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Sunum Planı
Ø İYT Mevcut Durum Anketi Sonuçları
Ø Birebir Görüşme Sonuçları
Ø Değerlendirme



İYT Mevcut Durum Anketi
• İstilacı yabancı türlerin (İYT) girişinin ve yayılmasının önlenmesi ile yönetimi hakkında 22 Ekim 2014 tarihli ve 

(AB) 1143/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü (İYTT) yükümlülüklerinin 
– ülkemizdeki mevcut durumunu anlamak ve
– uygulamadaki benzerlikler ve farklılıklara dair bulguları elde etmek için, 

• proje uzmanlarının desteği ve Faydalanıcının da onayı ile 7 sorudan oluşan Genel Anket Çalışması ve 19 
sorudan oluşan bir Detaylı Anket Çalışması hazırlanmıştır. 

• Anketler, Bölüm 6 ve Bölüm 7’de sırasyıla sunulmuştur. 
• Genel Anket Çalışması, Faydalanıcının hazırlamış olduğu resmi yazıyla ilgili kurumlara olarak iletilmiştir. 

Ayrıca doğrudaun ilgili olan kurum/kişilere de e-posta yoluyla iletilmiştir. Toplamda 200’ün üstünde yanıt 
online ortamda kaydedilip raporlanmıştır. 

• Detaylı Anket Çalışması, ilgili paydaşlara ulaştırılarak yüz yüze görüşmeler (fiziksel ve çevrimiçi ortamda) 
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 10 adet yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 
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Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus (Çinsakalotu)
Acridotheres tristis (Çiğdeci)

Oxyura jamaicensis (Karabaşlı Dikkuyruk)
Aslan balığı

Polygonum perfoliatum L. (Kapliçotu)
Clarias batrachus (Yürüyen Yayın Balığı)
Psittacula eupatria (İskender Papağanı)

Myocastor coypus (Su maymunu)
Balon balığı

Lepomis gibbosus (Güneş Balığı)
Pseudorasbora parva (Çakıl Balığı)

Gambusia holbrooki (Doğu Amerika Sivrisinek Balığı)
Sicyos angulatus L. (İtdolanbacı, Ham bostan)

Trachemys scripta elegans (Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası)
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Kokarağaç, Cennet Ağacı)

Psittacula krameri (Yeşil  Papağan)
Robinia pseudoacacia L. (Yalancı Akasya)

Carassius gibelio (Gümüşi Havuz Balığı)
Rattus rattus (Sıçan)
Mus musculus (Fare)

Felis catus (Kedi)
Canis lupus (Köpek)

Günlük hayatınızda ya da mesleki faaliyetlerinizde hangi istilacı türlerle karşılaştınız?
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İstilacı yabancı türlerin ekosisteme verdiği zararların önlenmesi ve zarar gören
ekosistemlerin restorasyonu

İstilacı yabancı türleri veya yabancı türleri içeren ticaret veya üretim (yetiştiricilik)
işlemleri

İstilacı yabancı türlere yönelik risk değerlendirme süreçleri

İstilacı yabancı türlere ilişkin izin süreçleri (bu türlerin ticareti, üretimi ve
bulundurulmasına yönelik)

İstilacı yabancı türlerle ilgili mevzuat geliştirme

İstilacı yabancı türlerin veya yabancı türlerin tespiti ve bunların listelerinin çıkarılmasına
yönelik çalışmalar

İstilacı yabancı türlere ilişkin gümrük izni süreçleri

İstilacı yabancı türlerin giriş ve yayılma yollarının değerlendirilmesi ve bunlara yönelik
eylem planları hazırlanması

İstilacı yabancı türlerin gemi taşımacılığı yoluyla ülkeye girişini önleme

İstilacı yabancı türlerin imhası ve kontrolünde görev yapma

İstilacı yabancı türlere yönelik proje geliştirme, eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütme

İstilacı yabancı türlerle ilgili bilimsel araştırma ve uygulama

İstilacı yabancı türlerin izlenmesi ve raporlanması süreçleri

İstilacı yabancı türler konusunda doğrudan veya dolaylı olarak yürüttüğünüz 
çalışmalar nelerdir?  
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Turizm faaliyetlerine, rekreasyon imkanlarına ve açık alanda yapılan etkinliklere
zarar vermesi

Olumsuz etkileri ile karşılaşmadım.

İsti lacı yabancı türlerin bazılarının faydalı olduğunu düşünüyorum

Bahçecilik yapılan yerlere ve şehirdeki yeşil alanlara zarar vermesi

Ormanlara ve ormancılık faaliyetlerine zarar vermesi

Tarım üretimine ve meyve bahçecil iğine zarar vermesi

Halk sağlına zarar vermesi

Su ürünleri yetiştiriciliğine ve balıkçılığa zarar vermesi

İç sular ve denizlerdeki doğal yaşama zarar vermesi

Yerl i türlerin yerini alması veya yerl i türlere zarar vermesi

Yerl i türlerin habitatlarını işgal etmesi

Günlük hayatınızda ya da çalışma alanınızda görülen istilacı yabancı türlerin en 
önemli etkileri hangileridir? 
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İsti lacı yabancı türlerin ülkemize girişine ilişkin izin süreçlerindeki eksiklikler

İsti lacı yabancı türlerin uygun bir şekilde idaresi ve kontrolü için sorumlu
kurumlarının finansal kapasitelerinin yetersiz olması

İsti lacı yabancı türler için uluslararası işbirliği eksikl iği

Sınır noktalarında ve ülke içinde ilgili eşyaların, bitki ve hayvanların
kontrollerinin (muhafazası ve taşınması) yetersiz olması

Ticareti yapılan istilacı yabancı türlerin doğaya bırakılmasının önlenmesine
yönelik izleme faaliyetleri eksikliği

İsti lacı yabancı türlerin uygun bir şekilde idaresi ve kontrolü için sorumlu
kurumlarının teknik kapasitelerinin yetersiz olması

İsti lacı yabancı türlere i lişkin mevzuatın, düzenlemelerin eksikliği ve / veya
mevcut düzenlemelerin uygulanmaması

İsti lacı yabancı türlerin bir sorun olarak görülmemesi ve sorun olarak
tanımlanmaması

İsti lacı yabancı türlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda bilimsel bilgi ve
profesyonel destek eksikliği

İsti lacı yabancı türler hakkında farkındalık ve düşük bilgi/bilinç düzeyi

İstilacı yabancı türler kaynaklı sorunların nedenleri nelerdir?



80

131

168

181

186

240

Finansmana ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi ve
finansman ihtiyacının kurumsal bütçelerde…

Uluslararası işbirliği ve bilgi/deneyim alışverişi
arttırılması

Mevzuat ve ilgi düzenlemelerin iyileştirilmesi
ve/veya yeniden ele alınması

Kurumların önleme, kontrol ve yönetim kapasitesinin
arttırılması

İstilacı yabancı türlere yönelik bilimsel araştırma ve
izlenme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması

Halkı bilgilendirmek / halkı bilinçlendirmek

İstilacı yabancı türler kaynaklı sorunların önlenmesi ve ya da azaltılması için neler 
yapılması gerekmektedir?



Detaylı Anket Çalışması Sonuçları
Ülkemizde öncelikle bir mevzuat oluşturulması ve uygulanmasında yeknesak koşulların 
teşkil edilmesi amacıyla aşağıdaki hususlar önem arz edecektir:
• Önemli İYT’lere ait listelerin belirlenmesi ve güncellenmesi şartları, buna dair risk değerlendirme süreci ve kriterleri 

oluşturulması,
• İYT’leri ilgilendiren izin süreçlerindeki belgelerin içerik ve formatlarının tanımlanması (gümrük süreçleri de dahil 

olmak üzere),
• Acil durum önlemlerinin ve imha önlemlerinin hazırlanıp uygulanması,
• İlgili makamlara yapılacak teknik raporlama formatlarının oluşturulması,
• İYT’lerle doğrudan ilgili veya dolaylı olarak neden olunan ihlallerin mahiyeti ve ciddiyetini, maliyetlerin tahsili 

ilkesini ve kirleten öder ilkesini dikkate alarak ihlaller için etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar belirlenmesi,
• İYT’leri ilgilendiren kararlar için hazırlanacak mevzuatın olabildiğince geniş temsiliyeti sağlaması ve tüm sürecin 

şeffaf bir şekilde yürütülerek ilgili belge ve bilgilere tüm paydaşların erişebileceği bir platform oluşturulması.
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