgili uluslararas› organlar›n Sekretaryalar› ile gereken
iflbirli¤ini sa¤lamak;

f) Görevini etkin bir biçimde yerine getirmek için Taraflar
Konferans›’n›n gözetimi alt›nda, gerekli olabilecek idarî ve akdî
tasarruflarda bulunmak; ve
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g) Sözleflme veya protokollerin herhangi birinde belirtilen di¤er
Sekretarya ifllevlerini ve Taraflar Konferans›’n›n belirleyece¤i di¤er
ifllevleri yerine getirmek.

3. Taraflar Konferans›, birinci oturumunda, bir daimi Sekretarya atayacak ve
ifllevi için gereken düzenlemeleri yapacakt›r.

1. Taraflar Konferans›’na ve gerekti¤inde di¤er yard›mc› organlara Sözleflme ile
ilgili bilimsel ve teknolojik meseleler hakk›nda zaman›nda bilgi ve görüfl vermekle
görevli bir bilimsel ve teknolojik dan›flma yard›mc› organ› kurulmufltur. Bütün
Taraflar›n kat›l›m›na aç›k olacak bu organ›n faaliyeti birçok bilim dal›n›
kapsayacakt›r. Bu organ, hükümetlerin ilgili uzmanl›k alanlar›nda yetkili
temsilcilerden oluflacakt›r. Organ, Taraflar Konferans›’na çal›flmalar›n›n tüm
yönleri hakk›nda düzenli olarak rapor sunacakt›r.

2. Taraflar Konferans›’n›n rehberli¤i alt›nda hareket eden ve yetkili uluslararas›
organlar›n çal›flmalar›na dayanan bu organ›n görevleri flunlard›r:

a) ‹klim de¤iflikli¤i ve bunun etkilerine iliflkin bilimsel bilgilerin durum
de¤erlendirmesini yapmak;

b) Sözleflme’nin uygulanmas› çerçevesinde al›nan önlemlerin bilimsel
etkileri aç›s›ndan de¤erlendirmeler yapmak;

c) Yenilikçi, verimli ve uygulanabilir teknolojiler ile bunlarla ilgili bilgi-
birikimini belirlemek, bu teknolojilerin geliflmelerini ve/veya
transferini teflvik edecek  araçlar için önerilerde bulunmak;

d) ‹klim de¤iflikli¤i konusunda, bilimsel programlar, araflt›rma-
gelifltirme için uluslararas› iflbirli¤inin yan›s›ra, geliflmekte olan
ülkelerin iç kapasitelerini art›rmalar› için yard›m imkânlar› hakk›nda
önerilerde bulunmak;
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e) Taraflar Konferans› ve yard›mc› organlar›n›n bu organa yöneltti¤i
bilimsel, teknolojik ve metodolojik sorular› cevapland›rmak.

3. Bu organ›n ifllevleri ve görev tan›m› Taraflar Konferans›’nca daha ayr›nt›l› hale
getirilebilir.

1. Sözleflme’nin etkinlikle uygulanmas›n›n gözden geçirilmesi ve
de¤erlendirilmesini sa¤lamak için, Taraflar Konferans›’na yard›mc› olacak bir
uygulama yard›mc› organ› kurulmufltur. Bu organ, tüm taraflar›n kat›l›m›na aç›k
olup, iklim de¤iflikli¤i ile ilgili konularda uzman olan hükümet temsilcilerinden
oluflacakt›r. Organ, Taraflar Konferans›’na çal›flmalar›n›n tüm yönleri hakk›nda
düzenli olarak rapor sunacakt›r.

2. Taraflar Konferans›’n›n rehberli¤i alt›nda hareket eden bu organ›n görevleri
flunlard›r:

a) ‹klim de¤iflikli¤i ile ilgili en son bilimsel de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda,
Taraflarca al›nan önlemlerin topyekün etkilerini de¤erlendirmek
üzere, 12 nci Maddenin 1 inci paragraf› uyar›nca iletilen bilgileri
dikkate almak;

b) Taraflar Konferans›’n›n 4 üncü Maddenin 2 (d) paragraf›nda
öngörülen de¤erlendirmeleri yapmas›na yard›m için, 12 nci Madde 2
nci paragraf uyar›nca iletilen bilgileri incelemek;

c) ‹htiyaçlar itibari ile kararlar›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›nda
Taraflar Konferans›’na yard›m etmek.
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1. Teknoloji transferi için de olmak üzere, malî kaynaklar› ba¤›fl veya kolayl›klar
yoluyla temin eden mekanizma tan›mlanm›flt›r. Bu mekanizma Sözleflme’ye iliflkin
politikalar›n›, program önceliklerini ve yeterlilik kriterlerini saptayacak olan
Taraflar Konferans›’na ba¤l› ve sorumlu olacakt›r. ‹fllevi, bir veya birden fazla
mevcut uluslararas› birimlere verilecektir.

2. Mali mekanizma, fleffaf bir yönetiflim sistemi çerçevesinde, tüm taraflar›n eflit
ve dengeli temsilini esas alm›flt›r.

3. Taraflar Konferans› ve mali mekanizman›n uygulanmas›n› yürütecek birim
veya birimler, yukar›daki paragraflara yürürlülük kazand›rmak üzere afla¤›dakileri
içerecek düzenlemeler üzerinde uzlaflm›fllard›r.

a) ‹klim de¤iflikli¤ine karfl› koymak için finanse edilen projelerin
Taraflar Konferans› taraf›ndan belirlenmifl olan politikalara, program
önceliklerine ve yeterlilik kriterlerine uygunlu¤unu sa¤layacak
usuller;

b) Politikalar›n, program önceliklerinin ve yeterlilik kriterlerinin
›fl›¤›nda, belirli fon tahsisi kararlar›n›n tekrar ele al›nabilme usulleri;

c) Birim ve birimler taraf›ndan Taraflar Konferans›’na 1 inci f›krada
belirlenen sorumluluk ilkesine uygun olarak, malî ifllemler hakk›nda
düzenli raporlar sunulmas› zorunlulu¤u;

d) ‹flbu Sözleflme’nin uygulanmas› için gerekli ve mevcut malî tutar›n
önceden anlafl›labilir ve tan›mlanabilir bir flekilde belirlenmesi ve bu
miktar›n dönemsel olarak gözden geçirilme koflullar›.

4. Taraflar Konferans›, birinci oturumunda, 21 inci Maddenin 3 üncü
paragraf›nda öngörülen geçici düzenlemeleri inceleyerek ve gözönünde
bulundurarak, yukar›daki hükümlere etkinlik kazand›rmak için gerekli
düzenlemeleri yapacak ve bunlar›n sürdürülüp sürdürülmeyeceklerini
kararlaflt›racakt›r. Bundan sonra, dört y›l dahilinde, Taraflar Konferans›,
mekanizman›n durumunu gözden geçirecek ve uygun önlemleri alacakt›r.
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5. Sözleflme’nin uygulanmas› için, geliflmifl ülke Taraflar› ikili, bölgesel veya çok
tarafl› yollardan malî kaynak sa¤layabilecekler ve geliflmekte olan ülke Taraflar› bu
kaynaklardan yararlanabileceklerdir.

1. Taraflar›n herbiri, 4 üncü Maddenin 1 inci paragraf› uyar›nca Sekretarya
kanal› ile Taraflar Konferans›’na afla¤›daki hususlarda bilgi iletir:

a) ‹mkânlar› elverdi¤i ölçüde, Taraflar Konferans›’n›n üzerinde
anlaflaca¤› ve kullan›m›n› teflvik edece¤i karfl›laflt›r›labilir metodlar›
kullanarak, Montreal Protokolünce kontrolü öngörülmeyen bütün
sera gazlar›n›n kaynaklar taraf›ndan insan kaynakl› emisyonlar› ve
yutaklar taraf›ndan emilmesinin ulusal envanteri;

b) Sözleflme’nin uygulanmas› için Taraf›n ald›¤› veya almay› öngördü¤ü
önlemlerin genel bir tan›m›;

c) Taraf›n, Sözleflme’nin hedefine ulafl›labilmesi için uygun oldu¤u
takdirde, Dünyadaki emisyon e¤ilimlerini saptamak için gerekli
veriler dahil, bildirisinde yer almas›n› uygun buldu¤u bilgileri.

2. Her Geliflmifl Taraf ülke ve Ek-I'e dahil Taraflar›n herbiri afla¤›daki bilgileri
bildirisine dahil edecektir:

a) 4 üncü Madde 2 (a) ve 2 (b) paragraflar› alt›ndaki yükümlülüklerini
uygulamak için benimsedi¤i politikalar›n ve önlemlerin ayr›nt›l›
tan›m›n›;

b) Hemen yukar›daki (a) alt paragraf›nda belirtilen politikalar›n ve
önlemlerin, 4 üncü madde 2 (a) paragraf›nda belirtilen süre zarf›nda
insan kaynakl› sera gazlar›n›n kaynaklar taraf›ndan emisyonlar ve
yutaklar taraf›ndan emilmesi üzerindeki etkilerinin özgün bir
tahminini,

2211

UYGULAMAYLA ‹LG‹L‹ B‹LG‹N‹N ‹LET‹fi‹M‹

MADDE 12



3. Ayr›ca, herbir geliflmifl ülke Taraf› ve Ek-II'de yer alan di¤er herbir geliflmifl
Taraf, 4 üncü Maddenin 3, 4 ve 5 inci paragraflar› uyar›nca ald›¤› önlemlerin
ayr›nt›lar›n› verir.

4. Geliflmekte olan ülke Taraflar›n›n gönüllü olarak, projelerin hayata
geçirilebilmesi için gereken teknolojileri, malzemeleri, donan›m›, teknikleri veya
uygulamalar› belirterek, mümkün oldu¤u takdirde, projelerin sera gazlar›n›n
emisyonlar›n›n azalmas› ve emilmesi sonucu oluflacak bütün ek giderlerinin ve
beklenebilecek avantajlar›n bir tahminini yaparak, finanse edilecek projeler
önermeleri mümkündür.

5. Her geliflmifl ülke Taraf› ve Ek-I'de yer alan herbir Taraf, Sözleflme’nin
kendileri için yürürlü¤e girmesinden sonra alt› ay içinde, ilk bildirimini
sunacakt›r. Listelerde yer almayan herbir Taraf Sözleflme’nin kendisi için
yürürlü¤e girmesinden veya 4 üncü Maddenin 3 üncü paragraf› uyar›nca malî
kaynaklar›n eline geçmesinden itibaren üç sene içinde ilk bildirimini sunacakt›r.
En az geliflmifl ülke Taraflar›, ilk bildirimlerini sunacaklar› tarih hakk›nda
serbesttirler. Tüm Taraflarca hangi s›kl›kta bildirim yap›laca¤›, bu paragraf›n
öngördü¤ü farkl›laflt›r›lm›fl tarihler dikkate alarak, Taraflar Konferans›’nca
belirlenecektir.

6. Taraflarca bu madde uyar›nca yap›lan bilgi iletiflimi Sekretarya taraf›ndan
Taraflar Konferans›’na ve ilgili yard›mc› organlara en k›sa sürede iletilir. Gerekirse,
Taraflar Konferans› bilgi iletiflimi usullerini tekrar gözden geçirebilir.

7. Geliflmekte olan ülke Taraflar›n›n iste¤i üzerine, ilk oturumundan itibaren
Taraflar Konferans›, 4 üncü Madde uyar›nca al›nan karfl› önlemler ve önerilen
projelerin uygulanmas› için gereken malî ve teknik ihtiyac›n belirlenmesi, ve bu
madde uyar›nca bilgilerin iletiflimi ve bir araya getirilmesi için gerekecek malî ve
teknik deste¤i sa¤lamak için önlemler alacakt›r. Bu destek uygun oldukça,
Taraflar, yetkili uluslararas› kurulufllar veya Sekretarya taraf›ndan bu
kurulufllardan hangisi uygun görülür ise, sa¤lanabilir. 

8. Herhangi bir Taraf Grubu, Taraflar Konferans›’na önceden bildirmek ve Taraflar
Konferans›’nca belirlenmifl esaslar›na uymak flart› ile, verecekleri ortak bir bildirim
ile bu madde uyar›nca yerine getirmek durumunda olduklar› yükümlülüklerini
yerine getirdiklerini bildirebilirler, böyle bir bildirimin, bildirim içinde yer alan
herbir Taraf›n Sözleflme uyar›nca üzerine düfleni yerine getirdi¤i hakk›ndaki
bilgiyi içermesi gereklidir.
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9. Sekretarya'ya ulaflan ve Taraflar Konferans› taraf›ndan belirlenecek kriterlere
göre bir Taraf›n gizli oldu¤unu belirtti¤i bilgiler, incelenmesi ve bildirim uyar›nca
kendisine ulaflmas› öngörülen organlardan birine iletilmeden önce, gizlili¤ini
korumak için Sekretarya taraf›ndan biraraya getirilecektir.

10. Sekretarya, 9 uncu paragraf sakl› kalmak kayd›yla ve herhangi bir Taraf›n her
zaman bildirisini kamuoyuna sunma hakk›n› engellemeksizin, Taraflar›n bu
maddenin uygulanmas› ile ilgili sundu¤u bildirimleri, Taraflar Konferans›’na
sundu¤u an, kamuoyunun da bilgisine sunacakt›r.

Taraflar Konferans›, Sözleflme’nin uygulanmas›na iliflkin sorular›n karara

ba¤lanmas› için, birinci oturumunda, Taraflar›n istekleri üzerine hizmetlerine

sunulacak çok tarafl› bir dan›flma süreci oluflturmay› de¤erlendirecektir.

1. Sözleflme’nin yorumu veya uygulanmas› ile ilgili olarak iki veya daha fazla
Taraf aras›nda anlaflmazl›k ç›kmas› halinde, ilgili Taraflar, müzakere veya kendi
tercihlerine göre di¤er bar›flç›l yollara baflvurarak bu anlaflmazl›¤›n çözümüne
çal›fl›rlar.

2. Bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilat› olmayan bir Taraf, Sözleflme’yi onay,
kabul, uygun bulma veya kat›l›m aflamalar›nda, veya daha sonra herhangi bir
zamanda, Depozitere Sözleflme’nin uygulanmas› veya yorumu ile ilgili bir
anlaflmazl›¤a iliflkin bir yaz›l› belge sunarak bir beyanda bulundu¤unda, ayn›
yükümlülü¤ü kabul eden bütün Taraflara karfl› hukuken ve özel bir anlaflma
olmaks›z›n afla¤›dakilerin zorunluluk oldu¤unu kabul etmifl olmaktad›r:
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a) Anlaflmazl›¤›n Uluslararas› Adalet Divan›’na götürülece¤i, ve/veya;

b) Mümkün olur olmaz, Taraflar Konferans›’n›n hakemli¤e ayr›lm›fl bir
eki ile kabul edece¤i prosedür uyar›nca karar verilece¤i,

Bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilat› olan bir Taraf, hakemlik konusunda (b)
altparagraf›nda öngörülen prosedür uyar›nca, benzeri bir bildiri yapabilir.

3. Yukar›daki 2 nci paragraf uyar›nca yap›lan bir bildiri, bildiride belirtilen süre
sona erinceye veya bu bildirinin feshini yaz›l› olarak Depoziter’e bildirilmesini
izleyen üç ay›n sonuna kadar yürürlükte kal›r.

4. Anlaflmazl›k halinde bulunan taraflar aksine karar vermedikçe, yeni bir
beyan›n sunulmas›, bir bildirinin iptalinin tebligat› edilmesi veya bir bildirinin
süresinin sona ermesi, Uluslararas› Adalet Divan›’na veya Hakem Mahkemesi’ne
sunulmufl ifllemleri hiçbir flekilde etkilemez.

5. Yukar›daki 2 nci paragraf sakl› kalmak kayd›yla, e¤er Taraflardan birinin
di¤erine aralar›nda anlaflmazl›k oldu¤unu duyurdu¤u tarihten sonra oniki ayl›k
bir süre içinde, ilgili Taraflar 1 inci paragraftaki belirtilen yollar› kullanarak
aralar›ndaki anlaflmazl›¤› giderememifller ise, anlaflmazl›¤a düflen Taraflardan
birinin iste¤i üzere, anlaflmazl›¤›n giderilmesi için uzlaflma yoluna baflvurulur.

6. Anlaflmazl›¤a düflen Taraflardan birinin iste¤i üzere bir uzlaflma komisyonu
kurulacakt›r. Komisyon, ilgili Taraflar›n her biri taraf›ndan atanan eflit say›da
üyelerden ve bu üyelerce ortaklafla seçilen bir Baflkandan oluflur. Komisyon,
Taraflar›n iyi niyetle inceleyece¤i bir Öneri sunar.

7. Mümkün olur olmaz, Taraflar Konferans›’nca, uzlaflmaya ayr›lan ek ile
tamamlay›c› uzlaflma usulleri kabul edilecektir.

8. Belge aksini gerektirmedi¤i takdirde, iflbu maddenin hükümleri, Taraflar
Konferans›’n›n kabul edilebilece¤i herhangi bir ilgili hukukî belgeye uygulan›r.
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1. Herhangi bir Taraf Sözleflme’ye de¤ifliklik önerebilir.

2. Sözleflme’de yap›lacak de¤ifliklikler, Taraflar Konferans›’n›n bir ola¤an
oturumunda kabul edilir. Sözleflme’de yap›lmas› önerilen herhangi bir de¤ifliklik
metni, önerinin kabul edilmesi için sunuldu¤u toplant›dan en az alt› ay önce
Sekretarya taraf›ndan Taraflara iletilir. Sekretarya ayr›ca önerilen de¤ifliklikleri,
Sözleflme’yi imzalayanlara ve bilgi için Depoziter'e bildirir.

3. Taraflar, Sözleflme’ye yap›lmas› önerilen her de¤ifliklik üzerinde, oybirli¤iyle
mutabakata var›lmas› için her çabay› sarfeder. E¤er bu yönde sarf edilen bütün
çabalar sonuçsuz kal›r ve herhangi bir mutabakat sa¤lanamaz ise, son çare olarak
haz›r bulunan ve oy kullanan Taraflar›n dörtte üçünün oy ço¤unlu¤u ile de¤ifliklik
kabul edilir. Depoziter, Sekretarya taraf›ndan kendisine bildirilen onaylanm›fl
de¤ifliklikleri, kabulleri için bütün Taraflara iletir.

4. Bir de¤ifliklik için kabul belgeleri Depoziter'e bildirilir. 3 üncü paragraf
uyar›nca kabul edilen bir de¤ifliklik Sözleflme’ye Taraflar›n dörtte üçünün kabul
belgelerinin Depozitere ulaflt›¤› tarihten sonraki doksan›nc› günden itibaren,
kabul etmifl olan Taraflar için yürürlü¤e girer.

5. De¤ifliklik, di¤er herhangi bir Taraf için, sözkonusu de¤ifliklikle ilgili kabul
belgesini Depozitere bildirdi¤i tarihten sonraki doksan›nc› günden itibaren,
yürürlü¤e girer.

6. Bu maddenin amaçlar› do¤rultusunda, "haz›r bulunan ve oy kullanan
Taraflar" deyimi, oylamada haz›r bulunan ve olumlu veya olumsuz oy veren
Taraflar anlam›ndad›r.
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1. Sözleflme’nin ekleri onun ayr›lmaz bir parças›n› oluflturacakt›r ve, aksi aç›kça
ifade edilmedikçe, Sözleflme’ye yap›lan bütün at›flar eklerine de yap›lm›fl say›l›r.
14 üncü madde 2 (b) ve 7 nci paragraflar›ndaki haklar›n› engellemeksizin, ekler,
listelerden, formlardan ve bilimsel, teknik, ifllemsel ve idarî özellikteki di¤er
tan›mlay›c› belgelerden oluflmakla s›n›rlanm›fl olacakt›r.

2. Sözleflme’nin ekleri 15 inci Maddenin 2, 3 ve 4 üncü paragraflar›nda
tan›mlanm›fl olan usullere göre, önerilecek ve kabul edilecektir. 

3. Yukar›daki 2 nci paragraf uyar›nca kabul edilen bir ek, Depoziterin kabul
edildi¤ini Taraflara bildirdi¤i tarihten alt› ay sonra, bu süre içinde Depozitere
sözkonusu eki red etti¤ini yaz›l› olarak bildiren Taraflar için hariç olmak üzere
Sözleflme’ye Taraflar için yürürlü¤e girer. Red duyurusunu geri alan Taraflar için
ek, bu duyurunun Depozitere ulaflt›¤› tarihten sonraki doksan›nc› günden itibaren
yürürlü¤e girer.

4. Sözleflme eklerine yap›lacak de¤iflikliklerin önerilmesi, kabulü ve yürürlü¤e
girifli, 2 ve 3 üncü paragraflarda yer alan Sözleflme eklerinin önerme, kabul ve
yürürlü¤e girifl yönteminin ayn›s›na tabi olacakt›r.

5. E¤er bir Ek'in kabulü veya bir Ek'te yap›lacak de¤iflikli¤in kabulü s›ras›nda,
Sözleflme’ye de bir de¤ifliklik geliyorsa, o Ek veya Ek'teki de¤ifliklik, Sözleflme’deki
de¤ifliklik yürürlü¤e girmeden yürürlü¤e girmez.

1. Taraflar Konferans›, ola¤an oturumlar›ndan herhangi birinde, Sözleflme’ye
protokoller kabul edebilir.

2. Önerilen herhangi bir protokol metni, böyle bir toplant›dan en az alt› ay önce,
Sekretarya taraf›ndan Taraflara iletilir.
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3. Herhangi bir protokolün yürürlü¤e girme koflullar›, bu protokollerle
belirlenir.

4. Sadece Sözleflme’ye Taraf olanlar bir protokole Taraf olabilirler.

5. Bir protokole iliflkin kararlar›, sadece o protokole Taraf olanlar alabilir.

1. Afla¤›daki 2 nci paragraftaki belirtilenler hariç, Sözleflme’ye Taraf olanlar›n
her biri, bir oy hakk›na sahiptir. 

2. Bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilatlar›, kendi yetki alanlar›nda,
Sözleflme’ye Taraf olan, kendi üye Devletlerinin say›s›na eflit oy say›s› ile, oy
kullanma hakk›na sahiptirler. Bu kurulufllar, e¤er kendi üye Devletlerinden
herhangi birisi oy hakk›n› kullanm›fl ise oy hakk› kullanmayacak veya
kullanmam›fl ise oy hakk›n› kullanabilecektir.

Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n Genel Sekreteri, Sözleflme’nin ve 17 nci madde
uyar›nca kabul edilen protokollerin Depoziter’idir.

‹flbu Sözleflme, Birleflmifl Milletler Teflkilat›na veya Birleflmifl Milletler'in
uzman kurumlar›ndan birine üye Devletler veya Uluslararas› Adalet Divan›
Yasas›na Taraf olan Devletlerin; bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilatlar›n›n,
Rio de Janeiro'daki Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma Konferans› s›ras›nda ve
daha sonra New York'taki Birleflmifl Milletler Teflkilat› merkezinde 20 Haziran
1992 ile 19 Haziran 1993 tarihleri aras›nda imzalar›na aç›kt›r.
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1. 8 inci Maddede belirtilen Sekretarya görevleri, Taraflar Konferans›’n›n birinci
oturumunun sonuna kadar, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun 21 Aral›k 1990
tarihli ve 45/212 say›l› karar› ile geçici olarak oluflturulan Sekretarya taraf›ndan
yerine getirilecektir.

2. Yukar›daki 1 inci paragrafta belirtilen geçici Sekretarya’n›n Baflkan›, objektif
bilimsel ve teknik önerilere olan ihtiyaca cevap verebilmesini teminen,
Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli ile yak›n iflbirli¤i yapacakt›r. Yetkili di¤er
bilimsel kurulufllara da dan›fl›labilir.

3. Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›, Birleflmifl Milletler Çevre Program› ve
Uluslararas› Yeniden Yap›lanma ve Kalk›nma Bankas› taraf›ndan oluflturulan
Küresel Çevre Olana¤› (GEF) 11 inci Maddede at›fta bulunulan mali
mekanizman›n yürütülmesini geçici olarak sa¤layacak uluslararas› birim olacakt›r.
Bu ba¤lamda, 11 inci Maddenin beklentilerine cevap verebilmesi için, Küresel
Çevre Olana¤›’n›n gere¤i flekilde yap›land›r›lmas› ve evrensel üyelik kat›l›m›
sa¤layabilmesi gerekecektir.

1. Sözleflme, Devletlerin ve bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilatlar›n›n
onay›, kabulü, uygun bulmas› veya kat›l›m›na tabidir. Sözleflme, imzaya
kapat›ld›¤› günün ertesi gününden itibaren kat›l›ma aç›k olacakt›r. Onay, kabul,
uygun bulma veya kat›lma belgeleri, Depoziter’e tevdi edilecektir.

2. Üye Devletlerinden herhangi biri Taraf olmad›¤› halde Sözleflme’ye Taraf olan
herhangi bir bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilat›, Sözleflme’den do¤an tüm
yükümlülüklerle ba¤l›d›r. Bu tür bir teflkilat›n bir veya daha fazla üye Devletinin
Sözleflme’ye Taraf olmas› halinde, bu teflkilat ve üye Devletleri, Sözleflme uyar›nca
üstlendikleri yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için her biri üstlenecekleri
sorumluluklar hususunda karar vereceklerdir. Bu tür durumlarda, teflkilat ve üye
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Devletler, Sözleflme’den do¤an haklar› ayn› zamanda kullanma hakk›na sahip
de¤ildirler.

3. Bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilatlar›, onay, kabul, uygun bulma veya
kat›lma belgelerinde, Sözleflme’nin kapsad›¤› konularla ilgili olarak yetkilerinin
derecesini belirtirler. Ayr›ca, bu teflkilatlar, yetkilerinin derecesinde meydana gelen
tüm önemli de¤ifliklikleri, Taraflara bildirecek olan Depoziter'e bildirirler.

1. Sözleflme, Ellinci onay, kabul, uygun bulma veya kat›lma belgesinin tevdiini
izleyen, doksan›nc› gün yürürlü¤e girecektir.

2. Ellinci onay, kabul, uygun bulma veya kat›lma belgesinin tevdiinden sonra,
Sözleflme’yi onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya Sözleflme’ye kat›lan her
Devlet ya da bölgesel ekonomik entegrasyon teflkilat› için Sözleflme, bu Devlet
veya teflkilat onay, kabul, uygun bulma veya kat›lma belgesini sunduktan doksan
gün sonra yürürlü¤e girer.

3. 1 ve 2 nci paragraflar›n amac›na ulaflmas› için, bir bölgesel ekonomik
entegrasyon teflkilat› taraf›ndan bildirilen herhangi bir belge, kendi üye Devletleri
taraf›ndan bildirilenlere ilave olarak say›lmaz.

‹flbu Sözleflme’ye hiçbir çekince konulamaz.
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1. Sözleflme’nin, bir Taraf için yürürlü¤e girdi¤i tarihten üç y›l sonras›ndan
itibaren sözkonusu Taraf, Depoziter'e yaz›l› bildirimde bulunarak Sözleflme’den
ç›kabilir.

2. Ç›k›fl bildiriminin Depoziter taraf›ndan al›nd›¤› tarihten bir y›l geçtikten
sonra veya bildirimde belirtilecek herhangi bir daha ileri tarihte, sözkonusu ç›k›fl
yürürlü¤e girer.

3. Sözleflme’den ç›kan herhangi bir Taraf, Taraf oldu¤u bütün protokollerden de
ç›km›fl olarak kabul edilir. 

‹flbu Sözleflme’nin Arapça, Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹spanyolca
as›l metinleri eflit derecede geçerli olup, Birleflmifl Milletler Teflkilat›’n›n Genel
Sekreteri’ne bildirilecektir.

Bu Sözleflme, afla¤›da imzas› bulunan tam yetkili temsilciler taraf›ndan
usulüne uygun olarak imzalanm›flt›r.

Bindokuzyüzdoksaniki y›l› May›s ay›n›n dokuzuncu günü New York'ta
AKDED‹LM‹fiT‹R.
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EK-I
Almanya
Amerika Birleflik Devletleri
Avrupa Toplulu¤u
Avustralya
Avusturya
Belçika
Beyaz Rusya a/
Bulgaristan a/
Büyük Britanya ve Kuzey ‹rlanda Birleflik Krall›¤› 
Çek Cumhuriyeti a/*
Danimarka
Estonya a/
Finlandiya
Fransa
H›rvatistan a/*
Hollanda
‹rlanda
‹spanya
‹sveç
‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Japonya
Letonya a/
Litvanya a/
Lüksemburg
Kanada
Macaristan a/
Norveç
Polonya a/
Portekiz
Romanya a/
Rusya Federasyonu a/
Slovakya a/*
Slovenya a/*
Türkiye
Ukrayna a/
Yeni Zelanda
Yunanistan

a Pazar ekonomisine geçifl sürecinde bulunan ülkeler. 
* Yay›nc›’n›n notu: 13 A¤ustos 1998 tarihinde yürürlü¤e giren ve Üçüncü Taraflar

Konferans›’nda (COP 3) kabul edilen 4/CP.3 say›l› de¤ifliklik uyar›nca Ek-I listesine
eklenen ülkeler.
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Almanya
Amerika Birleflik Devletleri
Avrupa Toplulu¤u
Avustralya
Avusturya
Belçika
Büyük Britanya ve Kuzey ‹rlanda Birleflik Krall›¤› 
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
‹rlanda
‹spanya
‹sveç
‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Japonya
Lüksemburg
Kanada
Norveç
Portekiz
Yeni Zelanda
Yunanistan
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