
T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

B İL G İ  N O T U

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) 15. Taraflar Konferansı (COP15) 7 – 19 Aralık 

2022 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti ev sahipliğinde Kanada’nın Montreal kentinde gerçekleşecektir. 

Taraflar Konferansı kapsamında sözleşme alt protokolleri olan Erişim ve Fayda Paylaşımı Üzerine Nagoya 

Protokolü’nün 4. Taraflar Toplantısı (NP MOP4) ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün 10. Taraflar 

Toplantısı (CP MOP10) da yine aynı tarihlerde düzenlenecektir. Konferans gündeminin ağırlıklı olarak 2020 

Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi (Post 2020 GBF)’nin kabul edilmesi yönünde olmasından bahisle, bu 

konferansın önümüzdeki on yıl için biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve 

sürdürülebilir yönetimi için stratejik bir vizyon ve küresel bir yol haritası sunması beklenmektedir. Biyolojik 

çeşitliliğin her sektörde benimsenmesinin beklendiği bu vizyon, ekonomik, sosyal ve finansal modelleri 

dönüştürmek için küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde acil politika eylemlerinin kabul edilmesini sağlayacaktır. 

Böylece biyolojik çeşitlilik kaybını şiddetlendiren eğilimlerin 2030 yılına kadar istikrara kavuşması ve 2050 

yılına kadar da net iyileştirmelerle doğal ekosistemlerin iyileşmesi öngörülmektedir. 

İlaveten, 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedeflerinin de öneminin devam 

edeceği bu konferansta biyoçeşitlilikle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili diğer pek çok konu da gündem 

dahilindedir. Deniz ve kıyı biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğin sektörler içinde ve sektörler arasında 

yaygınlaştırılması, sosyo-ekonomik mülahazalar, diğer sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, 

biyolojik çeşitliliğin iklim değişikliği, tarım, sağlık ve kültür ile ilişkilendirilmesi gibi pek çok konu konferansın 

gündemini oluşturmaktadır. 

Sözleşmenin en etkin ülkelerinden biri olan ülkemizin, 2024 yılında gerçekleşmesi öngörülen COP16’ya ev 

sahipliğini ve müteakiben 2 yıllık Dönem Başkanlığını yürütecek olması nedeniyle bu Taraflar Konferansına 

yapılacak katkılar önem arz etmektedir. 196 ülkenin taraf olmasının yanı sıra, akademi, siyaset, sivil toplum 

alanlarında ve diğer pek çok alanda temsilcinin bulunacağı konferansta gerçekleşecek olan yan etkinlik 

programlarına katılım sağlamamız, kurumunuz tarafından yürütülen biyoçeşitlilik ile ilgili nitelikli çalışmaların 

tüm dünyaya tanıtmasına imkân sunacaktır. 

Yaklaşık 1 saat sürecek olan yan etkinlikler kapsamında, kurumlardan birbirine benzer konularda yan etkinlik 

teklifi gelmesi halinde, uygun bulunan konu başlıkları altında ve organizasyonu Genel Müdürlüğümüz 

tarafından yapılacak şekilde ortak etkinlik olarak sözleşme sekretaryasına bildirimde bulunulacaktır. 

Konaklama dâhil tüm masrafları her kurumun kendisinin karşılayacak olmasının yanı sıra, teklif edilen tüm yan 

etkinliklerin kabulü ve tüm katılımcıların konferansa katılım sağlaması garanti edilmemektedir. Kurumunuzdan 

gelen etkinlik teklifinin kabul edilmesi halinde Ekim ayı içerisinde tarafınıza bilgi verilecektir. Ekte bulunan 

Kavram Kağıdı doldurulurken birden fazla kurum kuruluş ile gerçekleştirmeyi planladığınız yan etkinlik 

teklifinizin olması halinde tüm ilgili kurumların belgeye eklenmesi ve ilaveten, birden çok yan etkinlik teklifiniz 

olması halinde ise her bir yan etkinlik için ayrı ayrı Kavram Kağıdını doldurmanız gerekmektedir. 
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