
ÖZET/ABSTRACT 

Günümüzde küresel iklim değişikliği bütün Dünya'yı tehdit eden, önemli bir sorun halindedir. Bu durumun bilimsel 
kanıtlarla ortaya koyulmasının ardından birçok ülke konunun öneminin farkına varmış, iklim değişikliğinin nedenleri ve 
çözüm önerileri üzerine araştırmalar yapmaya başlamıştır. Küresel iklim değişikliğini önlemede en önemli faktörlerden 
biri de orman alanlarının artırılması ve ormansızlaşmanın önüne geçilmesidir. Bu amaçla uluslararası birçok panel ve 
toplantı düzenlenmiş, iklim değişikliğini hafifletici tedbirler almaya yönelik kararlar alınmıştır. Türkiye, iklim değişikliği 
ile ilgili yapılan uluslararası panellere katılmış, ülkenin ekonomik ve özel şartları doğrultusunda çeşitli anlaşmalara taraf 
olmuştur. Taraf olunan anlaşmalar gereği bazı sorumluluklar üstlenmiştir. Bunlardan biri de küresel iklim değişikliğini 
önlemede faydası olan ormanların korunması ve ormansızlaşmanın önüne geçilmesi ile ilgilidir. Bu bağlamda bu yüksek 
lisans tezinin amacı; küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmada ormanların önemi doğrultusunda yasal 
düzenlemelerimizin, uluslararası anlaşmalar karşısında ne düzeyde olduğunu ortaya koymak ve sonuçta 
ormansızlaşmanın önüne geçebilmek için ulusal mevzuatın ne yönde düzenlenmesi gerektiği üzerine tespitler 
yapmaktır. Yapılan mevzuat analizi sonucunda Türk orman mevzuatının, ormansızlaşmayı azaltması bakımından henüz 
Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirebilecek düzeyde olmadığını söylemek mümkündür. 
Ancak bu tam anlamıyla olumsuz ve yetersiz normların varlığı anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle ulusal 
mevzuatın ormansızlaşma açısından uyumlaştırılması zor olmayacaktır. Bu konuda özellikle kanun bazında Çevre 
Kanunu, Orman Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlarda, "yetersiz düzenleme" sınırının altında kalan tüm kriterlere dikkat 
etmek şartıyla düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 

 Today, global climate change is an important problem that threatens the whole world. After the scientific evidence was 
put forward, many countries became aware of the importance of the issue and started to investigate the causes of 
climate change and solutions. One of the most important factors in preventing global climate change is increasing 
forest areas and preventing deforestation. To this end, many international panels and meetings were held and 
decisions were taken to mitigate climate change. Turkey joined the international panel which has been associated with 
climate change, it has become a party to several agreements in line with the country's economic and special 
conditions. It has assumed certain responsibilities under the agreements to which it is a party. One of these concerns 
the protection of forests and the prevention of deforestation, which are useful in preventing global climate change. In 
this context, the aim of this master thesis is to determine the level of our legal arrangements against international 
agreements in line with the importance of forests in reducing the effects of global climate change and to determine the 
direction of national legislation in order to prevent deforestation. As a result of the legislative analysis, it is possible to 
say that Turkish forest legislation is not yet at the level to fulfill the obligations of Kyoto Protocol and Paris Agreement 
in terms of deforestation. However, this does not necessarily mean the existence of negative and inadequate norms. 
Therefore, it will not be difficult to harmonize national legislation in terms of deforestation. Regarding this issue, 
regulations should be made especially on the basis of the law in the Environmental Law, Forest Law and all other 
relevant laws, provided that all criteria that fall below the "inadequate regulation" limit are observed. 

 


