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             Atmosferde tehl�kel� b�r boyuta varan �nsan kaynaklı sera gazı em�syonlarının �kl�m s�stem� üzer�ndek�
olumsuz etk�s�n� önlemek ve bell� b�r sev�yede durdurmak �ç�n akded�len “İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes�”
21/3/1994 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r. Ülkem�z�n Sözleşmeye taraf olması amacıyla hazırlanan “İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Çerçeve Sözleşmes�ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da�r Kanun” 21/10/2003 tar�hl� ve 25266 sayılı Resmî
Gazete’de; Kyoto Protokolüne taraf olması amacıyla hazırlanan “B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve
Sözleşmes�ne Yönel�k Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da�r Kanun” �se 17/2/2009 tar�hl� ve
27144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.

             Bu çerçevede;

             İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n zararlı etk�ler�n�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınması, yapılacak çalışmaların daha
ver�ml� olab�lmes�, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koord�nasyon ve görev dağılımının sağlanması
ve bu konuda ülkem�z�n şartları da d�kkate alınarak uygun �ç ve dış pol�t�kaların bel�rlenmes� amacıyla 2001/2 sayılı
Genelge �le oluşturulmuş ve 2004/13 sayılı Genelge �le yen�den düzenlenm�ş bulunan “İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Koord�nasyon Kurulu”; Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında, Dış�şler�, Mal�ye, Bayındırlık ve İskân, Sağlık,
Ulaştırma, Tarım ve Köy�şler�, Sanay� ve T�caret, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları �le Devlet
Planlama Teşk�latı ve Haz�ne Müsteşarlığının müsteşar düzey�nde tems�lc�ler�, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�
(TOBB) Başkanı ve Türk Sanay�c� ve İşadamları Derneğ� (TÜSİAD) Genel Sekreter�nden oluşturularak yen�den
yapılandırılmıştır.

             Kurul, yılda en az b�r defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından bel�rlenecek, sekretarya
h�zmetler� ve Kurul tarafından alınan ve onaylanan kararların uygulanması ve koord�nasyonu Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından yürütülecekt�r. Kurul, gerekl� gördüğünde, d�ğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları,
ün�vers�teler �le s�v�l toplum örgütler�, meslek b�rl�kler� ve özel sektör tems�lc�ler�n� toplantılarına davet edeb�lecekt�r.

             Kurul tarafından �ht�yaç duyulması hal�nde; alt kurul, kom�te ve çalışma grupları oluşturulab�lecek, bu kurul,
kom�te ve gruplarda �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ün�vers�teler, s�v�l toplum örgütler�, meslek b�rl�kler�
ve özel sektör tems�lc�ler� de yer alab�lecekt�r. Alt kurul, kom�te ve çalışma gruplarının oluşumu, tems�l düzey�,
çalışma usul ve esasları Kurul tarafından bel�rlenecek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların sonuçları Kurul tarafından
onaylanarak alınan kararların �lg�l� paydaşlarla uygulamaya konulması ve �zlenmes� sağlanacaktır.

             Kurul çalışmalarının b�r bütünlük �ç�nde gerçekleşt�r�lmes� ve eşgüdümün gerekt�ğ� g�b� sağlanması ve
uygulamaların Kurul kararları doğrultusunda gerçekleşt�r�lmes� �ç�n tüm kamu kurum ve kuruluşları gereken destek ve
yardımı sağlayacaklardır.

             18/2/2004 tar�hl� ve 25377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/13 sayılı genelge yürürlükten
kaldırılmıştır.

             B�lg�ler�n� ve gereğ�n� r�ca eder�m.
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