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1. GİRİŞ
1.1.

ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışmanın amacı “Türkiye'deki Karasal Alanlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin
Değerlendirilmesi Projesi”nin birinci faaliyeti altında paydaşlarını katılımını sağlamak amacıyla farklı stratejiler ve
mekanizmalar uygulanmasını sağlamaktır. Söz konusu mekanizmalardan en önemlilerinden birisi de karar alma
ve politika belirlemeye ilişkin kurullar ve çalışma gruplarının oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, proje kapsamında
proje yönetimini kolaylaştırmak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve proje çıktısı olarak çeşitli, kurul ve
çalışma gruplarının görev ve oluşumlarına ilişkin mevzuat incelemesi yapmak ve önerilerde bulunmak
amaçlanmaktadır.
Faaliyet 1 – Karasal alanlar ve iç sulardaki İYT’lerin kontrolü için yasal altlık oluşturulması
•
•
•

Alt-faaliyet 1.1 Yasal boşlukların belirlenmesi
Alt-faaliyet 1.2 Karasal alanlarda ve iç sulardaki İYT’lerin girişi, erken tespiti, önlenmesi ve yönetimi
hakkında Taslak Yönetmeliğin hazırlanması
Alt-faaliyet 1.3 İYT Danışma Kurulu oluşturulması

İstilacı Yabancı türlerle mücadelede en önemli yöntemler; yerleşmeden ve yayılmadan önce girişlerini önlemek,
erken tespit ve müdahale etmek, belli bir bölgeye yerleşmeleri durumunda ise sayılarını kontrol altında tutmak
ve yayılma hızlarını azaltmaktır. Bu mücadelede pek çok kurum, kuruluş ve kişinin rolü bulunduğu açıktır Zira
konuyla ilgi pek çok kamu kurumu yetkili olup, bu kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, yetki
çatışmasının önlenmesi ve istilacı yabancı türlerin yönetilmesi amacıyla alınan kararların, ilgili diğer sektörlerin
politikalarının belirlenmesinde dayanak olması önem aretmektedir. İSöz konusu kişi ve kurumların katılımını
sağlamak, kurumlar arası işbirliği ve entegrasyonu temin etmek, bilimsel ve teknik destek vermek amacıyla ulusal
kurul ve çalışma gruplarının oluşturulması gerekmektedir. Bu kurulların ve çalışma gruplarının etkin ve verimli
çalışabilmesi amacıyla görev, yetki ve çalışma usullerinin yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerekmektedir.
Bu çerçevede ulusal düzeyde Proje Kurulu (Proje Yönlendirme Komitesi), Ulusal Danışma Kurulu, Ulusal Teknik
Çalışma Kurulu ve yerel düzeyde ise Yerel Teknik Çalışma Grupları oluşturulması öngörülmüştür. Bu kurulların ve
çalışma gruplarının etkinliğinin ve yetkisinin artırılması amacıyla gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması,
bunun için önceden ilgili tarafların katılımı ile çalıştaylar düzenlenmesi süreci kolaylaştırılacaktır.
Ayrıca, tüm kurul ve çalışma gruplarında toplumsal cinsiyet dengesinin gözetilmesi veya toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifinin dikkate alınması önem arz etmektedir.
1.2.

PROJENİN ÖZETİ

Projenin genel amacı, istilacı yabancı türlere özel odaklanarak iç suların ve karasal ekosistemlerin dayanıklılığını
sağlamaktır. Bu doğrultuda, 1143/2014 sayılı İstilacı Yabancı Türler Tüzüğüne uygun olarak. TTürkiye'de karasal
alanlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için,
aşağıda belirtildiği üzere proje dört sonuç alanını ve bileşenini belirlemiştir.
-Sonuç 1, Türkiye'nin kara alanlarında ve iç sularında istilacı yabancı türlerin kontrolü için yasal dayanağın
hazırlanmasını içerecektir.
-Sonuç 2, ilgili altı istilacı yabancı türün kontrolüne ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır.
-Sonuç 3, kurum personelinin yönetim kapasitesini geliştirecektir.
Sonuç 4 farkındalığı artıracaktır.
1

Bu projenin yanı sıra, ilgili kapasitenin güçlendirilmesi ve istilacı yabancı türlerin önlenmesi, tespiti, kontrolü ve
yönetimi alanında yatırım yapılması yoluyla denizel ve kıyısal ekosistemlerin direncinin arttırılması amacıyla
“Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi”,
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülmektedir. Her
iki projenin bazı çıktıları ortak olup, her iki projede de nihai amaç istilaca yabancı türlerin yönetimine ilişkin bir
yasal düzenleme hazırlamaktır.
“Türkiye'deki Karasal Alanlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi
Projesi”nin Şartnamesi, 'GEF VI ve IPA II projelerinin özellikle istilacı yabancı türler Yönetmeliğinin ve Ulusal
Strateji ve Eylem Planının hazırlanmasını, ayrıca istilacı yabancı türler veri tabanı ve istilacı yabancı türler IPA II
Projesi kapsamında diğer ilgili kesişen konuları belirlenmesini öngörmektedir. Her iki projede planlanan ve devam
eden faaliyetleri listelenmiş ve bu faaliyetlerin amacı ve karakteri benzer olduğundan ortak çaba gerektirenleri
belirlemiştir. İstilacı yabancı türler için ulusal strateji ve eylem planının geliştirilmesi, her iki projeden de girdi
gerektiren önemli görevlerden biridir.
1.3.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

İstilacı Yabancı Türler Kurulları Raporunun, ilk bölümünde öncelikle ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının yetki ve
görevleri açıklanmış, ikinci bölümde Türk Çevre Mevzuatında düzenlenmiş olan bazı kurul ve komisyonlardan
örnekler verilmiş ve daha sonra kurulması planlanan İstilacı Yabancı Türler Ulusal Danışma Kurulu ile Yerel Teknik
Çalışma Gruplarının yapısına, görevlerine ve çalışma usullerine ilişkin taslak düzenleme üzerinde durulmuştur.
Ayrıca, bu düzenlemenin hangi hukuki düzenleme ile yapılabileceği tartışılmıştır.

2. ULUSAL MEVZUAT KAPSAMINDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDA YETKİLİ KURUM VE
KURULUŞLAR
Biyolojik istila yoluyla bir türün herhangi bir şekilde, kendi ekosisteminden başka bir bölgeye taşınarak orada
kontrol dışında çoğalması, bölgenin endemik canlılarının gelişimlerine zarar vermesi ve taşındıkları yeni
ekosistemin dengesinin bozulması olayına biyolojik istila denilmektedir. Bu şekilde taşınan yabancı türler doğal
habitatları dışındaki alanlara, kasten yada tesadüfen girebilirler ve yeni habitatlarına yerleştikten sonra,
ekosistem üzerinde muhtemel tehdit haline gelebilirler. Bu durumda da orada yaşayan yerel türlerle rekabet
etmeleri sonucunda üstün gelip, yeni çevrelerini tamamen istila edebilirler.
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkı olduğundan, çevrenin korunmasında ve kirliliğin
giderilmesinde de herkesin menfaati bulunmaktadır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin yaratılması, devletin yürütmesi gereken bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin yerine getirilmesi “genel ve ortak bir ihtiyacın” giderilmesine
yöneliktir. İdare, kamu hizmetini görüp görmemekte serbest olmayıp, Anayasa ve ilgili mevzuat uyarınca bu onun
için bir ödevdir. “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek” Anayasa tarafından
devlete “ödev” olarak yüklenmiş, aynı ödev Çevre Kanunu’nda yinelenmiş ve bu ödevin açılımı olan yetki ve
görevler ise sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiştir. Devletin bu ödevini yerine getirirken, hizmete keyfi
olarak son, giderek ara vermesi de olanaklı değildir. Bu hizmetin görülmesine yönelik olarak, idari yapı içerisinde
merkezi ve yerel düzeyde pek çok kurum bulunduğu, bu kurumların arasında yetki çatışması yaşandığı da
bilinmektedir.
AB çevre müktesebatına uyum sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olan teknik ve
kurumsal yapı Türkiye açısından çok önemlidir. Çevre mevzuatını uygulamaya yetkili kurumlar, bu kurumlar
arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliği, kurumlar arası yetki çatışması göz önüne alındığında, bütüncül ve
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doğru işleyen bir “çevre yönetim sisteminin” varlığına olan gereksinim ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle,
“çevre yönetimi” kavramı ile Türkiye’de çevre yönetiminin sorunları her zaman tartışılmaktadır.
Bu çerçevede “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin
Değerlendirilmesi Projesi” uyarınca, istilacı yabancı türler konusunda doğrudan veya dolaygı ilgili kamu
kurumlarının yetki ve görevleri incelenmiştir. Söz konusu kurumlar belirlenirken istilacı yabancı türlerle
mücadeleya ilişkin mevzuat dikkate alınmıştır. Bu kapsamda;
- Biyolojik istila nedeniyle biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi,
- Canlı hayvan veya bitki ticareti,
- CITES Belgesi ile bir türe ait örneğin ihracı, ithali, yeniden ihracı ya da denizden girişinin yapılması,
- Yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin
uluslararası ticareti,
- Av ve yaban hayvanlarının ve yaşama ortamlarının korunması, türlerin yer değiştirilmesi, yerleştirilmeleri,
koruma tedbirleri, doğadan toplanmaları ve yakalanmaları, yırtıcı türlerin yönetimi ile bunların zararlı olanları,
hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele edilmesi,
- Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, asli orman ürünü ve odun dışı orman ürünleri arız olan zararlı organizmalar
ile mücadele,
- Su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak,
- İç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının tanımlanması, korunması, sürdürülebilir
kullanımı ve tescili,
- Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması,
- Yetiştiriciliği yapılan su hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatı ve transit geçişinde, pazara
sunumunda uygulanacak hayvan sağlığı şartları,
- Su ürünlerinin hijyen, kalite ve standartlara uygun olarak, serbest rekabet şartları içerisinde hızlı, güvenilir
biçimde tüketiciye sunulmasının sağlanması,
- Su ürünleri genetik kaynaklarının araştırma amaçlı kullanılması, yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışının
düzenlenmesi,
- Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik
ve sağlık şartlarının düzenlenmesi,
- Bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının
engellenmesi,
- İthale mani zararlı organizmaların belirlenmesi ile bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük
Bölgesine giriş ve çıkış işlemlerinde bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlar,
- Ülke içindeki sperma, ovum, embriyo hariç olmak üzere hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerini, nakillerde
kullanılacak belgeleri, hayvanların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması,
- İthal edilerek yurt içinde serbest dolaşıma girecek bitkisel gıda ve yemlerin güvenilirliğinin sağlanması,

3

- Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve
ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
-Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarına sebep olabilen zararlı organizmalar ile mücadele yapılması,
- İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması
amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması,
gibi görevler göz önüne alınarak istilacı yabancı türlerle ilgili olabilecek kamu kurumlarının görevleri yazılmıştır.
Bu görevleri mevzuatta düzenlendiği biçimiyle aynen Rapora alınmış ve hangi düzenlemede yer aldığı
belirtilmiştir.

2.1.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

24 Temmuz 2018 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1 ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, başta kalkınma planı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli
mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi üst politika dokümanlarını hazırlama yanında merkezi yönetim
bütçesi hazırlık ve uygulama süreci görevi verilmiştir. Böylece, kaynak tahsisi sürecinin etkin bir şekilde
yürütülmesi amaçlanmıştır. Başkanlığın kendi web sitesinde; önümüzdeki beş yıllık dönemde, sürekli ve düzenli
veri akışının sağlanarak bilgiye dönüştürüldüğü, araştırma, analiz ve anlık raporlamaların yapıldığı, idarelerin
kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olunduğu, kamu kesiminin kaynak tahsisinin etkililik,
ekonomiklik ve verimlilik esaslarına uygun olarak işletildiği, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan
sahadaki taleplerin bütünlük içerisinde politika ve strateji belirleme süreçlerine yansıtıldığı, ekonomiye ilişkin
kısa, orta ve uzun vadeli perspektifler içeren analizlerin yürütüldüğü, kamu kurumlarına yönelik rehberlik
fonksiyonunun başarıyla yerine getirildiği bir kurum olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmektedir.

2.2.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğanın korunmasından sorumlu en
önemli kurumlardandır. Görevleri içerisinde Türkiye'nin karasal alanların ve iç sularının yönetimi ve korunması
da bulunmaktadır. Bakanlık ayrıca tarımsal kaynakların ve meraların yönetiminden, tarımsal biyolojik çeşitliliğin,
balıkçılık ve su ürünlerinin korunmasından sorumludur. Bu bağlamda, bitki ve hayvan salgın hastalıklarının
önlenmesi ve karantina ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması Bakanlığın sorumluluğundadır. Ayrıca Tarım
ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri de proje faaliyetlerinde sorumlu olacaklardır. Söz konusu il müdürlüklerinin,
milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, sulak alanlar ve yaban hayatı koruma alanları
dahil olmak üzere doğal kaynakların ve korunan alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin
faaliyetleri yerel düzeyde yürüttüklerigöz önüne alındığında, projenin başarılı bir şekilde uygulanması için güçlü
katılımları önem arz etmektedir. Yerel toplulukları, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü yerel düzeyde
projeye dahil etmek için temel bir kolaylaştırıcı olarak hareket etmeleri önemlidir.
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar çerçevesinde Nisan 2016’da yenilenen Çevre ve İklim Eylemi
Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi kapsamında
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu “Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı
Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi Projesi (TERIAS)”nin açılış toplantısı 16 Ocak 2020
tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
Süresi üç yıl olan proje kapsamında, karasal ekosistemlerdeki ve iç su ekosistemlerindeki yerli türlere, tabiata,
ekonomiye ve insan sağlığına zarar veren istilacı yabancı türlerin belirlenmesi, girişlerinin engellenmesi, kontrol
edilmesi, olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve bu türlerin yönetilmesi hedeflenmektedir. Tarım ve Orman
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Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu projenin sözleşmesi çerçevesindeki tüm faaliyetlerin
uygulanmasının genel koordinasyonundan ve proje fonlarının uygun şekilde kullanılmasından sorumludur. Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ayrıca, projenin genel teknik yönetiminden ve uygulanmasından ve
düzenli izlemenin koordinasyonundan sorumludur. Projenin faydalanıcısı ve yürütücüsü Tarım ve Orman
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’dür. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasından etkin bir şekilde sorumludur ve bu projenin ana otoritesidir. Genel
Müdürlük, görevleri gereği projede önemli roller oynayacak ve her bir proje faaliyetinde elde ettiği başarıların
sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 420. maddesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünün görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri;
a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, bunlardan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve
işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemek,
b) 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek, c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman
içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının
düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme,
uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya
kurdurmak,
ç) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını belirlemek,
e) Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların korunması konusunda
tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek veya
denetlenmesini sağlamak,
g) Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
ğ) Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile sulak alanları ve
benzeri koruma alanlarının tescil ve ilanını yapmak,
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2.3.TARIMVEORMANBAKANLIĞIBALIKÇILIKVESUÜRÜNLERIGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 416. maddesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek
ve bunları teşvik etmek,
b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları
belirlemek ve denetimini yapmak,
c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları
zararlardan koruyacak tedbirleri almak,
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ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,
d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde
bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak,
e) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri
almak,
f) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının
asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek,
g) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak,
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

2..4.TARIMVEORMAN BAKANLIĞITARIMSALARAŞTIRMALARVEPOLITIKALARGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 418. maddesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğünün görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri
şunlardır:
a) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek
amacıyla çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
b) Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek,
c) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının paylaşımını
sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak,
ç) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren
konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
d) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak,
e) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek,
f) Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında
ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak,
g) Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek,
ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak,
h) Ulusal ve uluslararası alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek,
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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2..5.TARIMVEORMANBAKANLIĞIGIDAVEKONTROLGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 413. maddesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak ve
uygulamayı denetlemek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama
ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini
ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda
siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak,
ç) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük
kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların
çalışma esaslarını belirlemek,
d) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek,
e) Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve
onay verme işlemlerini yapmak,
f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek,
g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek,
sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek,
ğ) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak,
h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik
esasları belirlemek ve bunları denetlemek,
i) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin
esasları belirlemek,
j) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin
imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek,
1) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim
ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek,
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,
n)Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan
ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini
yapmak,
o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk
değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak,
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ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini,
çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
p) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2.6.TARIMVEORMANBAKANLIĞIBİTKİSELÜRETİMGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414. maddesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak,
b) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını
belirlemek ve denetlemek,
c) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek,
yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili
kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
d) Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak,
e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak,
f) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2.7.TARIMVEORMANBAKANLIĞI HAYVANCILIKGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 415. maddesinde Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek,
b) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını
belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek,
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak,
ç) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar
yapmak ve bunları denetlemek,
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
e) Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
f) Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak,
g) Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek,
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak,
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
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ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

2.8.TARIMVEORMAN BAKANLIĞI TARIMREFORMUGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417. maddesinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal
alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin
oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek,
b) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve
ödemeler arasındaki uyumu sağlamak,
c) Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek;
kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve
işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak,
ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile
ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak,
d) Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek,
e) Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, plan ve
projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için
gerekli çalışmaları yapmak,
f) Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek,
g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak,
ğ) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak,
işletmek ve güncel tutmak,
h) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, toprak
kaynaklarını korumak,
ı) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili
hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım
yapmak,
i) El sanatlarını geliştirmek,
j) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
k) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin
koordinasyonu sağlamak,
l) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak,
m) 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek,
n) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak,
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o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2.9. ULAŞTIRMAVEALTYAPIBAKANLIĞIDENİZCİLİKGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478. maddesinde Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
(1) Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak
ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda
serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle
birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,
b) Deniz ve içsular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve
sorumluluklarını belirlemek,
c) Deniz ve içsular ulaştırması alanında gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette
bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve
denetlemek; bu işlerde çalışanların ve gemi adamlarının mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim
vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,
ç) Gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunların sicilini tutmak,
d) Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,
e) Faaliyet amacı her ne olursa olsun her cins gemi, deniz ve içsu araçlarının; cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri
yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayeneleri, denize ve yola elverişlilik izinlerine ilişkin usul
ve esasları, kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek, bunları denetlemek, belgelendirmek veya
denetlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamak, belgeleri vereceklerin asgari niteliklerini belirlemek ve bunları
yetkilendirmek ve denetlemek,
f) Gemilerin ve diğer deniz araçlarının ulusal ve uluslararası sularda kendi aralarında veya kara tesisleriyle
yaptıkları tehlike sinyalleri dâhil her türlü haberleşmelerin ve bildirim hizmetlerinin yapılabilmesini temin için
gerekli teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bildirim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
denetimlerini yapmak ve bu hizmete ilişkin usul ve esasları belirlemek,
g) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, su yollarında ve içsularda faaliyet gösteren liman, iskele, dolfen, şamandıra
ve benzeri kıyı yapılarına yanaşacak ve ayrılacak gemiler ile Türk Boğazlarını kullanacak gemilere verilecek
kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya
verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,
ğ) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları bölgesinde, su yollarında ve içsularda meydana gelen ve her
cins gemi, deniz ve içsu araçlarının karıştığı kazalarla ilgili tahlisiye, kurtarma, yardım ve acil durum müdahalesi
faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve
denetlemek,
h) Türk karasuları ve içsularında seyreden veya faaliyet gösteren her cins gemi, deniz ve içsu araçlarından
kaynaklanacak deniz ve hava kirliliğini önleyecek tedbirleri almak, bu amaçla gerekli izleme ve denetimleri
yapmak; acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek, acil
müdahale hizmeti verecekleri yetkilendirmek ve bunları denetlemek,
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ı) Her türlü amatör denizcilik faaliyetine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu faaliyetleri yapacakları
yetkilendirmek ve denetlemek,
i) Deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı
olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde
taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,
j) Liman başkanlıkları idari yetki alanlarını belirlemek, bu alanlar içerisinde faaliyette bulunan kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yerine getireceği denizcilik faaliyetlerine ilişkin izinleri vermek, koordine
etmek, denetletmek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak,
k) Türk Bayraklı gemilerde ve Liman başkanlıklarının idari yetki alanında yer alan liman tesislerinde Uluslararası
Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulayıcıları
yetkilendirmek, denetlemek ve bu Kodun uygulayıcıları arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren uygulama
sistemini yürütmek,
l) Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı yapanları yetkilendirmek ve
denetlemek,
m) Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen korsanlık, deniz haydutluğu ve benzeri her türlü suç ve
faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, tedbir almak, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde ilgili
kuruluşları koordine etmek ve gerekli desteği sağlamak,
n) Gemi kiralamalarında Türk Bayrağı ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili
mevzuatı uyarınca izin vermek,
o) Millî denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin
usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi,
yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri almak,
dünyadaki deniz ve içsular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini
izleyerek raporlamak,
ö) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili kurum ve
kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
p) Her cins gemi, deniz ve içsu aracına ilgili mevzuatında tanınan muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ve
kontrolüne yönelik iş ve işlemleri yapmak,
r) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek ve denetlemek,
s) Deniz ve içsular ulaştırma hizmetleri ile deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri
yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,
ş) Bu maddede belirtilen denizcilik faaliyetlerinin uluslararası kural ve standartlarda düzenlenmesini,
sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca
kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve
uygulanmasını sağlamak,
t) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2..10. ÇEVREVEŞEHIRCILIKBAKANLIĞIÇEVREYÖNETIMIGENELMÜDÜRLÜĞÜ
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1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103. maddesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
MADDE 103 – (1) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve
kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek,
b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve
ilkelerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak; temiz hava eylem planları yapmak ve yaptırmak; konuyla ilgili
kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve standartları belirlemek,
c) Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin
çalışmaları yapmak ve ilgili mevzuatı hazırlamak,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek, yakıtların hava
kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
d) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava
kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek,
e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak,
f) Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağlamak üzere gerekli
ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar geliştirmek,
g) Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları
belirlemek,
ğ) Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi
maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve
uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun
teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli
tedbirleri almak ve aldırmak,
h) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
ı) Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte belirlemek, onay
işlemlerini yürütmek,
i) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri
kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması
konularında politika ve stratejilerin belirlemesi amacıyla çalışmalar yapmak,
j) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların taşınma lisanslarına ilişkin
esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik
durumlarını tespit etmek, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin
çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
k) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek diğer
maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak, l) Ulusal çevre stratejisi ve
eylem planlarının hazırlamasına ilişkin çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
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m) Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan, politika ve
stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
sağlamak,
n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek,
o) Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler almak,
ö) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.
p) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname ile verilen görevleri yapmak,
r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

2..11. ÇEVREVEŞEHİRCİLİKBAKANLIĞITABİATVARLIKLARINIKORUMAGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü
bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil
etmek,
b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına
dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini
sağlamak,
c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre
koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke
kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak,
değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı
yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya
tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama
imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit
alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini
gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,
e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak,
gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak,
izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya
benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların
korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek,
bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak,
işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak,
f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen
tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça
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tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı ile
yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi
olmayan bütün koruma alanları Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı
getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemleri, bu
alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya Bakanlıkça gerçekleştirilir.

2.12.TİCARETBAKANLIĞIGÜMRÜKLER MUHAFAZAGENELMÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 451. maddesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün
görevleri düzenlenmiştir.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
MADDE 451-(1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve
muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli mercilere intikal ettirmek,
b) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve
çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri
bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek,
c) Yatlara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
ç) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla
işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,
d) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini
yapmak,
e) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma,
soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde
taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak,
f) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak,
protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak,
g) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanları oluşturmak,
verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Gümrükler Genel
Müdürlüğüne ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne iletmek,
ğ) Adli kolluğa ilişkin olarak kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen görevleri yapmak,
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2..13.SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361. maddesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkileri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Genel Müdürlüğün görevleri ve yetkileri şunlardır
a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek,
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b) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşlarını kurmak ve
işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,
c) Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla
ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili
verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya
koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.
ç) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı
beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile
mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek,
d) Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek,
değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal
referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici
güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek,
e) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk
sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak,
f) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek,
g) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin yetişmesi
için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak,
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2.14.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye
hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birlikte
hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir.
Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları,
hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dâhi olsa çalışmadan alıkonulmaları halinde ülke güvenliği, ülke
ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak kamuya ait bazı kritik tesislerin güvenliği
Jandarma birlikleri tarafından özel koruma ve kollama tedbiri alınmak suretiyle sağlanmaktadır.

2..15.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİLGÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında, mülki ve adli görevlerinin ifası sırasında 2692 sayılı Kanun,
4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer
mevzuat hükümlerine göre hareket eder. Sahil Güvenlik Komutanlığı bu görevlerini yerine getirirken jandarma ve
polisin sahip olduğu yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve
Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ulusal ve
uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık
haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde
Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk Arama Kurtarma Bölgesinde; deniz güvenliğini, deniz
emniyetini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, suç işlenmesini önlemekle görevli ve
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yetkilidir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kanunlarla ve uluslararası sözleşmelerle kendisine verilen görevleri ifa eder
ve yetkileri kullanır.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, kara ile denizin birleşim noktasından itibaren tüm deniz alanları ve bu alanlar
içerisinde bulunan liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diğer tesisler, marina, balıkçı barınağı, çekek yeri,
dalyan, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri ile demir yerleri dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin bütün
sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde,
karasularında, akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botlarının girebileceği veya
ulaşabildiği akarsu içlerinde, Münhasır Ekonomik Bölgesinde, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca
egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler
kapsamında uluslararası sularda ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne
deklare edilen Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde kalan karasuları ile uluslararası sularda görevli ve
sorumludur. Hizmet gerekleri bakımından uygun görülen diğer yerler de İçişleri Bakanlığının kararı ile Sahil
Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilmektedir.

2.16. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde
sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmek amacıyla kurulmuş olan Orman Genel
Müdürlüğü, istilacı yabancı türler konusundaki mevzuatın uygulanmasından sorumlu kurumlardan birisidir.
4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Orman Genel Müdürlüğü teşkilatına, görev ve yetkilerine ilişkin
hükümler. Kararnamenin 333 ile 344 sayılı maddeleri arasında yapılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile
birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz
müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek,
ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri
artırmak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak.
b) Ormanların mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemlerini, kadastrosunu, izin ve irtifak işlerini yürütmek.
c) Orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına alarak ormanları teknik, sosyo-kültürel, ekolojik ve
ekonomik icaplara göre işletmek, orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerini yapmak ve
yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
ç) Mesire yerleri, kent ormanları, araştırma ormanları, ağaç parkı (arboretum) sahaları, orman içi biyoçeşitlilik
koruma alanları, model orman, muhafaza ormanı alanlarının ayrılması, korunması, işletilmesini ve işlettirilmesini
sağlamak.
d) Orman sınırları içinde veya orman sınırlan dışında her türlü arazide; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, ormanla
ilgili mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmalarını yürütmek, entegre havza projeleri
yapmak ve uygulamak.
e) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin tohum ve fidanlarını üretmek, ürettirmek, aşılama
faaliyetlerini yapmak, devamlı veya geçici fidanlıklar kurmak, işletmek, gerektiğinde kapatmak.
f) Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidanlık tesis etmesi,
işletmesi ve pazarlamasını desteklemek.
g)Orman ekosistemlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden azami seviyede istifade edilmesini sağlamak üzere
döner sermaye işletmeleri ve gerekli diğer birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde kapatmak, her türlü
malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak, gerektiğinde takas yapmak; bunların bakım
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ve onarmalarını yapmak, yaptırmak, hizmetlerin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını sağlamak, bakım ve
revizyonlarım yapmak, yaptırmak, ormanlarda gerekli her türlü altyapı çalışmasını yapmak, ormancılık faaliyetleri
için gerekli yolların etüt projelerim yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
ğ) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yapmak ve yaptırmak, Genel Müdürlüğün
çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, yerel, ulusal ve küresel seviyede görev yapacak enstitüler,
müdürlükler, araştırma birimleri, eğitim merkezleri ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek.
h) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri
yapmak veya yaptırmak ve bunların sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
ı) Orman ürün ve hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, her türlü orman ürünü
üreten, işleyen, pazarlayan, ithalat ve ihracatını yapan özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile
yakın işbirliği içinde çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık yapmak, projeler uygulamak, ormanlar ve
ormancılıkla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirici her türlü faaliyette bulunmak.
i) Orman bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların orman
rejimine alınması için kamulaştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazların devir ve
gerektiğinde takas işlemlerini yapmak, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylüleri ayni ve nakdi yardım
kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.
j) Görev alanına giren konularda teknik ve idari esasları belirlemek, çalışma konularına ilişkin laboratuvarlar
kurmak ve kurdurmak, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptırmak ve birim fiyatlarını tespit etmek.
k) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uyulacak
esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.
l) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

2.17.DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin2 119-121 maddelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün
görevleri düzenlenmiştir. Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu
tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli kurumdur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 121 – (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek.
b) Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya aksamını gösterir harita ve
planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde kadastrosunu yaptırmak.
c) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak,
kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
ç) (a) ve (b) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla sudan ve zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan
enerji istihsal etmek.
d) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek.
e) Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için Bakanlık emrinde çalışacak
lüzumlu bilgiye sahip elemanları yetiştirmek.
f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek.
g) Bu maddede belirtilen tesislerin çalıştırma, bakım ve onarım dâhil işletmelerini yürütmek.
ğ) Bu maddede belirtilen işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe, istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini
yapmak; ezcümle toprağın cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul nevilerini ve elde edilecek zirai, iktisadi

2

: 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete.
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faydaları ve verimlilik derecelerini tespit etmek; bu mevzularda gerekirse ilgili bakanlık ve kurum ve kuruluşlardan
faydalanmak, amenajman planları hazırlamak ve bunları temin edecekleri fayda ve ele alınmalarındaki zaruretlere
göre seçmek, sıralamak ve Bakanlığa teklif etmektir.

2.18. TÜRKIYE BILIMSEL VE TEKNIK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBITAK)
Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla
işbirliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları hakkında çalışmak, bunları
gerçekleştirecek altyapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek, bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük
yapmak amacıyla tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ilgili ve özel bütçeli
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kurulmuştur.
Kurumun görevleri:
MADDE 584– (1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır:
a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek,
yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve projeler geliştirmek.
b) Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltilmesine, ekonomik ve sosyal
gelişimine, ülke güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamaya dönük stratejik alanlarda araştırmalar
yapmak ve yaptırmak, teknoloji altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak.
c) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitülerde ve birimlerde
geliştirilen teknolojilerin üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda tanıtılmasını, kullanılmasını veya bunlardan daha
kolay yararlanılmasını sağlamak için gerekli ortamları ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu teknolojilerin
ülke ekonomisine, sınaî ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak, bu amaçla
ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.
ç) Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik
ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların
ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fonları desteklemek, bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine
şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak, kamu ve özel sektörün araştırma, geliştirme ve
yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesini desteklemek, sanayinin
üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu
işbirliğinin somut hale dönüşebileceği ortamları oluşturmak, bu alanlarda girişimciliği desteklemek, fikri ve sınaî
haklara ilişkin destek vermek, bu bentte sayılan amaçlarla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda teminatlı veya bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın hibe niteliğinde ve/veya geri
ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak.
d) Türkiye’nin taraf olacağı bilimsel ve teknolojik yardım ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde
Cumhurbaşkanlığına önerilerde bulunmak ve bu anlaşmaların izlenme ve uygulanmasında ilgili mevzuat
çerçevesinde görev almak.
e) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve
teknik işbirliği yapmak ve bu kurumlara, gerekirse üye olmak, uluslararası bilimsel ve teknik anlaşmalara Türkiye
adına taraf olmak.
f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kollokyum gibi bilimsel toplantıları
desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak. g) Ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji kültürünün
geliştirilmesinde öncülük yapmak, bu amaçla Kurumun ilgi ve faaliyet alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde süreli
ve süresiz yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman ve belge oluşturmak ve bu tür yayınları ve
etkinlikleri desteklemek.
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ğ) Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel ve teknolojik
destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sistemlerle işbirliği yapmak, araştırma ve eğitim
kuruluşları arasında araştırma ve eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve
bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak.
h) Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak, bu amaçla ödüller
vermek, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve
gelişmelerine yardım etmek, burslar vermek, yarışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak,
ı) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarmak, bu alanlardaki yönetsel bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik
danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve yaptırmak. i) Bu maddede belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine
getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli desteği sağlamak.
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3. ULUSAL MEVZUATIMIZDA KURUL/KOMİSYON ÖRNEKLERİ
Çevre sorunlarının ve bu sorunlara bağlı olarak sağlık sorunlarının etkisini büyük ölçüde hissettirdiği son
dönemde, çevre hizmetlerinin kamu hizmetleri içerisindeki önemi ve etkisi artmakta ve çevre yönetimi, üzerinde
çok tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevrenin yönetilebilmesi için bütün canlıların sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşamaları amacıyla, doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, çevre
kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için hem kamusal hem de özel kesimde bir yapının oluşturulması
gerekmektedir. Bu yapının içerisinde yer alan bütün unsurların, etkin bir iletişim, planlama, koordinasyon ve
denetim sistemi çerçevesinde işlemesi ve hukuka uygun çalışması gerekmektedir. Böyle bir sistemin
oluşturulması ve bu sistemi çalıştıracak örgüt veya örgütlerin kurulması çabaları uzun süredir gündemdedir. Çevre
sorunlarıyla ilgili merkezi ve yerel kuruluşlar, kendileri için çizilmiş görev alanları içerisinde, çevrenin korunmasına
ve geliştirilmesine ilişkin yürütme, planlama ve denetleme gibi işlevlerini, kanunlarda yer alan çakışma ve
çatışmalarına rağmen, birbirlerinden bağımsız biçimde sürdürmeye çalışmaktadırlar.
Türkiye çok değişik coğrafi özelliklere ve doğal zenginliklere sahip ekolojik yapısı ile önemli özellikler
sergilemektedir. Zengin bir biyolojik çeşitliliği olan ülkemiz, ekonomik değeri olan hayvan ve bitki türleri ile özel
olarak korunması gereken alanlara sahiptir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin yaratılması, devletin yürütmesi
gereken bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin yerine getirilmesi “genel ve ortak bir ihtiyacın” giderilmesine yöneliktir.
İdare, kamu hizmetini görüp görmemekte serbest olmayıp, bu onun için bir ödevdir. “Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek” Anayasa tarafından devlete “ödev” olarak yüklenmiş, aynı ödev
Çevre Kanunu’nda yinelenmiş ve bu ödevin açılımı olan yetki ve görevler ise sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarına
verilmiştir. Devletin bu ödevini yerine getirirken, hizmete keyfi olarak son, giderek ara vermesi de olanaklı
değildir. Bu hizmetin görülmesine yönelik olarak, idari yapı içerisinde merkezi ve yerel düzeyde pek çok kurum
bulunduğu, bu kurumların arasında yetki çatışması yaşandığı da bilinmektedir.
Bu yetki çatışmasını önlemenin en iyi yollarından birisi de çevre ile ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan ve farklı
sektörlerin politikalarına entegre edilebilecek ilke ve kararları belirleyen kurul ve komisyonların kurulmasıdır. Bu
konuda çevre mevzuatımızda oluşturulmuş pek çok kurul ve komisyon bulunmaktadır.

3.1.YÜKSEK ÇEVRE KURULU
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 4. Maddesi ile kurulmuş bulunan Yüksek Çevre Kurulu 703 sayılı KHK’nın 187.
Maddesinin (a) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı madde ile Çevre Kanunu’na eklenen Ek 10’uncu madde
ile “Mevzuatta Yüksek Çevre Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie
yapılmış sayılır” hükmü düzenlenmiştir. Yüksek Çevre Kurulu’nun görevleri ise Çevre Kanunu’nun 5. Maddesinde
yer almaktadır. Buna göre;
Madde 5 – Yüksek Çevre Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirlemek.
b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine imkân veren
hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek.
c) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin uyuşmazlıklarda nihai kararı vermektir.

3.2.ULUSAL SULAK ALANLAR KOMİSYONU
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nin 31. maddesinde “Ulusal Komisyonun teşekkülü” düzenlenmiş ve
Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü,
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü yükseköğretim kurumlarının sulak alanlarla ilgili bilim dallarından,
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aynı daldan olmamak şartıyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından iki olmak
üzere toplam 14 kişiden oluşmaktadır. Gerektiğinde alt komisyonlar kurulabilir.
Komisyonda yer alacak yükseköğretim kurum ve sivil toplum kuruluş üyeleri Bakanlıkça belirlenir ve
ihtiyaç duyulması halinde yenilenir.
(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Ulusal Komisyonun görevleri
MADDE 32 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Ulusal sulak alan politika ve stratejilerini belirlemek,
b) Sözleşmenin taraflar konferansında alınan kararların ve önerilerin uygulanmasınısağlamak,
c) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanları ile ilgili ortaya çıkan meselelerin çözümüne yönelik kararlar
almak ve uygulanmasını takip etmek,
ç) Ramsar Sözleşmesi kriterleriçerçevesinde ülkemizin ulusal öneme haizsulak alanları belirlemek ve güncellemek,
d) Ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında uzmanlarca tespit edilen sulak alan koruma bölgelerini
onaylamak ve Ramsar alanları hakkında Bakanlığa görüş vermek,
e) Sulak alan yönetim planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için kararlar almak,
f) Ulusal öneme haizsulak alanlar ve Ramsar Alanlarında yaşayan nadir ve nesli tehlikede olan türlerin korunması
ve geliştirilmesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karar almak,
g) Ulusal öneme haizsulak alanlar ve Ramsar Alanlarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik
faaliyetleri desteklemek,
ğ) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

3.3.MERKEZ AV KOMİSYONU
Kara Avcılığı Kanunu’nun 3. Maddesinde düzenlenen Merkez Av Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanının veya
Bakan Yardımcısının başkanlığında; Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünüden üç, Bakanlığın diğer
birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kurumlarının orman fakültelerinden
bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarını temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak
veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur.
Merkez Av Komisyonunda görev alacak sivil toplum kuruluşları, Bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları
arasından, son beş yıl içerisinde yaptığı Türkiye’deki doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması
çalışmaları ile kuruluşu adına Komisyon toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin doğa koruma konusundaki
birikim ve tecrübesi değerlendirilerek Bakanlıkça oluşturulan beş kişilik değerlendirme komisyonu tarafından
seçilir. Komisyonda görev alacak bilim insanları, Bakanlığa başvuran bilim insanları arasından değerlendirme
komisyonu tarafından seçilir.

3..4.İL HAYVANLARI KORUMA KURULU
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5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15. Maddesine göre her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin
başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.
Bu toplantılara;
a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları,
büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları, b) İl tarım ve orman müdürü, c) İl sağlık müdürü, d) İl millî
eğitim müdürü, e) İl müftüsü, f) Belediyelerin veteriner işleri müdürü, g) Veteriner fakülteleri olan yerlerde
fakülte temsilcisi, h) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri
ile seçilecek en çok iki temsilci, i) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, katılır.
Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir. İl
hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu,
önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Tarım ve Orman Bakanlığına bildirir. İllerde temsilciliği
bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından
toplantıya çağrılır.
İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
İl hayvanları koruma kurulunun görevleri
Madde 16- Hayvanları koruma kurulu münhasıran hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini
karara bağlamak üzere; av ve yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi
hususlarında alınmış olan Merkez Av Komisyonu kararlarını göz önünde bulundurarak;
a) Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri
yerine getirmek,
b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini
içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun
görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,
c) Hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek,
d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek,
yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak,
e) İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli nlemleri
almak,
f) Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek,
g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,
j) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak,
İle görevli ve yükümlüdür.
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4.İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDA KURUL VE GRUPLAR
İstilacı Yabancı türlerle mücadelede en önemli husus; yerleşmeden ve yayılmadan önce girişlerini önlemek, erken
tespit ve müdahale etmek, belli bir bölgeye yerleşmeleri durumunda ise sayılarını kontrol altında tutmak ve
yayılma hızlarını azaltmaktır. Bu hedef doğrultusunda istilacı yabancı türler ile mücadelede paydaşlarını katılımını
sağlamak, kurumlar arası yetki çatışmasını önlemek ve koordinasyonu sağlamak yönünde bazı kurul ve çalışma
gruplarının kurulması gerekmektedir. Bilimsel ve teknik destek vermek amacını da taşıyan bu kurul ve çalışma
gruplarının etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla görev, yetki ve çalışma usullerinin düzenlenmesi ve yasal bir
temele oturtulması zaruret göstermektedir. Zira yukarıda da açıklandığı üzere, konuyla ilgi pek çok kamu kurumu
yetkili olup, bu kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, yetki çatışmasının önlenmesi ve istilacı yabancı
türlerin yönetilmesi amacıyla alınan kararların ilgili diğer sektörlerin politikalarına entegre edilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede, gerek ulusal gerekse yerel düzeyde ilgili kamu kurumlarının ve paydaşların
katılımının sağlanması projenin hedefine ulaşması açısından önem arzetmektedir.
Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi
kapsamında ulusal düzeyde kurulan ve kurulması planlanan kurul ve çalışma grupları şunlardır:
-Proje Yönlendirme Kurulu (Steering Committee)
-Ulusal Danışma Kurulu
-Ulusal Teknik Çalışma Kurulu
-Yerel Teknik Çalışma Grupları

4.1.PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ (STEERİNG COMMİTTEE)
Proje Yönlendirme Komitesi esas olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Sözleşme Makamı)
temsilcilerinden oluşmaktadır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, Yönlendirme Komitesi toplantılarına
gözlemci olarak katılmaktadır. Gerekli görüldüğünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, UNDP Türkiye gibi ilgili paydaşlar toplantılara davet edilmektedirler.
Proje Yönlendirme Komitesi, üç ayda bir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başkanlığında
toplanmaktadır. Özellikle ilgili bakanlıkların ve akademik kurumların ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de
ilgili toplantılara katılabilieceği belirtilmiştir. Yönlendirme Komitesi, projenin ilerleyişini tartışmak, çıktıların ve
zorunlu sonuçların elde edildiğini doğrulamak ve üç ayda bir veya üyeleri tarafından gerekli görüldüğünde
gerçekleştirilecek eylemleri tartışmak için toplanmaktadıır. Tutanakların hazırlanması da dahil olmak üzere
Yönlendirme Komitesi toplantılarının organizasyonu sorumluluğu Teknik Yardım Ekibine aittir.
Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi
çerçevesinde kurulan “Proje Yönlendirme Komitesi”nden de bahsedilmesi uygun olacaktır. Söz konusu projede,
proje süresince görev yapacak olan Proje Yönlendirme Komitesi, proje kapsamında beklenen sonuçlara
ulaşabilme amacıyla gerekli düzeltici eylemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Komite, proje performansını
değerlendirme ve bir sonraki yıla yönelik yıllık çalışma planını şekillendirme amacıyla proje değerlendirmeleri
gerçekleştirecektir. Yönlendirme Komitesi tarafından bir proje sonu değerlendirmesi yapılacak, bu
değerlendirmede edinilen çıkarımlar belirtilecek, proje sonuçlarının ve çıkarımların geliştirilmesine ve ilgili hedef
kitlelere ulaştırılmasına yönelik fırsatlar tartışılacaktır. Yönlendirme Komitesi, Proje Teknik Koordinatörünün
rehberliğe ihtiyaç duyduğu durumlarda, fikir birliğine varmak şartıyla yönetim kararları almak, Proje Uygulayıcı
Kuruluşu (UNDP Türkiye Ülke Ofisi) tarafından gerçekleştirilen proje planlarının ve düzenlemelerin
onaylanmasına yönelik tavsiye sunacaktır.
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Söz konusu Yönlendirme Komitesi, Proje Yürütücü Kuruluş (Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü) tarafından alınan Tarım ve Orman Bakanlığı Makamının 12.12.2018 tarihli ve
22802673-730.06.01-E.3646920 sayılı Oluru (Ek) ile kurulmuştur. Bahse konu Makam Oluruna göre, Tarım ve
Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürü ve UNDP Türkiye Ülke Ofisi Ülke Direktöründen oluşan kurulun başlıca paydaşları Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’dür.

4.2.ULUSAL İSTİLACI YABANCI TÜRLER DANIŞMA KURULU
İstilacı yabancı türlerin önlenmesi, erken tespiti, hızlı müdahale edilmesi, yönetimi ve yok edilmesi amacıyla
Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu, Ulusal İstilacı Yabancı Türler Teknik Çalışma Kurulu ile Yerel Teknik
Çalışma Grupları’nın kuruluşuna ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla bir Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi Taslağı hazırlanmıştır.
Taslakta bazı tanımlara yer verilmiştir. Bu tanımlar;
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan Yardımcısı: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
d) Kurul: Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulunu,
e) İstilacı Yabancı Türler Yönetim Planı: Dört bölge için hazırlanacak ve yürütülecek, istilacı yabancı türlerin
önlenmesi, yok edilmesi, kontrolü ve yönetimine ilişkin bölgelere özel tedbirlerin belirlendiği yönetim planlarını,
h) Proje: (Müzakerelerden sonar proje tanımı belirlenecektir)
(1) Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu;
a) Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
b) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
c) Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
d) Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
e) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
f) Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
g)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü,
h) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
j) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,
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k) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
l) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı,
l) İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı,
n) Sivil toplum örgütleri temsilcisi,
o) Bilimsel/akademik kurum temsilcisi,
katılımıyla toplam on beş üyeden oluşur.
(2) Kurulun sekretarya hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülür.
(3) Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu’nun başkanı Bakan Yardımcısıdır. Bakan, gerekli gördüğü takdirde
Kurula başkanlık eder, ancak oy kullanmaz.
(4) Kurulun kurum temsilcisi üyelerinin üyelikleri, kurumlarındaki görevleri süresince devam eder. Kamu kurum
temsilcisi üyelerin kanuni izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle kurumlarındaki
görevlerinde bulunmamaları halinde, yerlerine fiilen bu görevi yürütenler katılır.
Kurulması planlanan Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu’nun
öngörülmektedir.

görevleri aşağıdaki şekilde

Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu’nun görev ve yetkileri
a) İstilacı yabancı türlerle mücadele konusunda ilke ve kuralları belirlemek,
b) İstilacı yabancı türlerin ülke sınırlarına girişinin önlenmesine ilişkin kararlar almak,
c) İstilacı yabancı türlerin halk sağlığı açısından zararları konusunda halkı bilinçlendirmeye ilişkin ilke ve kurallar
belirlemek,
d) İlgili Bakanlıklar nezdinde alınan kararların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve gerçekleştirilen eylem ve
faaliyetlerin raporlanması konusunda kararlar almak ve bunları denetlemek,
e) Projenin uygulanmasını kolaylaştırmak ve desteklemek,
f) Proje sonuçlarını diğer ulusal politika, program ve eylem planlarına aktarılmasını sağlayacak kararlar almak ve
sonuçlarını izlemek
g) Kurumlar arasında yetki ve görev konusunda ortaya çıkan sorunları çözümlemek ve kurumlar arsında
koordinasyonu sağlamak,
h) Konuyla ilgili rehber kitaplar, afişler, eylem planları hazırlanmasını sağlamak.
Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulunun çalışma şekli
(1) Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulunun toplantı gündemi Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Kurul Bakan Yardımcısının daveti ile toplanır.
(3) Kurulun toplantı sayısına bir sınırlama getirilmez/ her 6 ayda bir toplanır.
(4) Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verilir.
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(5) Kurul tarafından verilen kararlar nihaidir.

4..3.ULUSAL İSTİLACIYABANCI TÜRLER TEKNIK ÇALIŞMA KURULU
Ulusal İstilacı Yabancı Türler Teknik Çalışma Kurulu, Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu gibi sadece proje
süresi ile sınırlı olmayan, istilacı yabancı türlerin yönetimine ilişkin sürekli görev yapacak bir kuruldur. Ulusal
düzeyde biri idari ve politik konularda, diğeri de bilimsel ve teknik konularda olmak üzere iki farklı kurul
kurulacaktır. İstilacı yabancı türlerin önlenmesi, yok edilmesi, kontrolü ve yönetimine ilişkin olmak üzere, seçilen
bölgelere özel hazırlanacak olan tedbirlerin belirlendiği yönetim planlarının yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu
kapsamda gerek denizel gerekse karasal/iç sulara ilişkin İstilacı Yabancı Türler Yönetim Planlarının hazırlanması
amacıyla yerel ve ulusal olmak üzere iki farklı düzeyde teknik çalışma kurul/gruplarının kurulması önemlidir.
Ayrıca, yerel çalışma gruplarının da yerelde denizel ve karasal/iç sular İstilacı Yabancı Türler Yönetim Planlarının
hazırlanmasına katkı vermesi beklenmektedir. Ulusal düzeyde kurulması planlanan teknik çalışma kurulunun ise
planların hazırlanması, incelemesi, onaylaması/değerlendirmesi ve tüm planlarının aynı kalitede olmasını
sağlaması görevleriyle donatılması öngörülmektedir. Bununla birlikte Teknik Çalışma Kurulunun görevinin sadece
planlarla sınırlı olmaması beklenmektedir. Ulusal Teknik Çalışma Kurulunun aynı zamanda istilacı yabancı türler
ile alakalı bilimsel ve teknik destek vermesi de gerekmektedir.
Ulusal Teknik Çalışma Kurulu Üyeleri
Ulusal Teknik Çalışma Kurulu, yönetim planlarını hazırlama, onaylama ve uygulama aşamasında yetki ve
sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluş temsilcileri ile istilacı yabancı türler ve planlama konusunda çalışan sivil
toplum örgütleri ve bilim insanlarından oluşur.
Denizel Teknik Çalışma Kurulu üyeleri
a) Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
b) Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü,
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
f) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
g) Sahil Güvenlik Komutanlığı,
h) Deniz Ticaret Odaları,
i) Bilimsel/akademik temsilci,
j) Sivil toplum örgütleri temsilcileri,
k) Meslek odaları temsilcileri,
Karasal/İçsular Teknik Çalışma Kurulu üyeleri
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı,
Ticaret Odaları,
Bilimsel/akademik temsilci,
Sivil toplum örgütleri temsilcileri,
Meslek odaları temsilcileri,

Ulusal Teknik Çalışma Kurullarının Görevleri
Ulusal Teknik Çalışma Grubunun görevleri şunlardır:
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a)Ülkemiz sınırların var olan ve olması muhtemel istilacaı yabancı türlere ilişkin kaynak ve verilere ilişkin
bir bilgi bankası oluşturmak,
b) Yerel Teknik Çalışma Grupları tarafından hazırlanan İstilacı Yabancı Türler Yönetim Planlarını
değerlendirmek ve Danışma Kuruluna sunmak,
c)İstilacı yabancı türlerin tanımlanmak ve etkilerine göre sınıflandırmak,
d) İstilacı Yabancı Türlerin önlenme, erken tespit, hızlı müdahale, yönetim ve yok etme hususlarında
yöntemi belirlemek,
e) İstilacı Yabancı Türler Strateji ve Eylem Planının hazırlanması sürecine ilişkin rehberlik hizmeti sunmak
ve Planın uygulanmasını sağlamak,
f) Projenin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, gerektiğinde önerilerde bulunmak, projeye teknik
rehberlik hizmeti vermek,
g)Yönetim planlarının içeriğine ve hazırlanmasıne ilişkin önerilerde bulunmak,
h) Yönetim planlarını değerlendirmek, planlar arasındaki uyumu sağlamak ve taslak yönetim planlarını
onaylamak,
i)Onaylanan ve uygulamaya aktarılan yönetim planlarının uygulanmasına görev ve yetkileri
doğrultusunda katkı vermek,
j)Planların uygulanmasını izlemek ve uygulama sürecini değerlendirmek,
k)İstilacı yabancı türlerle mücadele ve yönetimi konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
destek vermek.

Ulusal Teknik Çalışma Grubunun Çalışma Usul ve Esasları
Ulusal Teknik Çalışma Grubu’nun sekretarya hizmetleri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Ulusal Teknik Çalışma Grubu’nun üyelerinin istilacı yabancı türler ve planlama konusunda bilgi ve deneyime sahip
olması gerekir.
Farklı bölgelere ilişkin Yönetim Planlarının birbiriyle uyumunu ve kaliteyi gerçekleştirmek ve standardı sağlamak
amacıyla tek bir çalışma grubu kurulur. Gerektiğinde ilgili uzmanlar çalışma grubuna davet edilebilir. Davet yazısı
ile birlikte ilgili dokümanlar en az 15 gün öncesinden katılımcılara gönderilir. Çalışma grubu İstilacı Yabancı Türler
ve planlarla ilgili genel hususları değerlendirmek üzere toplanabilir.

4..4.YERELTEKNİKÇALIŞMAGRUPLARI
Taslak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sorumluluk bölgeleri ve merkezleri Tarım ve Orman Bakanlığınca
belirlenecek yerlerde, denizel alanlar ve karasal alanlar ile iç sular için farklı Yerel Teknik Çalışma Grupları
kurulması öngörülmüştür.
Yerel Teknik Çalışma Grupları
(1) Sorumluluk bölgeleri ve merkezleri Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, denizel alanlar ve karasal alanlar ile iç
sular için farklı Yerel Teknik Çalışma Grupları kurulur. Yerel düzeyde konuyla ilgili birçok farklı paydaş grubu
bulunmaktadır. Bu paydaşlar arasında küçük ölçekli balıkçılık endüstrisi, turizm sektörü, liman işletmeleri, tarım
kooparatifleri, çiftçi birlikleri, ve yerel düzeydeki kırsal/doğa koruma dernekleri gibi yapıların temsilcileri yer
almaktadır. Belirlenen bölgelerin her birinde denizel ve karasal/içsular istilacı yabancı tür çalışma grupları
oluşturulacak, bu gruplara ulusal teknik çalışma kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların taşra temsilcileri,
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mahalli idare temsilcileri, balıkçı grupları, turizm sektörü, çiftçi birlikleri ve bölgeler için önem taşıyan diğer
paydaşlar (örneğin; korunan alan temsilcileri) dâhil edilecektir.
(1) Yerel Teknik Çalışma Grupları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a) Kurul üyesi kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı temsilcileri,
b) Büyükşehir Belediyesi veya belediye temsilcisi,
c) İlçe belediyesi temsilcisi,
d) Balıkçı kooperatifleri veya örgütleri veya çifçi birlikleri temsilcisi,
e)Turizm sektörü temsilcisi,
f) Sivil toplum örgütleri temsilcisi,
g) Uygulama sahasında istilacı yabancı türler ile ilgili çalışan bilim insanları,
h) Bölgeler için önem taşıyan diğer paydaş temsilcisi katılımıyla birlikte toplam ….. kişiden oluşur.
Taslakta Yerel Teknik Çalışma Gruplarının başkanlık seçimi, üyelik süresi ve üyeliğin sona ermesine ilişkin bir
madde düzenlenmiştir.
(1) Yerel Teknik Çalışma Gruplarının başkanı ve başkan yardımcısı, Bakanlıkların taşra teşkilatları temsilcileri
arasından seçilir. Bu üyelerin yarıdan fazlasının değişmesi halinde başkan ve başkan yardımcısı seçimi yenilenir.
Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı, Yerel Teknik Çalışma Grubuna başkanlık eder.
(2) Yerel Teknik Çalışma Gruplarının kurum temsilcisi üyelerinin üyelikleri kurumlarındaki görevleri süresince
devam eder.
(3 Herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç toplam dört veya üst üste iki
toplantıya katılmayan üylerin üyelikleri sona erer.
(5) Yerel Teknik Çalışma Grupları üyelerinin izin, mazeret ve devam durumlarına ilişkin usuller genelgeyle
düzenlenir.
Yerel Teknik Çalışma Gruplarının görevleri
(1) Yerel Teknik Çalışma Gruplarının görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Ulusal Danışma Kurulu ile Ulusal Teknik Çalışma Kurul kararlarını uygulamak,
b) Görev alanındaki istilacı türlerin belirlenmesine, erken uyarı ve takibine ilişkin esasları belirlemek,
c) Yönetim planlamasına yönelik veri toplamalarına katkı vermek,
d) Belirlenen bölgede hazırlanacak ve yürütülecek, istilacı yabancı türlerin önlenmesi, yok edilmesi, kontrolü ve
yönetimine ilişkin bölgelere özel tedbirlerin belirlendiği yönetim planlarını hazırlamak,
e) Taslak yönetim planlarını ulusal çalışma grubuna göndermeden önce yerel düzeyde onaylamak,
f) Planların uygulanmasını izlemek ve uygulama sürecini değerlendirmek,
g) Ulusal Teknik Çalışma Kuruluna yerel düzeyde katkı sağlamak,
h) Bölgedeki istilacı yabancı türlerin zararlarını belirlemek ve kamuoyunu bilinçlendirici çalışmalar yapmak,
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Yerel Teknik Çalışma Gruplarının çalışma şekli
(1) Yerel Teknik Çalışma Grupları ayda en az dört kez toplanır.
(2) Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğuyla yapılır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.
Ancak karar yeter sayısı dörtten az olamaz. Kararlar, mevzuata ve Kurul kararlarına dayanılarak ve bilimsel
gerekçeleri belirtilerek yazılır.
(3) Çalışma Geruplarının toplantılarında konular gündeme uygun şekilde görüşülür ve karara bağlanır. Ancak aynı
toplantıda konunun ikinci defa görüşülmesi üyelerden biri tarafından istenir ve üyelerin salt çoğunluğu tarafından
kabul edilirse, bu durum bir tutanağa bağlanarak karar yeniden değerlendirilebilir.
Yerel Teknik Çalışma Gruplarında komisyonlar kurulması
(1) Yerel Teknik Çalışma Grupları çalışmalarını kolaylaştırmak için gündemindeki konuları, üyeleri arasından
oluşturacağı komisyona verip yerinde inceleme yaptırabilir. Komisyonun görüşleri rapor halinde hazırlanır, grup
toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Ulusal Teknik Çalışma Kurulu ve Yerel Teknik Çalışma Gruplarınca
alınan kararların dağıtımı ve kararlara uyma zorunluluğuna ilişkin de hükümler öngörülmüştür.
(1) Gündem gereği konularla ilgili Kurul ve Yerel Teknik Çalışma gruplarınca alınan kararlar toplantı sonunda
başkan ve üyelerce imzalanır.
(2) Alınan kararlar yazışma usullerine göre ilgili yerlere dağıtılır.
Kararlara uyma zorunluluğu
(1) Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurul ve Yerel Teknik Çalışma gruplarınca
alınan kararlara uymak zorundadır.
(2) Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulunun ilke kararları Resmî Gazete’de yayımlanır.
Kurul üyelerinin yolluk, gündelik ve huzur hakkı
(1) Kurul üyelerinin toplantıları için yapacakları seyahatlerin yol giderleri ve gündelikleri umumi harcırah
hükümlerine göre; mensup oldukları kurumlarınca ödenir.
(2) Kurul üyeleri ile Yerel Teknik Çalışma Grubu üyelerine, her toplantı için Devlet memuru aylık katsayısının
(5000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
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5.ULUSAL VE YEREL İSTİLACI YABANCI TÜRLER KURUL VE GRUPLARINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME
Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu, Ulusal İstilacı Yabancı Türler Çalışma Kurulu ve yerel düzeyde Yerel
Çalışma Gruplarının oluşumu için bir hukuki düzenleme hazırlanması gerekmektedir. Bunun için çeşitli seçenekler
bulunmakla birlikte idari ve teknik olarak bazı sorunlarla karşılaşılması muhtemeldir.

5.1.MEVZUAT HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Amacı bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük,
yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”3 ile bu hususta
belli ilke ve kurallar getirmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemelere ilişkin 22. maddesinde kanun ve
kanun hükmünde ve bakanlar kurulu kararları ile düzenlenebilecek hükümler öngörülmüştür. Ancak yeni
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kanun hükmünde kararname ve bakanlar kurulu kararı Anayasa’da yer
almadığından bu düzenlemeler yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılacaktır.
MADDE 22 - (1) Kanun, kanun hükmünde kararname ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan düzenleyici
işlemler dışındaki taslaklarda;
a) Bu düzenlemelerin dayanaklarında belirtilenler dışında yükümlülük getiren hükümler, malî konularda gelir ve
gider öngören hükümler ile teşkilat kuran veya kaldıran, kadro iptal veya ihdas eden hükümlere yer verilmez.
b) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve sorumluluk yükleyen hükümlere yer verilmesi
hâlinde, bu bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşleri alınır veya taslak bunlarla birlikte hazırlanır.

5.2.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Bilindiği üzere 1982 Anayasası’nda, TBMM tarafından çıkarılan Yetki Kanunu’na dayanarak Bakanlar Kurulunun
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bulunmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi
öngören 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
kaldırılmış, bunun yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kabul edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme organının düzenleyici işlemleri Anayasada, Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ve yönetmelikler olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, yürütme organının başka düzenleyici
işlemler yapması da öngörülmüştür. Örneğin, Cumhurbaşkanı, kanun veya kararnamelere dayanmak suretiyle,
parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu ve Başbakanlığın çıkardığı nitelikte karar, genelge, tebliğ gibi adsız
düzenleyici işlemler olarak adlandırılan genel, soyut ve objektif kurallar koyabilirler. Benzer biçimde bakanlıklar
da kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği izinle adsız düzenleyici işlemleri çıkarabilirler.
Anayasa’nın 104/17 maddesinde olağan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve madde 119/6 maddesinde
olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri düzenlenmiştir.
Söz konusu hükme göre; “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve
ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.
Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
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17/2/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete.
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Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler
çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede
yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.”
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanuna dayanmak zorunda değildir. Kural olarak kanunlara eşdeğer normlardır
ve uyulması zorunlu düzenlemelerdir. İdare işlem yaparken, mahkemeler de karar verirken ilgili kanunlara ve
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayanmak zorundadır. Ancak idare işlem yaparken, mahkemeler de karar
verirken, aynı konuda hem kanunda hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde hüküm bulunması durumunda
kanundaki hükümleri uygulamak zorundadırlar. Kararnameler, Meclisin çıkaracağı bir yetki kanununa gerek
olmaksızın doğrudan Anayasaya dayanılarak çıkarılır ve TBMM’nin onayına da sunulmazlar.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini çıkarmaya yetkili organ Cumhurbaşkanı’dır. Kararnameler kanunlara eşit
normlar içermekle birlikte yürütme işlemi olduğundan, idari usullere göre hazırlanır ve Cumhurbaşkanı tarafından
imzalanmakla kabul edilmiş olur. Anayada’nın 104/19 maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmî
Gazetede yayımlanır ve yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha
sonraki bir tarih de gösterilebilir.

6.AVRUPABIRLIĞIÜYEÜLKELERINDENÖRNEKLER
6.1.FINLANDIYA
İstilacı Yabancı Türler için Danışma Kurulu (The Advisory Board on Invasive Alien Species)4, Finlandiya Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, istilacı yabancı türler konusunda uzmanlardan oluşan ulusal bir kurul
olarak görev yapmaktadır.5
Danışma Kurulu’nun temel görevleri arasında; İstilacı Yabancı Türler Ulusal Stratejisi ve ilgili mevzuatın
uygulanmasını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak yer almaktadır. Kurul, yabancı türlerin dağılımını ve
zararlılığını ve kontrol önlemlerinin etkinliğini izlemek, gerekli önlemler ve risk değerlendirmeleri için önerilerde
bulunmak, istilacı yabancı türlerin listelerini tutmakla görevlidir.
İstilacı Yabancı Türler için Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1)AB ve ulusal yabancı tür mevzuatının uygulanmasını teşvik etmek, izlemek ve geliştirmek,
2)Yabancı türler hakkında çeşitli bilgi paylaşımını ve iletişimi teşvik ederek farklı hedef gruplarına ulaşmak,
3)İstilacı yabancı türlere karşı kontrol önlemlerini ve bunların etkinliğini teşvik etmek,
4)Yabancı türlerin neden olduğu riskler ve sorunlarla mücadele için tedbirler önermek ve rehberler hazırlamak,
5)Yabancı türlerin izlenmesini ve bunlara ilişkin AB raporlarının hazırlanmasını desteklemek,
6)Ulusal yabancı tür portalının6 kullanılabilirliğini ve yabancı tür verilerinin güncelliğini sağlamak,

4

https://mmm.fi/vieraslajiasioiden-neuvottelukunta

5https://mmm.fi/documents/1410837/0/Vieraslajineuvottelukunta_asettaminen_VN_2018-05-17.pdf/56c9f1c2-7178-e8ba-

17b4-bf350d2ce537/Vieraslajineuvottelukunta_asettaminen_VN_2018-05-17.pdf?t=1597151220018
https://mmm.fi/documents/1410837/1894125/Vieraslajineuvottelukunnan_kokoonpano_10_2019.pdf/f2b56d5b-4617-cdb23213-1cad905bcc30/Vieraslajineuvottelukunnan_kokoonpano_10_2019.pdf?t=1593074687077

6

https://vieraslajit.fi/info/i-4182
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7)Ulusal yabancı tür düzenlemelerinin hazırlanmasını ve Finlandiya'nın AB ve uluslararası yabancı türler
konularındaki faaliyetlerini desteklemek, araştırma ihtiyaçlarını belirlemek ve yabancı tür araştırmalarının
geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
8)Yabancı türler için fon geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak,
9)Görevleriyle ilgili sunum yapmak ve gerekli açıklamalarda bulunmak.
Danışma Kurulu Üyeleri
Danışma Kurulu’nun üyeleri, kamu otoriteleri, araştırma enstitüleri, bölgesel otoriteler ve diğer kuruluşlar gibi
yabancı türlerin yayılmasının incelenmesi, izlenmesi ve önlenmesiyle ilgilenen kurumları temsil etmektedirler.
Başkana ek olarak Danışma Kurulu’nun 28 üyesi ve şahsi danışmanları vardır.7 Danışma Kurulu’nun sekretarya
işlerini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülür. Buna ek olarak, Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde
çeşitli alanlardaki uzmanlara danışabilir.
Danışma Kurulu üyeleri, hükümet tarafından, 2018-2023 yılların arasında geçerli olmak üzere beş yıllık bir süre
için atanmışlardır. Görev süresi boyunca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Danışma Kurulu’nda temsil edilen kuruluşun
teklifi üzerine başka bir kişiyi üye olarak aday gösterebilir. Danışma Kurulu tematik alt komisyonlar oluşturabilir
ve farklı uzmanları dinlenmeye davet edebilir.
Finlandiya’da Kadın ve Erkek Eşitliği Yasası’nın (609/1986) dikkate alınması öngörülmektedir. Anılan Yasanın kadın
ve erkek üyelerin devlet danışma kurullarına atanmasına ilişkin 4a (1) maddesinin hükmü buna ilişkindir.
Tarım ve Orman Bakanlığına ek olarak, Danışma Kurulu ulaşım ve ormancılık temsilcilerini içerecektir. Kurul
üyeleri şunlardır:
•
İletişim Bakanlığı,
•
Çevre Bakanlığı,
•
Finlandiya Gıda Güvenliği Kurumu,
•
Finlandiya Ulaşım Ajansı,
•
Finlandiya Trafik Ulaşım Güvenliği Ajansı
•
Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü,
•
Finlandiya Oyun Merkezi,
•
Finlandiya Çevre Enstitüsü (SYKE),
•
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’nın, milli parklar, yaban hayatı, ormancılık faaliyetleri için
oluşturulan ortak yapı (Metsähallitus),
•
Gümrük,
•
Güneybatı Finlandiya Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezi8,
•
Kuzey Karelia Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezi,
•
Lapland Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezi,
•
Helsinki şehri yerel yönetim temsilcisi,
•
Lahti şehri yerel yönetim temsilcili,
•
Helsinki Üniversitesi,
•
Doğu Finlandiya Üniversitesi,
•
Finlandiya Doğa Tarihi Müzesi,
•
Toplum ve eğlence hayvanlarının refahı Danışma Kurulu,
•
Finlandiya Yerel Yönetimler Birliği,
•
Finlandiya Tarımsal Üreticiler ve Orman Sahipleri Merkez Birliği (MTK),
https://mmm.fi/vieraslajiasioiden*neuvottelukunta
Finlandiya’nın İstilacı Yabancı Türler danışma kurulunun en dikkat çekici paydaşı “ELY Centre” “Ekonomik Kalkınma, Ulaşım
ve Çevre Merkezi (ELY Centre)” olarak adlandırılan birimlerdir. (15 merkez bulunmaktadır) Altı Bölgesel Devlet İdari Ajansı
(Regional State Administrative Agencies) ile birlikte, bu Merkezler, Finlandiya’nın bölgesel eyalet idari otoriteleri olarak faaliyette
bulunmaktadırlar. Ekonomik Kalkınma, Ulaştırma ve Çevre Merkezleri, hükümetin kendilerine bağlı alanlarda uygulama ve
geliştirme görevlerini yerine getirerek bölgesel kalkınmayı desteklemektedirler.

7
8
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•
•
•
•
•

Finlandiya Orman Endüstrileri,
Bahçıvanlık Derneği,
Finlandiya Doğa Koruma Derneği,
Finlandiya Ornitoloji Derneği (BirdLife Finlandiya),
WWF

6.2.DANİMARKA
Danimarka9 Çevre ve Gıda Bakanlığı, İstilacı Yabancı Türlere İlişkin AB Tüzüğü, AB Doğa Koruma Direktifleri,
bitkilere zararlı organizmalarla ilgili tüzükler dahil olmak üzere doğayı koruma mevzuatının yönetimi ile istilacı
türlere duyarlı arazi alanları bakanlığının yönetiminden sorumludur.10
Ayrıca, Danimarka Kilise Bakanlığı, Danimarka Savunma Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, belediyeler ve
Danimarka Demiryolları gibi, büyük arazi sahibi olan ve Natura 2000 programına uygun olarak topraklarındaki
istilacı türleri kontrol etmek zorunda olan bir dizi başka kamu otoritesi de bulunmaktadır.11 Danimarka Çevre ve
Gıda Bakanlığı İstilacı Yabancı Türlerle mücadelenin ve yönetiminin güncel bilgiler ışığında yapılması gerektiğini
vurgulamaktadır. Bu nedenle, gerekli görülen durumlarda uzman tavsiyesi ve projeler için bilgi almaktadır.12
AB direktifleri ve AB Tüzüğü tarafından düzenlenmeyen bazı istilacı türler, Danimarka biyolojik çeşitliliğine
verdikleri zarar nedeniyle Danimarka'da sorunlara neden olmuş ve potansiyel olarak sağlık ve ticari çıkarlar dahil
olmak üzere diğer geniş toplumsal çıkarlara da zarar verebileceği belirtilmiştir. AB İstilacı Yabancı Türler Tüzüğü
bu tür listelerini ulusal düzeyde düzenlemesini mümkün kılmaktadır.13
Danimarka'da, istilacı türlerin listesi doğrudan mevzuatta tanımlanmamıştır, sadece bağlayıcı olmayan Eylem
Planı’nda14 listeler bulunmaktadır. Bu Eylem Planı’nda ek olarak, hem karada yaşayan hem de suda yaşayan
türleri içeren bir gözlem listesi yer almaktadır. Bu liste aslında gri ve uyarı listesinin karışımı olduğu bilinen,
bölgesel olarak istilacı veya Danimarka'da az sayıda bulunan ancak uzun vadede istilacı olarak hareket
edebilecekleri düşünülen türlerden oluşan bir gözlem listesidir.
Anılan Eylem Planı’ndaki tavsiyelerden birisi de ilgili tanımların ve kriterlerin açıklığa kavuşturulması da dahil
olmak üzere, Danimarka'da İYT ile ilgili çalışmaları koordine edebilecek ve güçlendirebilecek devlet
kurumlarından temsilcilerle bir ağ kurulması tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda, hem hükümet kuruluşları ağı
hem de danışma grubu oluşturulmuştur. Bununla birlikte, vatandaşların İYT bulgularını rapor edebilecekleri ülke
çapında bir elektronik raporlama sistemi kurulması da tavsiye edilmiş ve bu bahsi geçen sistem kurulmuştur.15
İstilacı Yabancı Türlere ilişkin oluşturulan Danışma Grubu16
Danimarka Çevre ve Gıda Bakanlığı, İstilacı Yabancı Türlere ilişkin oluşturulan Danışma Grubu’na Danimarka
Çevreyi Koruma Ajansı’nı başkanlık etmesi için atamıştır. Bununla birlikte Danimarka Doğa Ajansı ve Danimarka
Tarım ve Balıkçılık Ajansı da bu Danışma Grubu’nda yetkili merci olarak belirlenmiştir. Gerektiğinde ve yılda en az

https://eng.mst.dk/nature-water/nature/invasive-alien-species/
National
cooperation
between
authorities,
s.44.
(Action
plan
against
invasive
species)
https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
11 https://eng.mst.dk/nature-water/nature/invasive-alien-species/
12 https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
13 The Danish Environmental Protection Agency, Action plan against invasive, Copenhagen 2017, ISBN: 978-87-7120-904-4, sh.29,
specieshttps://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
14 Handlingsplan for invasive arter/ Action plan for invasive species, s.13 (Regulation relevant to alien species - Denmark (DK))
https://www.nobanis.org/globalassets/national-regulations/regulation-relevant-to-alien-species-dk_old.pdf
15 https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/stepping-stone-side-til-arterdk/
16
Annex 6: The advisory group on invasive species, s.75. (Action plan against invasive species)
https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
9
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bir kez, Danimarka Çevre Koruma Ajansı, İstilacı Türler Danışma Grubu altında ilgili araştırma kurumları, yetkililer,
kuruluşlar ve paydaş grupları için bir dizi toplantılar düzenlemektedir.
İstilacı Türler Danışma Grubunun Üyeleri17
Yetkili Merciler; Danimarka Çevre Ajansı, Danimarka Doğa Ajansı ve Danimarka Tarım ve Balıkçılık Ajansıdır.
Grup üyeleri:
•
Aqua Tatlı Su Merkezi (Aqua Freshwater Centre)
•
Danimarka Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryum Derneği (DAZA)
•
Danimarka Avcılar Derneği
•
Danimarka Doğa Koruma Derneği
•
Danimarka Botanik Topluluğu
•
Danimarka Bahçıvanlık
•
Danimarka Ornitoloji Derneği - BirdLife Danimarka
•
Danimarka Fidanlık Sahipleri Derneği
•
Danimarka Orman Derneği
•
Danimarka Balıkçılar Derneği
•
Danimarka Teknik Üniversitesi,
•
Evcil Hayvan Sahipleri Derneği
•
Danimarka Entomoloji (Böcek Bilim) Derneği
•
Yerel Yönetim Danimarka
•
Kopenhag Üniversitesi, (Bilim)
•
Kopenhag Üniversitesi, Danimarka Doğa Tarihi Müzesi
•
Danimarka Tarım ve Gıda Konseyi
•
WWF temsicisi
•
Aarhus Üniversitesi, Danimarka Çevre ve Enerji Merkezi
Danimarka İYT Danışma Grubu’nda bahçıvanlıktan avcılığa kadar geniş bir yelpazeye yayılmış derneklerin ön plana
çıktığı görülmektedir.

6.3. LİTVANYA
Litvanya’da İlgili mevzuat18, eylem planları, tür yönetim planları, istilacı yabancı türler bilgi sistemi gibi konularda
yönetim otoritesi Çevre Bakanlığı’dır. Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Kurumu da danışmanlık
vermektedir. Yine Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ile Tarım Bakanlığı ve Devlet Gıda ve
Veterinerlik Hizmeti’ne bağlı Devlet Bitki Hizmeti yerel kontrollerden sorumludur.19 Litvanya Cumhuriyeti
Gümrükleri ile Tarım Bakanlığı ve Devlet Gıda ve Veterinerlik Hizmeti’ne bağlı Devlet Bitki Hizmeti is sınır
kontrolünden sorumludur.
İstilacı Türler Kontrol Konseyi20

The Danish Environmental Protection Agency, Action plan against invasive, Copenhagen 2017, ISBN: 978-87-7120-904-4, sh.75,
specieshttps://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
18 Litvanya istilacı yabancı türler mevzuatı için geniş bilgi için bkz. Laura Janulaitienė, EU Case Study, Implementation of EU IAS
Regulation 1143/2014 in Lithuania, Addressing of Invasive Alien Species threats in terrestrial areas and inland waters in Turkey,
Workshop on Legal Gap Analysis for Consistency of Turkey‘s Legislation with EU Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species
December 8-9 2020, online meeting. http://teriasturk.org/wp-content/uploads/2020/12/Lithuania_implementation-of-the-EUIAS-legislation_L.-Janulaitiene.pdf
17

Regulation (EU) No. 1143/2014 implementation in Lithuania, Slayt 8 (EU Case Study, Implementation of EU IAS Regulation
1143/2014 in Lithuania) http://teriasturk.org/wp-content/uploads/2020/12/Lithuania_implementation-of-the-EU-IASlegislation_L.-Janulaitiene.pdf
20 On Order Of The Minister Of The Environment Of The Republic Of Lithuania Of 1 July 2002 No. 352 “On Introduction,
Reintroduction And Transfer Procedure, Procedure For Control And Extinction Of Invasive Species, Composition And Provisions
Of The Inspection Of The Investigation Species Control Council” (2012 April 5 No. D1-291 Vilnius - Bütün tüzük) https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.421986?jfwid=8m7nckqw2
19
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Litvanya’da İstilacı Türlerle ilgili ulusal danışma kurumu olarak İstilacı Türler Kontrol Konseyi olarak tayin
edilmiştir. İstilacı Türler Kontrol Konseyi, istilacı türlerin önlenmesi ve yönetimi için önlemlerin oluşturulması için
Çevre Bakanlığı'nın danışma organıdır. Konseyin faaliyetleri, konular, yasallık ve açıklık ilkelerinin ortaklaşa
değerlendirilmesine dayanacaktır. Çevre Bakanlığına sunulan Konsey'in sonuçları, önerileri ve tavsiyeleri, tavsiye
niteliğinde olacaktır.
Yönetmelikte kullanılan terimler, Litvanya Cumhuriyeti Yaban Hayatı Yasasında (Resmi Gazete Valstybės žinios,
1997, No. 108-2726; 2010, No. 81-4218), Prosedürün Açıklamasında tanımlandığı şekilde anlaşılacaktır. Litvanya
Cumhuriyeti Çevre Bakanı tarafından 2002 yılında onaylanan Giriş, Yeniden Giriş ve Transfer için m. 1 Temmuz
sipariş no. 352 (Resmi Gazete, 2002, Sayı 81-3505).
Konseyin Görev ve Fonksiyonları
Konseyin görevi, istilacı türlerin yönetimi ve kontrolü alanındaki devlet politikasını formüle etmede Çevre
Bakanlığı'na yardımcı olmaktır.
Konsey aşağıdaki işlevleri yerine getirecektir:
1. İstilacı türlerin kontrolü ve önlenmesine ilişkin sonuçlar, öneriler ve tavsiyeler sunmak,
2. İstilacı türlerin varlığının araştırılması ve düzenlenmesi için önerilerde bulunmak,
3. İstilacı türlerle ilgili yasal düzenlemelerin hazırlanması veya değiştirilmesi ile ilgili olarak Çevre Bakanlığı'na
teklifler sunmak,
4. İstilacı tür yönetimi planlarının ve programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin karar vermek,
5. Girişin, yeniden girişin amacına ve gerekçesine ilişkin sonuçları incelemek ve sunmak,
6. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yabancı ve yerli olmayan türlerin kullanımına ilişkin (EC) No 708/2007 (EC) Konsey
Tüzüğü uyarınca yabancı (yabancı) ve yerli olmayan türlerin su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımına ilişkin
sonuçlar, öneriler sunmak,
7. İstilacı türlerin yayılması ve zararları ve olası yok etme yöntemleri hakkında halkı bilgilendirmek;
8. Litvanya Cumhuriyeti'nin ilgili kuruluşları, yabancı ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Konseyin Hakları
Konsey şu haklara sahip olacaktır:
1. Konsey üyelerinden ve ilgili konuları incelemek üzere davet edilen uzmanlardan oluşan çalışma grupları
oluşturmak,
2. Devlet ve belediye kurumları, bilim ve eğitim temsilcileri (akademisyenler), sivil toplum kuruluşları ve diğer
kurumların temsilcilerini toplantılara davet etmek,
3. Devlet ve belediyeler, bilim ve eğitim kurumları ve diğer kurumlardan yasal kanunlarla belirlenen usul uyarınca
gerekli bilgi ve materyali almak,
4. Halkı, Konsey’in faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.
Konsey Organizasyonu
Konsey Başkanı, Konsey Başkan Yardımcısı ve Sekreter Çevre Bakanı tarafından atanacaktır. Konseyin ana çalışma
şekli toplantılardır. Konsey, gerektiği kadar, ancak yılda en az bir kez toplanacaktır. Toplantılar, Konsey üyelerinin
en az yarısının hazır bulunması halinde geçerli olacaktır.
Konsey toplantıları aşağıdakiler tarafından toplanacaktır:
1. Konsey Başkanı (kendi inisiyatifiyle veya Konsey üyelerinin en az üçte birinin önerisiyle),
2. Çevre Bakanlığı.
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Toplantı dökümanları Konsey üyelerine toplantıdan en geç 3 iş günü önce e-posta ile iletilecektir. İstisnai
durumlarda, Konsey Başkanının mutabakatı ile, işlemler (prooceedings) daha sonraki bir tarihte sunulabilir.
Konsey kararları salt çoğunlukla alınacak ve tutanağa kaydedilecektir. Konsey üyelerinin çoğunluğunun toplantıda
hazır bulunması ve oy kullanması ve lehte oy vermesi durumunda karar onaylanmış sayılır. Eşit oy olması
durumunda, Konsey başkanı belirleyici oy hakkına sahip olacaktır. Tüm Konsey toplantılarının tutanağı alınacaktır.
Tutanak, toplantı başkanı ve toplantı sekreteri tarafından imzalanır. Bir Konsey üyesinin ayrı görüşü ve diğer
bilgiler tutanağa eklenebilir. Bir toplantıya katılamayan Konsey üyeleri, görüşülen konularla ilgili görüşlerini yazılı
olarak bildirebilirler. Yazılı görüş duruşmada ilan edilecektir.
Toplantıda değerlendirilen kararın, toplantıda hazır bulunan Konsey üyelerinin salt çoğunluğundan daha fazla oy
gerektirdiğine karar verilebilir. Bu durumda karar taslağı hazırlanır ve Kurul üyelerine posta veya e-posta yoluyla
gönderilir. Karar taslağına aşina olan üyeler posta veya e-posta yoluyla oy kullanacaktır. Konsey üyelerinin en az
beşte üçünün, toplantı taslak kararının gönderilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde lehine oy kullanması
halinde, Konsey kararı onaylanmış sayılır. Oylama süresinin sonunda toplantı sekreteri toplantı tutanağını
hazırlayacak ve tüm Konsey üyelerini posta veya e-posta yoluyla bilgilendirecektir.
Konsey Başkanı aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
1. Konseyin çalışmalarını düzenler,
2. Konseyi toplar ve toplantılara başkanlık eder,
3. Konseyin faaliyetlerinden sorumludur.
Konsey Başkanının yokluğunda, görevleri Konsey Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilecektir.
Konsey Sekreteri:
1.Konsey toplantısının materyallerini hazırlar (gündem, taslak tutanaklar, diğer dökümanlar),
2.Konsey belgelerini yönetir, sistematik olara dökümanları toplar,
3.Konsey toplantısının hazırlanmasına ilişkin konularda Konsey Başkanının diğer görevlerini yerine getirir.
Konsey faaliyetleriyle ilgili tüm belgeler, yasal düzenlemelerle belirlenen prosedüre uygun olarak saklanacaktır.
Konsey üyeleri, görevlerini halka açık olarak yerine getireceklerdir. Konseye teknik olarak Çevre Bakanlığı
tarafından hizmet verilmektedir.

6.4.FRANSA
Yetkili Kurum
Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi,21 biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla 1 Ocak 2020 yılında kurulan bir kamu kurumudur
(24 Temmuz 2019 tarihli 2019-773 sayılı Kanun ile oluşturulmuştur). Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi, Çevre Bakanlığı
ile Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın himayesindedir. Ayrıca Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi, Fransız Biyoçeşitlilik Ajansı ve
Ulusal Avcılık ve Yaban Hayatı Dairesi temsilcilerini de bir araya getirmektedir. Bu iki kurumu doğayı koruma
mücadelesinde birleştirmek, su, kara ve deniz ortamlarında uzmanlığını bir araya getirmek, Fransa'da biyolojik
çeşitliliğe yönelik tehditlere karşı bir arada durmak için oldukça önemlidir. Temsilcileri Fransa boyunca yayılmış
ve denizaşırı bölgelerde de bulunan bu iki kuruluşu bir araya getirmek, aynı zamanda bölgelerde yerel düzeyde
hareket etmek için güçlü bir altyapı sağlamaktadır.

Organizasyon ve Yönetim Yapısı (Organisation et instances de gouvernance): https://ofb.gouv.fr/organisation-et-instances-degouvernance
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Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi, beş tamamlayıcı görevden sorumludur:
•
•
•
•
•

Türler, çevreler ve kullanımları hakkında bilgi, araştırma ve uzmanlık sağlamak,
Çevre Polisi ve Yaban Hayatı Sağlık Polisi yapılarını desteklemek,
Kamu politikalarının uygulanması için destek vermek,
Doğal alan yöneticileri için yönetişim ve destek sağlamak,
İlgili çeşitli aktörlere destek vermek ve toplumun harekete geçirilmesi için çabalamak.

Genel olara, Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi’ne dahil olan teşkilatlanma şu şekildedir:
•
2800 acente (Fransa ve denizaşırı ülkelerdeki 1900 bölgesel birimler de dahil olmak üzere)
•
Fransa ve denizaşırı ülkelerde bulunan ulusal ve bölgesel müdürlükler ve bunların birbirini tamamlayan
ve oldukça iç içe geçmiş faaliyetlerde yer alan bölgesel hizmetleri
•
9 deniz doğa parkı ve Agoa Deniz Memeli Koruma Alanı
•
26 doğa rezervi
Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek için disiplinlerarası ekiplere (çevre
müfettişleri, mühendisler, veterinerler, teknisyenler, idari personel, vb.) sahip ve bütün ülkeye yayılmış olan
2800'den fazla olan acentelerine güvenmektedir. Ayrıca, tüm ortamları hesaba katabilmek için matris şeklinde
bir organizasyon benimsemiştir. Bu organizasyonun üç temel ayağı/ katmanı şu şekildedir:
•
Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi’nin politika ve stratejisinin (ulusal liderlik ve delegasyonlar) tanımlandığı ve
pilot uygulamanın yapıldığı ulusal bir ölçek,
•

Koordinasyon ve bölgesel farklılaşmanın uygulandığı bölgesel bir ölçek (bölgesel yönergeler),

•
Daire (departman) ve yerel seviyeler, operasyonel ve özel uygulamalar (departman hizmetleri, deniz
doğa parkları, vb.).
Fransız Biyoçeşitlilik Ofisinin yönetim organları, biyolojik çeşitlilik konusunda çalışan aktörlerin çeşitli
temsilcileridir. Geniş bir iletişim ağına açık olmakla birlikte, fikirleri ve önerileri sayesinde daha temelli kararlar
almak ve alınan kararları herkesle paylaşmayı amaçlanmaktadır. Ofis ayrıca ulusal danışma organlarını (Ulusal Su
Komitesi, Ulusal Deniz ve Kıyı Konseyi, Ulusal Biyoçeşitlilik Komitesi) da çalışmalarına dahil eder.
Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi, üç temel kurul etrafında yapılandırılmıştır: Yönetim Kurulu, Bilimsel Konsey ve
Yönlendirme Kurulu.
Yönetim Kurulu,22 kurumun genel kurallarını yürütür. Hükümet tarafından belirlenen yönergeleri dikkate alarak,
kurumun stratejik yönü ve genel politikası üzerinde tartışır. Başlangıç bütçesini ve değişikliklerini, anlaşmalarını
ve sözleşmelerini ve mali hibeleri veya bağışları onaylar. Ayrıca, deniz koruma alanlarının oluşturulması ve
yönetimi ile deniz doğal parkı oluşturma projeleri konusunda da danışılmaktadır.23 Üç “heyet” vardır.
1.

Heyet aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Devleti temsilen:
•

Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı

22Yönetim

Kurulu (Composition Du Conseil D’administration):
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/Composition%20du%20CA%201er%20f%C3%A9vrier%202020%20vD
.pdf
23Conseil d’administration – La composition – 1er février 2020 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/Composition%20du%20CA%201er%20f%C3%A9vrier%202020%20vD
C.pdf
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•
Tarım ve Gıda Bakanlığı
•
Deniz Bakanlığı (Deniz)
•
Bütçe Bakanlığı
•
İçişleri Bakanlığı
•
Araştırma Bakanlığı
•
Denizaşırı Bölgeler Bakanlığı
•
Arktik ve Antarktika bölgelerinin yöneticisi
Kamu kurumlarını temsilen:
•
Seine Normandi Su İdaresi
•
Vanoise Milli Parkı
•
IFREMER (araştırma kurumu / deniz)
•
Fransız Ulusal Ormancılık Ofisi
•
Ulusal Doğa Tarihi Müzesi
•
+ 3 kişi (alanda uzman/ qualified)
2.Heyette aşağıdaki temsilciler bulunur
•
•
•
•
•

Tarım ve ormancılık alanında meslek örgütleri (birlikler ve odalar),
Özel sektör: MEF (en önemli özel sektör birliği) ve balıkçı birliği,
Çevre alanındaki STK'lar,
Milli Parklar,
Avcıların ve eğlence amaçlı (amatör) balıkçıların temsilcileri

3.Heyette ise havzalar komitesi temsilcileri ve yerel yetkililer bulunmaktadır.
Buna ek olarak, Bilim Konseyi24 kurumun bilimsel politikasını tanımlamada Yönetim Kurulu'na yardımcı olur.
Araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlardan yararlanılması konularında katkıda bulunur. Konsey,
Bilimsel topluluklardan (önemli araştırma kurumları dahil) katılan temsilcilerden ve Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi'nin
2 üyesinden olmak üzere toplam 23 üyeden oluşur.
Yönlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara stratejik olarak rehberlik etmekle görevlidir. Şu anda
oluşturulma sürecinde olan bu komitenin, Fransız Biyoçeşitlilik Ofisi'nin büyük misyonlarında yer alan tarafları bir
araya getirmesi planlanmaktır.25

Office français de la biodiversité Le Conseil scientifique https://ofb.gouv.fr/le-conseil-scientifique
d’administration – La composition – 1er février 2020 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/Composition%20du%20CA%201er%20f%C3%A9vrier%202020%20vD
C.pdf

24

25Conseil
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7.SONUÇ
İstilacı Yabancı türlerle mücadelede en önemli yöntemler; yerleşmeden ve yayılmadan önce girişlerini önlemek,
erken tespit ve müdahale etmek, belli bir bölgeye yerleşmeleri durumunda ise sayılarını kontrol altında tutmak
ve yayılma hızlarını azaltmaktır. İstilacı yabancı türler ile mücadelede paydaşlarını katılımını sağlamak, kurumlar
arası koordinasyonu sağlamak ve bilimsel ve teknik destek vermek amacıyla bazı kurul ve çalışma gruplarının
kurulması gerekmektedir. Bu kurulların ve çalışma gruplarının etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla görev, yetki
ve çalışma usullerinin düzenlenmesi zaruret göstermektedir. Zira konuyla ilgi pek çok kamu kurumu yetkili olup,
bu kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, yetki çatışmasının önlenmesi ve istilacı yabancı türlerin
yönetilmesi amacıyla alınan kararların, ilgili diğer sektörlerin politikalarının belirlenmesinde dayanak olması
gerekmektedir.
Bu çerçevede bir Kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hazırlanmasına ihtiyaç bulunduğu açıktır. Bu
yolla, istilacı yabancı türlerin girişlerinin önlenmesi, erken tespiti, hızlı müdahale edilmesi, kontrolü ve yayılmanın
engellenmesi, yönetimi ve yok edilmesi için Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma/Çalışma Kurulları ile Yerel
Teknik Çalışma Grupları’nın kuruluşuna ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlenebilecektir. Bu hedef
doğrultusunda hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi mevzuatımızdaki çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve
ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla kurulacak olan Ulusal İstilacı Yabancı Türler Danışma Kurulu, Ulusal Teknik
Çalışma Kurulu ile Yerel Teknik Çalışma Grupları ülke ekonomisine zarar veren istilacı yabancı türlerin ülkemizde
çevresel, ekonomik ve sağlık alanında meydana getirdiği ve getireceği zararların önlenmesini sağlayacaktır.
Küresel bir sorun olan bu konu ayrıca, ülkemizin AB mevzuatının uyumlaştırması taahhütleri doğrultusunda
önemli bir mevzuat boşluğunu da dolduracaktır.
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TABLO-1:PROJEKURULLARIVEÇALIŞMAGRUPLARI
§

Kurul/

§

Çalışma
Grubu

Steering Committee

§

Ulusal/

§

Yerel

§

Ulusal

§

Üyeleri

§

Görevleri

§

Tarım
ve
Orman
Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğü

§

§

Avrupa Birliği
Türkiye
Delegasyonu
temsilcisi
(gözlemci)

Proje süresince görev
yapacak olan Proje
Yönlendirme Komitesi,
proje
performansını
değerlendirme ve bir
sonraki yıla yönelik yıllık
çalışma
planını
şekillendirme amacıyla
proje değerlendirmeleri
gerçekleştirecektir.
Ayrıca, yıllık raporların,
bütçelerin ve çalışma
planlarının
değerlendirilmesi, idari
ve mali önerilerde
bulunabilir.

(Proje Yönlendirme
Komitesi)

Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü,
Orman
Genel
Müdürlüğü,
Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü, Tarım
ve Orman Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler
Genel
Müdürlüğü, Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Genel
Müdürlüğü, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, UNDP
Türkiye
gibi
ilgili
paydaşlar toplantılara
davet edilmektedirler.
Ulusal
Kurulu

Danışma

§

Ulusal

Cumhurbaşkanlığı
Strateji
ve
Bütçe
Başkanlığı,
TOB
DKMPGM,
BSÜGM,
Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü, Gıda ve
Kontrol
Genel
Müdürlüğü,Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı DGM,
ÇŞB Çevre Yönetimi

Danışma
Kurulunun
proje
süresince ve sonrasında istilacı
yabancı türlerle mücadele ve
yönetimi konusunda idari destek
ve
rehberlik
vermesi
öngörülmektedir.
Projenin
uygulanmasını kolaylaştırmak ve
desteklemek, İstilacı yabancı
türlerle mücadele konusunda ilke
ve kuralları belirlemek, halk
sağlığı
açısından
zararları
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Ulusal Teknik Çalışma
Kurulları (Denizel ve
Karasal/İçsular olmak
üzere)

§

Ulusal

Genel
Müdürlüğü,
Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Genel
Müdürlüğü,
Ticaret
Bakanlığı
Gümrükler
Muhafaza
Genel
Müdürlüğü,
Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı
Genel
Müdürlüğü,
İçişleri
Bakanlığı
Jandarma
Genel
Komutanlığı,
İçişleri
Bakanlığı Sahil Güvenlik
Komutanlığı,
Sivil
toplum
örgütleri
temsilcisi,

konusunda
halkı
bilinçlendirmeye ilişkin ilke ve
kurallar belirlemek, Bakanlıklar
nezdinde
alınan
kararların
uygulanmasını sağlamak, izlemek
ve gerçekleştirilen eylem ve
faaliyetlerin
raporlanması
konusunda kararlar almak ve
bunları denetlemek,

Tarım
ve
Orman
Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü,

Ülkemiz sınırların var olan ve
olması
muhtemel
istilacaı
yabancı türlere ilişkin kaynak ve
verilere ilişkin bir bilgi bankası
oluşturmak,

Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
Tarımsal
Araştırmalar
ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü,
(Karasal/İçsular)
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
Gıda
ve
Kontrol
Genel
Müdürlüğü,
(Karasal/İçsular)
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel
Müdürlüğü,
(Karasal/İçsular)
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
Hayvancılık
Genel
Müdürlüğü,
(Karasal/İçsular)
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı Su Ürünleri ve
Balıkçılık
Genel
Müdürlüğü (Denizel),

Yerel Teknik Çalışma Grupları
tarafından hazırlanan İstilacı
Yabancı Türler Yönetim Planlarını
değerlendirmek ve Danışma
Kuruluna sunmak,
İstilacı
yabancı
türlerin
tanımlanmak ve etkilerine göre
sınıflandırmak,
İstilacı Yabancı Türlerin önlenme,
erken tespit, hızlı müdahale,
yönetim
ve
yok
etme
hususlarında
yöntemi
belirlemek,
İstilacı Yabancı Türler Strateji ve
Eylem Planının hazırlanması
sürecine ilişkin rehberlik hizmeti
sunmak ve Planın uygulanmasını
sağlamak,
Projenin
uygulanmasını
kolaylaştırmak
amacıyla,
gerektiğinde
önerilerde
bulunmak,
projeye
teknik
rehberlik hizmeti vermek,
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Ulaştırma
Bakanlığı
Genel
(Denizel)

Altyapı
Denizcilik
Müdürlüğü

Yönetim planlarının içeriğine ve
hazırlanmasıne ilişkin önerilerde
bulunmak,

Şehircilik
Çevre
Genel

Yönetim
planlarını
değerlendirmek,
planlar
arasındaki uyumu sağlamak ve
taslak
yönetim
planlarını
onaylamak,

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Genel Müdürlüğü,

Onaylanan
ve
uygulamaya
aktarılan yönetim planlarının
uygulanmasına görev ve yetkileri
doğrultusunda katkı vermek,

Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı
Genel
Müdürlüğü,

Planların uygulanmasını izlemek
ve
uygulama
sürecini
değerlendirmek,

İçişleri Bakanlığı Sahil
Güvenlik
Komutanlığı/Jandarma
Genel Komutanlığı,

İstilacı yabancı türlerle mücadele
ve
yönetimi
konusunda
bilinçlendirme
faaliyetlerinde
bulunmak, destek vermek.

Çevre ve
Bakanlığı
Yönetimi
Müdürlüğü,

ve

Ticaret Odaları/Deniz
Ticaret Odaları,
Bilimsel/akademik
temsilci,
Sivil toplum örgütleri
temsilcileri,
Meslek
temsilcileri,
Yerel Teknik Çalışma
Grubu

§

Yerel

odaları

Danışma Kurulu üyesi
kurum ve kuruluşların
taşra
teşkilatı
temsilcileri,
Büyükşehir Belediyesi
veya belediye temsilcisi,
İlçe belediyesi temsilcisi,
Balıkçı
kooperatifleri
veya örgütleri temsilcisi,
Turizm
temsilcisi,

sektörü

Danışma
Kurul
kararlarını
uygulamak, Görev alanındaki
istilacı türlerin belirlenmesine,
erken uyarı ve takibine ilişkin
esasları belirlemek, Belirlenen
bölgede
hazırlanacak
ve
yürütülecek, istilacı yabancı
türlerin önlenmesi, yok edilmesi,
kontrolü ve yönetimine ilişkin
bölgelere
özel
tedbirlerin
belirlendiği yönetim planlarını
hazırlamak, Bölgedeki istilacı
yabancı
türlerin
zararlarını
belirlemek
ve
kamuoyunu
bilinçlendirici çalışmalar yapmak,
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Sivil toplum örgütleri
temsilcisi,
Uygulama
sahasında
istilacı yabancı türler ile
ilgili
çalışan
bilim
insanları,
Bölgeler için önem
taşıyan diğer paydaş
temsilcisi
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Bu rapor Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriği, yalnızca
Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG ile Finlandiya Çevre Enstitüsü, Çınar Mühendislik
Müşavirlik A.Ş. Konsorsiyumu sorumluluğundadır. İçerik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin
görüşlerini yansıtmayabilir.
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