
BASIN BİLGİ NOTU: 

“PETERSBERG İKLİM  DİYALOĞU” BAKANLAR KONFERANSI,  

2-4 MAYIS 2010,BONN,ALMANYA 

Danimarka’nın Kopenhag kentinde geçen yılın Aralık ayında gerçekleştirilen 15. 
Taraflar Konferansından sonra Almanya’nın Bonn kentinde iklim değişikliği konusunda 2010 
yılında yapılacak çalışmaları gözden geçirmek, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak ve bu 
yıl içindeki yol haritasını belirlemek üzere bakanlar ve karar vericiler oluşan 43 ülke bir araya 
geldi. Toplantının açılışını  Almanya başbakanı Angela MERKEL  ve Meksika Başkan Felipe  
CALDERON yaptı .  

Almanya Başbakanı Almaya Çevre , Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Sn 
Norbert RÖTTGEN ve Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Juan ELVİRA’nın 
evsahipliği ve eşbaşkanlığında gerçekleştirilen “Petersberg İklim Diyaloğu” toplantısı,  43 
ülkeden 27 ülke bakanının yanısıra, üstdüzey karar vericiler ve bürokratlar ve  Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Genel Sekreteri, Sözleşmeye 
altında kurulan Uzun Dönemli İşbirliği Geçici Çalışma Grubu (AWG-LCA) ve Kyoto 
Protokolü altında kurulan Uzun Dönemli İşbirliği Geçici Çalışma Grubu (AWG-KP) 
başkanlarını biraraya getirmiştir. Toplantıda  Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof 
Dr. Hasan Z. SARIKAYA da hazır bulunmuş ve diyaloğa katkı vermiştir.  

2009 yılının aralık ayında gerçekleştirilen ve Danimarka’nın Kopenhag kentinde 
yapılan 15. Taraflar Konferansı’nın bağlayıcı  niteliği olmayan “Kopenhag Mutabakatı” ile 
sonuçlanması sonrasında bu yılın yine Aralık ayında Meksika’nın Kankun kentinde yapılacak 
16. Taraflar Konferansı’nın tüm ülkelerin taraf olabileceği bir bağlayıcı bir anlaşma ile 
sonuçlanmasını sağlamak üzere “Petersburg İklim Diyaloğu”nda süreci daha da 
güçlendirmek üzere Bakanlar; 

Süreçteki taahhütleri güçlendirmek üzere;  

-İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın karşılaştığı en büyük çevre sorunlarından 
birinin iklim değişikliği ile mücadele olduğu ve bilimsel verilerin dünyadaki sıcaklığın 2oC 
sınırlandırılması için  acilen önlem alınması gerektiği, 

-Pekçok ülkenin düşük karbonlu ekonomiye geçiş için eylemlerini başlattığı 
günümüzde, bu ekonomik modelin yeni istihdam alanlarının ve yeni pazarların yaratılmasında 
güçlü ekonomik bir model olabileceği, 

- Kankun’un başarılı olması için istekliliği, 

-Bazı ülkeler için Kyoto Protokolünün kritik öneme haiz olduğu,  

konularında ortak görüş birliğine varmışlardır. 

   

Cancun’un başarılı geçmesine yönelik olarak; 



 -Azaltım ve bunu ölçmek, raporlamak ve doğrulamayı sağlamak üzere yeni bir yapının 
kurulması, Uyum, Karbon Pazarı, teknoloji işbirliği ve Ormancılık alanlarındaki bozulmanın 
en temel müzakere konuları olduğu, 

 - Ölçülebilir  raporlanabilir ve doğrulanabilir  ( Measurable Reportable and Verifyable 
= MRV ) kavramının konularının tüm yönlerinin tanımlanması gerektiği;  bu durum gelişmiş 
ülkeler için sağlanacak finansmanın MRV olması iken , gelişmekte olan ülkeler için 
eylemlerin MRV olması olup, tüm bunların sonuçlarının ulusal bildirimler ve rehberler 
yoluyla yapılacağı, 

 -İklim değişikliği için alınacak önlemlerin acilen, zamanında ve şeffaf olarak 
değerlendirilmesini teminen süreçte taraflar çok taraflı işbirliğinin inşasında güven arttırılması 
için acil finansmanın gerekli olduğu ,  

 -İklim değişikliğine uyumun en az azaltım kadar önemli olduğu, özellikle en fakir ve 
en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelerde kapasitenin güçlendirilmesi ve daha fazla uyum 
çalışmasını geliştirmek üzere acilen Ulusal programlara Uygun Uyum Eylemleri (NAPAs) ve 
teknolojik anlamda Teknolojik İhtiyaçların Değerlendirilmesi (TNAs) konularında finansal 
destek sağlanması gerektiği, 

 -Teknoloji Mekanizmasının geliştirilmesi için kurumsal düzenlemelerin ve 
mekanizmaların önemli olduğunu vurgulayarak, teknoloji mekanizmasının etkinliğinin en üst 
seviyeye getirilmesinde ikili işbirliğinin önemli olduğu, 

 - Karbon emisyonu pazarının öneminin giderek arttığı ve nasıl daha fazla 
geliştirilebileceği üzerinde durularak, sektörel mekanizmalar (NAMAs) yoluyla pilot 
alanlarda projelerin başlatılması ve bu projelere destek verilmesi, 

 -Gelişmekte olan ülkelerdeki orman bozulmaları (REDD+) üzerine BM çatısı altında 
ileri seviyede yapılan müzakerelerin diğer müzakere konularına  öncülük teşkil etmesi, bu 
konudaki eylemlerin kayıt edilmesi, koordinasyonu ve fonlamasının gerekliliği, 

konularında   fikir birliliğine varılmıştır. 

Pratik İşbirliğinde öğrenilenler; 

 -Müzakereler altındaki tüm konularda pratik çözüm yollarının geliştirilmesinde 
kuvvetli eylemler ve pratik girişimlerin, sorunları aşmak için önemli olduğunun altını çizerek, 
bu türlü girişimlerin bariyerlerin aşılması ve boşlukların doldurulmasında faydalı olduğu,   

 -Pekçok ülke ararsında ikili işbirliğinin geliştirilmesi için      girişimlerin başlatıldığı 
“Petersberg İklim Diyaloğu”’nun ihtiyaç olan güven ortamının oluşturulmasında gerekli 
desteğe aracılık edeceği,  konularında   karar birliğine varılmıştır. 

Ayrıca, İlerleyen Yolda;              

 - Açık bir ortamda ve politik bilgi değişimi için uygun platformlarda ‘Petersberg İklim 
Diyaloğu’ gibi gayriresmi toplantıların faydalı olduğunun bir kere daha görüldüğü, resmi 



müzakerelerin geliştirilmesi için böyle toplantıların daha fazla ve genişleyerek devam 
etmesinin yaralı olduğu, çoktaraflı süreçte liderlik yapacak ülkenin kritik bir önemi olduğu,    

 -Kankun’daki bakanlar seviyesindeki sorunların aşılmasında bazı ülkelerin liderlik 
yapacağı ve bu bağlamda İspanya , Kosta Rika ve ABD’nin adaptasyonla ilgili, Almanya ve 
Güney Afrika’nın azaltım konusunda bir grişim başlatmasına alınan karar gereği sıcak 
yaklaşıldığı, 

 -Peterberg’in yapıcı ruhunun Bonn’da Mayıs sonu Haziran başı gerçekleşecek olan ve 
geniş gruplardaki ülkelerin müzakerelerine olumlu etki edeceği ve ayrıca politik rehberlik 
sağlamak ve temiz bir görev tanımı oluşturabilmek için bu tür müzakerelerin kritik öneme 
haiz olduğu , konularında hemfikirdir denilmektedir.          

Yukarıda kısaca özetlenen Peterberg İklim Diyaloğu sonuçları 2010 yılı içinde iklim 
değişikliği konusunda kilit öneme haiz ülkelerin liderliğinde böyle gayri resmi toplantıların 
devam edeceğini göstermiştir. Ülkeler ararsında ikili ve/veya bölgesel işbirliklerinin önünü 
açmıştır. BM çatısı altında yürütülmekte olan ve büyük ülke katılımları ile gerçekleştirilmekte 
olan  müzakerelere liderlerin katıldığı toplantılarla karar verici düzeyinde yön vermeyi 
amaçlamıştır.  Kopenhag Konferansının başarısızlığını bir kere daha göze alamayan dünya 
ülkeleri işi şansa bırakmamadaki kararlılıklarını göstermişlerdir.  

 


