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• (The Convention on International Trade In Endangered

Species of  Wild Fauna and Flora)

• Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 

Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme

CITES SÖZLEŞMESİ NEDİR?



• CITES Sözleşmesi, yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı

ve ölü örnekleri ile bunların parçaları ile türevlerinin

sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki

• ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini

kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere

dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine

getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngören

uluslararası bir düzenlemedir.

CITES SÖZLEŞMESİ’ NİN AMACI NEDİR
İlgili

Kuru

m 

logosu



• 6 Coğrafik Bölgede 183 taraf ülke ile
Dünyanın en geniş kapsamlı yaban hayatı
koruma anlaşmasıdır. (BM kayıtlarına göre;
Dünyada 208 ülke var.)

• 3 Mart 1973’de 21 ülke tarafından
Washington’da imzalanmıştır. 1 Temmuz
1975 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Sekretarya ve Taraflar Konferansı aracılığı
ile çalışmalarını yürütür.

• Sekretarya İsviçre’de bulunur. Taraflar
Konferansı da 3 yılda bir yapılır.

CITES Sözleşmesi;



• Sözleşmenin temel amaçları:

• 1- Nesilleri tehlike altında bulunan ya da

bulunabilecek türlerin uluslararası ticaretinin

izlenmesi ve gerekli şartlarda durdurulması,

• 2- Ekolojik dengenin, uluslararası ticaret yoluyla

istismar edilmesinin önlenmesi,

• 3- Ülkelerin sahip oldukları biyolojik

kaynakların sürdürülebilir kullanımlarının

sağlanması için, taraf ülkelere yardımcı olmaktır.



• Sözleşme 3 ek listeye sahip olup 30 binden fazla yabani hayvan ve bitki türünü
kontrol eder! Bu listelerden;
• Ek I - Uluslararası ticaret nedeniyle nesilleri mutlak tehlike altında

olan ve ticari kazanç elde etmek amacıyla yapılmamak kaydıyla,
uluslar arası dolaşımına çok özel nedenlerle izin verilen türleri,

• Ek II - Türlerin sürdürülebilir olmayan kullanımlarını önlemek
amacıyla, kota ve izin mekanizmaları çerçevesinde ticaretleri çok
sıkı şekilde düzenlenmiş türleri,

• Ek III - Herhangi bir taraf ülkenin, kendi mevzuatı ile koruma altına
aldığı bir türün, uluslararası ticaretinin kontrol altına alınması için
diğer taraf ülkelerden işbirliği istediği türleri içermektedir.



Yönetim Mercii : Ek listelerde yer alan türlerin ticaretinde belge
düzenlemek, ticaretin izlenmesi ve kontrolünde görev alan
birimlerdir.

Bilimsel Mercii : Sözleşme kapsamında yer alan ya da alacak
türlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve yönetim mercilerine bu
çalışmalar doğrultusunda tavsiyelerde bulunan taraf ülkelerin
yapacakları sözleşme kapsamındaki Ek-II sayılı listede bulunan
türlerle ilgili ihracat kotalarını belirleyen bilimsel kuruluşlardır.

Gümrük Birimleri :  Sözleşmenin uygulama etkinliğinin artırılması 
amacıyla gümrük kapılarında, ticaretin kontrol ve denetiminden 
sorumlu birimlerdir.

Polis Teşkilatı ( INTERPOL, KOM ) : Sözleşme kapsamındaki türlerin
yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla işbirliği yapılan kurumlardır.

SÖZLEŞMENİN ÇALIŞMA YAPISI



CITES Sözleşmesi Çalışma Şeması

Taraflar Konferansı

Hayvan Komitesi

Bitki Komitesi

Adlandırma               

Komitesi 

Daimi Komite

CITES Sekreteryası

UNEP

TRAFFIC / WCMC

WCO /  Interpol



• -CITES türlerinin ve bunların parça ve türevlerinin uluslararası ticaretinde ilk 

olarak ihracatı yapacak olan ülkenin Yönetim Otoritesi, CITES İhracat İzin 

Belgesi düzenler.

• -Ardından İthalatı yapacak olan ülkenin Yönetim Otoritesine başvurularak, 

daha önce alınmış olan  CITES İhracat İzin Belgesine eş değer CITES İthalat 

İzin Belgesi düzenlenir.

• -Amaç iki ülkenin düzenlediği bu belgelerdeki bilgileri yıl sonunda CITES 

Sekretaryasına göndererek WCMC tarafından veri tabanına aktarılması ve 

karşılaştırılmasının sağlanmasıdır. Böylece ticaretin kontrolü sağlanarak, 

kaçakçılık önlenmiş olur.

GENEL CITES PROSEDÜRÜ



• Ülkemiz, CITES Sözleşmesine 20 Haziran 1996 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanarak taraf olmuş ve 22 Aralık 1996 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasında var olan
kanunlar çerçevesinde her kurumun görevi tanımlanmıştır.

TÜRKİYE’DE CITES UYGULAMALARI:



• 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili yönetmelikler

• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

• 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler

• 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

ve ilgili yönetmelikler

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikler

• 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ilgili yönetmelikler

• 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler

İlgili Kanunlar;



Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”
27.12.2001 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, revizesi
20.07.2019 tarihli ve 30837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

CITES ULUSAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANIŞI:



• Yönetim Mercii: Tarım ve Orman Bakanlığı’dır. CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği’ne göre;

karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerde dahil su ürünleri ile

bunların yumurtaları, deniz memelileri ve iki yaşamlılar için, Balıkçılık Genel Müdürlüğü tüm

canlı bitkiler için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Orman ürünleri için Orman Genel

Müdürlüğü CITES İzin Belgesi düzenlemektedir.

• Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, eklem bacaklılar ile (a), (b) ve (c)

bentlerinde belirtilen Yönetim Merciilerinin görevleri dışında kalan türler için Doğa Koruma Milli

Parklar Genel Müdürlüğü CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında yetkilidir.

• Ancak 24.04.2008 tarihinde Bakan Olur’u ile; Genel Müdürlüğümüzün CITES İzin Belgesi düzenleme

yetkisi; Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir İl Şube Müdürlüklerine devredilmiştir.

TÜRKİYE’DEKİ YÖNETİM MERCİİLERİ VE GÖREVLERİ



Yönetmelik kapsamındaki:

-Hayvan ve bitki türlerinin korunmasına dair alınacak tedbirlerin belirlenmesi

-Bilgi akışının sağlanması,

-Sekretarya, taraf devletler, Yönetim Merciileri, Bilimsel Mercii ile diğer kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması, CITES eğitimi verilmesi

-Yıllık ve İki Yıllık raporların hazırlanması ve ihrac edilen türlerin kota bildirimi,

3 yılda bir CITES Tebliğinin hazırlanması konularında;

Ülke içinde Sözleşme için Odak Noktası,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)dır.

-Ülkemiz Sözleşme hükümleri gereği; taraf olduğu yıldan itibaren 5 yıl içinde Sözleşme
ile tam uyumlu olarak CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği’ni hazırladığı, Yönetim ve
Bilimsel Otoritesi olduğu, CITES Eklerinde Listelenen türler ve bunların parça ve
türevleri için CITES İzin Belgesi düzenleyerek ticaretin kontrolünü yaptığı, Ülke adına
yıllık ve iki yıllık raporları düzenli olarak Sekretaryaya ilettiği ve Sözleşme şartlarına
uygun olarak uygulamalarını yürüttüğü için, bu başarılı ve düzenli çalışmalarından
dolayı, A Kategorisinde yer almaktadır.

KOORDİNASYON:



Ülkemizde Bilimsel Mercii TÜBİTAK Başkanlığıdır.

Uluslararası ticaret nedeniyle, nesilleri tehlike altına giren hayvan ve bitki türlerinin
belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu türlerin Sözleşmenin I, II ve III sayılı
listelerine alınması yönünde ülke adına oluşturulacak yeni öneriler için, Yönetim
Merciilerine bilimsel tavsiyelerde bulunmak,

Ek I’de yer alan bir türe ait canlı örneğin ithalatında, türe ait canlı örneğin önerilen
alıcısının, bu örneğin bakımı ve barındırılması için uygun donanıma sahip olup
olmadığına,

I, II ve III sayılı listelerde yer alan türlerin, Sözleşmeye taraf devletlerin önerileri
doğrultusunda listeler arasında yer değiştirmesi hususunda görüş vermek.

TÜBİTAK Başkanlığı’nın bilimsel tavsiyeleri doğrultusunda; Bakanlığımız tarafından
2014 yılında Kırmızı yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans) ithalatı ve
2021 yılında Yeşil papağan (Psittacula krameri) ithalatı yasaklanmıştır.

TÜRKİYE’DE BİLİMSEL MERCİİ VE GÖREVLERİ:

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiorvGzvnSAhUGuRQKHRdZAroQjRwIBw&url=http://www.vetbilgi.com/kirmizi-yanakli-su-kaplumbagalarinin-beslenmesi/&bvm=bv.150729734,d.ZGg&psig=AFQjCNF0mOJmUcDKJ0WaHZzQ4P0QAQyStg&ust=1490804653828680


• El konulmuş bir türe ait örnek için, kurtarma merkezi veya başka uygun bir

yerin seçimi konusunda,

• Her takvim yılı sonunda Sekretaryaya iletilmek üzere, bu Yönetmelik

kapsamındaki türlerin, bir sonraki yıl ihraç edilecek örnekleri için

kotaları, ilgili Yönetim Merciilerine bildirmek,

• Uygulamaya ilişkin ihtiyaç duyulan konularda Yönetim Merciilerine bilimsel

görüşünü bildirmekle görevlidir.

TÜRKİYE’DE BİLİMSEL MERCİİ VE GÖREVLERİ:



• CITES uygulamalarında Yaptırım Sağlayan Merciiler;

• Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

• Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)

• İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı)

• Ticaretin kontrolünü sağlayarak kaçakçılığın 

önlenmesinde görev almaktadırlar.

• Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ise üç yılda 

bir CITES Tebliğini yayınlamaktadır.

TÜRKİYE’DE YAPTIRIM MERCİİLERİ ve GÖREVLERİ:



• Bilimsel Amaçlı Çalışmalar (Kod:S)

• Zati Eşya ve Ev Eşyası Sayılan Örnekler (Kod:P)

• Sözleşme Öncesi Türlere Ait Örnekler (Kod:O)

• Bu amaçlarla yapılan başvurularda; CITES İzin Belgesi üzerine ticaret

kodu (T) yazılmaz. Amacı gösteren uygun kod yazılır ama yine de

ticari amaç olmasa da CITES İzin Belgesi düzenlenir.

Ticaret ile İlgili Kurallardan Muafiyetler



Kontrol Altında Üretilen Hayvanlar veya Suni Yolla Üretilen
Bitkilere Ait Örnekler:

Yönetim Mercii, bir hayvan türüne ait örneğin üretildiğine veya bir
bitki türüne ait örneğin suni yolla üretildiğine, örneğin bu şekilde
üretilmiş bir hayvan veya suni yolla üretilmiş bir bitkinin parçası
olduğuna veya bunlardan elde edilmiş olduğu sonucuna varmış ise,
Ek I Listesindeki türler Ek II muamelesi görür ve CITES Belgesi
düzenlenir.



CITES TÜRLERİNİN YASAL EDİNİLDİĞİNİN KONTROLÜ:

CITES türü hayvan; Yurtdışından direk getirildiyse; yurtdışındaki Yetkili Merciiden alınmış CITES
İhracat Belgesi olmak zorundadır. Bu CITES Belgesi ile bahse konu 4 ilden birine başvurarak, buradan
CITES İthalat Belgesi alınır. Ayrıca hayvanın ayağındaki halka numarası, fatura ve CITES Belgesinde
de yer almalıdır.

CITES türü hayvan; Üretim tesislerinden alındıysa; Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde
Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 9 Belgesine (satış hibe belgesi) sahip olmalıdır.

CITES türü hayvan; Pet shoptan alındıysa; bahse konu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 15
Belgesine (Ticari Olarak Av ve Yaban Hayvanı Satışı Yapan İşletmelerde Av ve Yaban Hayvanları
İçin Düzenlenecek Satış Belgesi) sahip olunmalıdır. Bu belgede; CITES Belge numarası ve ayağındaki
halka numarası da bulunur.

CITES türü hayvan; vatandaştan alındıysa; bahse konu Yönetmeliğin Ek 18 Belgesine (Av ve Yaban
Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi) sahip olunmalıdır. Bu belgede; CITES Belge numarası ve
ayağındaki halka numarası da bulunur. Ek 15 ve 18 Belgeleri; Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerindeki İl Şube Müdürlüklerine başvurularak
alınabilir.



Savannah Kedisi:
Savannah kedisi melez (hibrit) bir türdür ve
ebeveynlerden birisi CITES Sözleşmesine tabi Yabani
Serval kedisi (Leptailurus serval) olup, diğer ebeveyn ise
evcil kedidir. Yabani Serval kedi (Leptailurus serval), CITES
Ek II Listesinde yer almaktadır ancak evcilleştirilmiş
formları hariç tutulmuş olup, CITES kapsamı dışındadır.

Bu bağlamda; CITES Sözleşmesinin “Hibrit Kediler” ile
ilgili Kararı 10.17 (Resolution 10.17) ve AB
uygulamalarına göre; CITES Listesindeki yabani kedi
türleriyle evcil kedilerin çiftleşmesi durumunda; 1-4.döl
arası (F1-F4 jenerasyonları) tam evcil kabul
edilemeyeceğinden, bu yavrular Serval kedi olarak işlem
görür ve bahse konu yavrular için CITES Belgesi
düzenlenmesi gerekmektedir. Beşinci jenerasyon ve
ondan sonrası evcil olarak kabul edilir ve CITES kapsamı
dışında yer alır. Bu hayvanların ithalat ve ihracatında
CITES Belgesi gerekmez ancak İthalat yada İhracata
Uygunluk Belgesi düzenlenir.



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞLERİ

İstilacı yabancı türler, CITES Sözleşmesinin pek çok toplantısında gündeme gelmiştir. (15. ve 16. Bitki Komitesi
Toplantısı,22. Hayvan Komitesi Toplantısı 10. ve 13. Taraflar Konferansı vb.)

• -13. Taraflar Konferansı Toplantısında; ‘ Yabancı istilacı türlerin ticareti’ konusu ele alınmıştır. 

• Toplantıda; Yabancı türlerin biyoçeşitlilik için önemli tehditler oluşturabileceğini ve ticarette yer alan fauna ve flora 
türlerinin, uluslararası ticaretin bir sonucu olarak yeni habitatlara sokulmasının muhtemel olduğunu dikkate 
alarak; 

• a) Canlı hayvan veya bitki ticareti ile ilgili ulusal mevzuat ve yönetmelikler geliştirirken; istilacı türlerin 
sorunlarını göz önünde bulundurmak;

• b) Potansiyel istilacı türlerin ihracatını değerlendirirken, mümkün olduğunda ve uygulanabilir olduğunda, bu 
konuda tedbir alınıp alınmadığı ile ilgili olarak, bu türün ithalatını yapacak olan ithalat ülkesinin Yönetim 
Otoritesine danışmak; ve

• c) CITES ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) arasındaki sinerji fırsatlarını değerlendirmek ve potansiyel olarak 
istilacı olan yabancı türlerin girişi konusunun ele alınması için; iki Sözleşme arasında uygun işbirliğini geliştirmek; 
ve

• Yabancı istilacı türlerin ticaretine ilişkin Karar Konf.13.10; CITES Sekretaryası, Hayvan ve Bitki Komitelerine, 
yabancı istilacı türlerle ilgili önemli çalışmalarda; CBD Sekreterliği ve IUCN/SSC İstilacı Türler Uzman Grubu 
ile işbirliği kurma talimatını verir.



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ

AÇISI/GÖRÜŞLERİ

• 22. Hayvan Komitesi Toplantısında; Hayvan Komitesi, CITES türleri üzerinde etkisi 

olabilecek olan potansiyel istilacı türlerin bir izleme listesinin oluşturulmasını önermiştir. 

CITES listesinde yer alan türlerin örnekleriyle beraber, istilacı türlerin yayılabileceğini ve 

bunun nakliye sorunuyla bağlantılı olduğunu da ifade etmişlerdir. 

• 15. Bitki Komitesi Toplantısında; Bitki Komitesi de, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin (CBD) 

CITES'e yardım etmesini önererek, CITES listesindeki hangi bitki türlerinin "yabancı istilacı 

türler" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmelerini istemiş ve Komite, CBD'nin yanıtı 

temelinde uygun eyleme karar verebileceğini ifade etmiştir.

• Ayrıca Bitki Komitesi, CBD'de ele alınan yabancı türlere ilişkin kılavuzların analiz edilmesi 

gerektiğini belirterek, CITES'in bunların uygulanmasına katkıda bulunup bulunamayacağını ve 

nasıl katkıda bulunabileceğinin böylece netleşeceğini vurgulamışlardır.



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ

AÇISI/GÖRÜŞLERİ

16. Bitki Komitesi Toplantısında; "Yabancı İstilacı Türler” konusu görüşülmüş ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

Taraflar Konferansı'nın VI/23 sayılı Kararı ile 2002 yılında kabul edilen “Habitat, Ekosistem ve Türleri Tehdit Eden

Yabancı İstilacı Türlerin Etkilerinin Azaltılması ve Girişinin Önlenmesi için Rehber İlkeler” e de toplantıda yer

verilmiştir. (Döküman PC16 Doc. 14)

• Yabancı istilacı türlerin ticaretine ilişkin Karar Konf.13.10'da; Sekretarya, Hayvan ve Bitki Komiteleri ile birlikte “CBD 

ile ve IUCN/SSC İstilacı Türler Uzman Grubu İle yabancı istilacı türler konusunda, işbirliği kurmak” görevini 

vermektedir.

• HABİTAT, EKOSİSTEM  VE TÜRLERİ TEHDİT EDEN YABANCI İSTİLACI TÜRLERİN ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI VE GİRİŞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN CBD REHBER İLKELERİ

• A. Genel

• Temel ilke 1: İhtiyatlı yaklaşım

• İstilacı yabancı türlerin ülkeye girişini önlemeye öncelik verilmelidir.*** 

• İstilacı bir yabancı tür ülkeye girdiyse, erken teşhis ve hızlı eylem/stratejik plan yapılması, önlemek açısından 

önemlidir. Tercih edilen yöntem; uygunsa, mümkün olan en kısa sürede, eradikasyonun sağlanmasıdır.



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞLERİ

• Temel ilke 2: Üç aşamalı hiyerarşik yaklaşım

• İstilacı türlerin ülkeye girişleri konusunda özellikle riske ilişkin olarak, ihtiyati bir yaklaşım sergilenmelidir. 

Ülkeye girenler için eradikasyon konusu değerlendirilmeli, yerleşik hale gelen yabancı türlerle ilgili sınırlama 

ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir.

• Temel ilke 3: Ekosistem yaklaşımı

• İstilacı yabancı türlerle başa çıkmak için alınacak önlemler, mümkün olduğunca, ekosistem yaklaşımını baz 

almalıdır.

• Temel İlke 4: Devletlerin Rolü

• Bu konudaki riski en aza indirmek için; uygun ulusal ve işbirliğine dayalı eylemlerde bulunmalıdır. Ülkeler arası 

bilgi paylaşımı önemlidir, çünkü İstilacı bir yabancı tür, menşei Devlette zararsız olabilir ancak diğer ülke için 

istilacı ise, kasıtlı olarak başka bir Devlete transferini önlemek için, bilgi paylaşımı ve işbirliği önemlidir.

• Temel ilke 5: Araştırma ve izleme

• İstilacı bir yabancı türle ilgili yapılacak araştırma, istilacı türlerin kapsamlı bir şekilde tanımlanmasını, istilanın 

tarihi ve ekolojisini (köken, yollar ve zaman periyodu); istilacı yabancı türlerin biyolojik özelliklerini, 

ekosisteme ve türlere etkilerini,  genetik düzeydeki etkilerini ve ayrıca sosyal ve ekonomik etkilerini ve bunların 

nasıl değiştiklerini de içermelidir.

• Temel ilke 6: Eğitim ve kamu bilinci

• Halkın istilacı yabancı türler hakkında farkındalığını artırmak, bu konunun başarılı yönetimi için çok önemlidir. 



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞLERİ

• B. Önleme

• Temel ilke 7: Sınır kontrolü ve karantina önlemleri

• Devletler, yabancı türler için sınır kontrolleri ve karantina önlemleri uygulamalıdır. 

• -Yabancı istilacı türlerin kasıtlı ülkeye girişi izne tabidir.(Yasal başvurular)

• -Kontroller yoluyla, yabancı türlerin kasıtsız veya yetkisiz girişleri de en aza indirilmiş olur.

• -Yabancı istilacı türlerle ilgili, Ulusal mevzuat ve politikalar belirlenmelidir.

• - Yabancı istilacı türlerle ilgili alınacak önlemler, yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin risk analizine dayanmalıdır. 

• -Bu konuyla ilgili devlet kurumlarının mevcut kapasitesi güçlendirilmeli, genişletilmeli ve personel uygun şekilde 
eğitilmelidir.

• - Erken teşhis sistemleri ile bölgesel ve uluslararası koordinasyon, Yabancı istilacı türlerin önlenmesi için gereklidir.

Temel ilke 8: Bilgi alışverişi

• Devletler, Yabancı istilacı türlerle ilgili veri tabanları ve bilgi sistemleri geliştirmeli ve

• Veri tabanı, yabancı türler hakkında genel bilgi, önleme tedbirleri, giriş yolları, izleme ve azaltma faaliyetleri ile ilgili 
bilgiler de içermelidir.

• Temel ilke 9: Kapasite geliştirme dahil işbirliği

• Uzmanlık ve kaynaklara sahip olmayan Devletler için, finansal da dahil olmak üzere, kapasite geliştirme programlarına 
destek olunmalıdır. Ülkeler arasında ikili veya çok taraflı anlaşmalar geliştirilmeli ve özellikle zararlı istilacıların 
ticaretinin düzenlenmesine odaklanılmalıdır.



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞLERİ

• C. Türlerin Girişi

• Temel ilke 10: Kasıtlı giriş

• Bir girişe izin verilip verilmeyeceği konusunda bir karara varmadan önceki süreçte; uygun bir risk analizi ve bir çevresel etki 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Biyolojik çeşitliliği tehdit etmesi muhtemel olmayan türlere izin verilmelidir.

• Temel ilke 11: Kasıtsız Girişler

•
• Kasıtsız girişlere yol açan ortak yollar tanımlanmalıdır. Bu tür girişleri en aza indirecek hükümler mevcut olmalıdır. Balıkçılık, 

tarım, ormancılık, bahçecilik, denizcilik (balast sularının deşarjı dahil), kara ve hava taşımacılığı, inşaat projeleri, çevre 
düzenlemesi, su ürünleri yetiştiriciliği, turizm, evcil hayvan endüstrisi ve av hayvancılığı gibi sektörel faaliyetler, genellikle 
kasıtsız girişler de kullanılan yollardır. Bu tür faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmesi, İstilacı yabancı türlerin kasıtsız 
giriş risk analizini de içermelidir.

• D. Etkilerin azaltılması

• Temel ilke 12: Etkilerin azaltılması

• İstilacı bir yabancı türün varlığı tespit edildiğinde, Devletler, eradikasyon, sınırlama yada uygun kontrol yöntemlerini 
uygulamalıdır. Eradikasyon, sınırlama veya kontrol için kullanılan teknikler insanlar için güvenli olmalıdır, çevre ve tarımın 
yanı sıra, etkilenen alanlardaki paydaşlar için etik olarak kabul edilebilir olmalıdır. Etki azaltma önlemleri, istilanın 
mümkün olan en erken aşamasında gerçekleştirilmelidir. Ulusal politika veya mevzuata uygun olarak, istilacı yabancı türlerin 
girişinden sorumlu kuruluş, kontrol maliyetlerini karşılamalıdır.

• Önlemlere ve biyolojik çeşitliliğin restorasyonuna uymadıklarının tespit edilmesi durumunda; ulusal yasa ve yönetmelikler 
devreye girmelidir. Bu nedenle, potansiyel veya bilinen yeni istilacı yabancı türlerin girişlerinin, erken tespiti önemlidir ve hızlı 
izleme sistemiyle birleştirilmelidir.



CITES SÖZLEŞMESİNİN İSTİLACI YABANCI TÜRLER KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇISI/GÖRÜŞLERİ

• Temel ilke 13: Eradikasyon

• Mümkün olduğunda, istilacı yabancı bir türle başa çıkmak için genellikle en iyi eylem biçimi eradikasyondur. İstilacı yabancı 
türlere eradikasyon uygulama için en iyi fırsat, popülasyonların küçük ve lokalize olduğu istilanın erken aşamalarıdır; eradikasyon 
sonrası izleme de  önemli ve gereklidir. Toplum desteği, eradikasyon çalışmasında başarıya ulaşmak için önem arz etmektedir. 
Eradikasyon yöntemini seçerken, biyolojik çeşitlilik üzerindeki ikincil etkiler de ele alınmalıdır.

• Temel ilke 14: Sınırlama

• Eradikasyon uygun olmadığında, istilacı yabancı türlerin yayılmasını sınırlamak; genellikle organizmaların veya bir 
popülasyonun aralığının yeterince küçük olduğu durumlarda uygun bir strateji ile mümkün olabilmektedir. Yayılmayı 
önlemek için, düzenli izleme esastır ve hızlı harekete geçme önemlidir. 

• Temel ilke 15: Kontrol

• Kontrol önlemleri, istilacı yabancı türlerin neden olduğu hasarın azaltılmasına odaklanmalıdır. Etkili kontrol, genellikle bir dizi 
entegre yönetime dayanır. Mekanik kontrol, kimyasal kontrol, biyolojik kontrol ve habitat yönetimi dahil olmak üzere uygun 
teknikler, mevcut ulusal düzenlemelere ve uluslararası çalışmalara göre uygulanmaktadır.

• Tanımlar:

• i. "giriş", yabancı bir türün doğal yaşam alanının (geçmiş veya şimdiki) dışında, dolaylı veya doğrudan insan aracılığıyla 
hareketini ifade eder. Bu hareket; ya bir ülke içinde ya da bu ülkenin ulusal yargı yetkisi dışındaki ülkeler veya alanlar arasında;

• ii. "kasıtlı giriş", doğal yaşam alanının dışındaki yabancı türler için, insanlar tarafından kasıtlı olarak hareket ettirilmesi 
ve/veya bırakılması/salıverilmesi anlamına gelir.

• iii. "kasıtsız giriş", kasıtlı olmayan diğer tüm girişleri ifade eder.



İSTİLACI TÜRLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ KONUSUNDA YAPILABİLECEKLERLE İLGİLİ ÖNERİLER:

-İstilacı türler, ülkeye yasal olarak gümrük yoluyla giriş yapıyor ise:

- Ülkenin istilacı tür listesi (Kara liste) oluşturulur ise; Bilimsel Otoritenin tavsiye ve görüşünü de alarak, bu türlerin
ithali yasaklanabilir ve gümrük noktalarından sorumlu olan Ticaret Bakanlığı’na, Bakanlığımız taşra teşkilatına ve ilgili
kurumlara bildirebilir.

-Ülkenin istilacı tür listesi (Kara liste) oluşturulur ise, uygun GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası:
nomenclature code number) numaraları verilerek yada tüm gümrük noktalarına bu liste iletilerek, girişi engellenebilir.

-Gümrük muayene ve muhafaza memurlarına farkındalık artışı için, düzenli olarak eğitimler verilebilir.

-İstilacı türlerle ilgili bir Veri Tabanı kurulup, gümrük teşkilatının veri tabanına(Tek Pencere Sistemi-TPS) entegre
edilebilir.

-Gümrük noktalarında CITES Ofisi kurulabilir ise, tanımlama, kontrol ve izleme vb konularda istilacı türlerle ilgili de
katkı sağlanabilir.

-İstilacı türler, ülkeye doğal yollardan (göç yolları, denizel yollar vs) giriş yapıyor ise; bilimsel olarak gerekli 
değerlendirmeler yapılarak, uygun eradikasyon yada kontrol yöntemleri seçilebilir.

***Genel olarak; yabancı istilacı türlerle ilgili farkındalık artışını sağlamak 

***Ulusal Mevzuat hazırlamak

***Ülke sınırları içinde; kurumlar, üniversiter ve STK larla, uluslararası boyutta; ülkeler ve bu konuda çalışan 
uluslararası Sözleşme ve kuruluşlarla işbirliği çok önemlidir.



RİSKLİ ÜLKELER/ RİSKLİ TÜRLER:
-Afrika Ülkeleri (Özellikle Kongo- Ticareti askıya alındı.) (Fildişi, gergedan boynuzu,
Afrika Gri papağanı, pangolin, neotropikal ağaç türleri(abanoz, gül, agar ağacı vs)
-Çin (Tıbbi bitkiler, fildişi vs) –Hindistan (Çiru,Şahtuş-Tibet Antilobu)
-Thailand (timsah ve yılan ham derisi ve mamulleri vs)
-Rusya, İran (Hayvar)
-Malezya ve Tropikal Ülkeler (Tıbbi bitkiler, neotropikal ağaç türleri vs)



CITES ile ilgili AB Uygulamalarının Ülkemizle Arasındaki Farklar:

-EK  A,B,C ve D Listelerini kullanıyorlar.

-Topluluk içinde dolaşım için ayrı bir sertifika düzenliyorlar.

-AB Bilimsel Gözden Geçirme Grupları var. İhtiyaç duyulan durumlarda danışıyorlar ve 
belge düzenlerken AB Bilimsel Gözden Geçirme Grubunun kararlarını da dikkate 
alıyorlar. Veri Tabanı üzerinden bu kararları görüyorlar.

-Gümrük noktalarının sayısı az ve bu noktalarda Merkezi CITES Ofisine bağlı olarak 
çalışan CITES Lokal Ofisleri var. Bu Ofislerde CITES Uzmanları çalışıyor. Belge 
düzenleme ve tür teşhisi gibi konularda karar veriyor.

-Gümrük noktalarında el konulan yabani hayvan türleri için kurtarma merkezleri var, bazı 
noktalarda müdahele odası ve laboratuvar da bulunabiliyor.



• citesbasvuru.tarimorman.gov.tr adresinden veri tabanına giriş

yapılarak, e-izin alınmaktadır. Bahse konu veri tabanına Genel

Müdürlüğümüz internet sayfasından da ulaşılabilir. (CITES Veri

Tabanı, 1 Ocak 2016’dan beri faaliyet göstermektedir.)

• -Veri tabanına e-devlet üzerinden de başvuru

yapılabilmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın TPS (Tek Pencere

Sistemi) ile de bağlantılıdır.

CITES BELGESİ DÜZENLENİRKEN



Belge Numarası

Geçerlik süresi

İhraç eden

Belgeyi 

düzenleyen 

yetkili otorite

Belge türü

İthal eden 

Gideceği ülke

Türün latince adı

Menşei ülkesi

Gümrük Muayene 

Memuru 

tarafından 

doldurulması 

gerekli olan bölüm

Belgeyi 

imzalayan yetkili 

kişi

İmzalanma 

tarihi ve yeri

Sevkıyatın amacı

Miktar

Bulunduğu liste 

ve kaynağı

Örneğin tanımı



CITES Belgesinin Arka Kısmı



CITES Belgelerinin Bantları:

Yönetim Mercii tarafından Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
düzenlenen CITES Belgeleri; 4 nüsha olarak (Sarı, mavi, kırmızı ve yeşil bantlı
formlar) hazırlanır. Sarı bantlı form ticaret sahibine verilir, mavi bantlı form
düzenleyen kurumda kalır, kırmızı ve yeşil bantlı formlar, Ticaret Bakanlığı
tarafından ilgili gümrük idarelerince alınırdı. Yeşil bantlı formlar, Ticaret
Bakanlığı tarafından her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayı içinde toplu
olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderilirdi.

Ancak Ticaret Bakanlığı’nın talebi ve CITES Yönetmeliği değişikliği
nedeniyle; artık CITES Belgeleri 2 nüsha (Sarı ve Mavi) olarak
düzenlenmektedir ve Gümrük tarafından 2 nüsha alınmamaktadır.



Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

-İthalat CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, İhracata ve ithal
edilmiş örneklerin ihracatına ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin
geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süre uzatılamaz.

-Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılmayan
CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Yönetim Merciine teslim edilir. Bu
belge Yönetim Mercii tarafından iptal edilerek, muhafaza edilir.

CITES BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ



TÜRLERİN LATİNCE İSİMLERİ ARANIRKEN:

CITES Sözleşme Sekretaryasınca, Sözleşmenin daha etkin
uygulanması, ülkeler arasında işbirliğinin sağlanması ve taraf
ülkelere kolaylık sağlaması açısından bir internet sitesi
oluşturulmuştur. Sitede Sözleşme’ye dair her türlü bilgi ile
listelerde yer alan türlere ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bütün bu
bilgilerin tamamını bu “http://www.cites.org/” adlı “tür veri
tabanında” bulmak mümkündür.













• 4915 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan “Av ve Yaban Hayvanları ile
Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde il müdürlüklerince CITES listelerinde
yer almayan türler için 81 İl Müdürlüğümüz tarafından “İthalata
Uygunluk Belgesi” ve “İhracata Uygunluk Belgesi” verilmektedir.

UYGUNLUK BELGELERİ



İthalata Uygunluk 
Belgeleri

(CITES dışı türler 
için)  





İhracata 
Uygunluk Belgesi
(CITES dışı türler 

için)  





YAPTIRIMLAR:

Suçun niteliğine göre; hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye
düşürülmesi ve bu türlere zarar verilmesi halinde 2872 Sayılı Çevre
Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca 20 nci maddesinin (k) fıkrasındaki
idari para cezası uygulanır.

Yönetmelik kapsamında yer alan türlerin ticareti ile uğraşanların Yönetim
Merciine verdikleri taahhütlere uymamaları durumunda verilen izin ve
belgeler iptal edilir.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18. Maddesi uyarınca 26 ncı
maddesine göre idari para cezası uygulanır.



YAPTIRIMLAR:

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18. Maddesi

Ticaret esasları

Madde 18 - Taraf olunan Uluslararası Sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı
yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve
usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların
et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın
alınamaz, nakledilemez ve bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz.

Taraf olunan Uluslararası Sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu
Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen
parçalarının ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların
ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları
düzenlemeye Bakanlık yetkilidir.

Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak Uluslararası Sözleşmeler
çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar
Bakanlıkça denetlenir.



• KATILIM SAĞLANAN INTERPOL OPERASYONLARI YADA ORGANİZE EDİLEN 
ULUSAL OPERASYONLAR:

-Taraf olduğumuz Interpol Sekreterliği’nin tüm katılan üye Devletlerde aynı anda
düzenlediği gizli Operasyonlar

-Genel Müdürlüğümüz tarafından organize ve koordine edilen Ulusal Operasyonlarda;
yaban hayvanlarının canlı, ölü, parça ve türevlerinin kaçakçılığının önlenmesi ve bu
konuda farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.



• Bu konuda önceden tamamlanmış proje;

(TWINNING PROJESİ - Sub- Projects II- Implementation of the CITES Convention
(CITES Sözleşmesinin Uygulanması Alt Projesi)

• 2004-2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

• Proje partneri Almanya’dır.

• Proje kapsamında pek çok eğitim semineri, teknik gezi düzenlenmiş, çeşitli broşür 
ve eğitim malzemeleri hazırlanmıştır.



• EN SON TAMAMLANAN PROJE :

• AB adaylığı yolunda, önceki Eşleştirme (Twinning) Projesinde tespit edilen
eksiklikler ve boşluklar; bu Projede hedef olarak seçilerek CITES
Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.



• CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin    Güçlendirilmesi Projesi:

• “CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi” 21 Kasım 
2011’de başlamış ve 13.12.2013 tarihinde sonuçlanmıştır.

• Proje partneri İspanya’dır.



• CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin    Güçlendirilmesi Projesi:

Proje Bütçesi : 1,425,000 €

Genel Hedef : Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi.

Projenin Amacı: CITES türlerinin ticaretinin kontrolü ile  ilgili Kurumsal ve Teknik Kapasitenin 

Güçlendirilmesi



ÇIKTI/SONUÇ AMAÇ

EĞİTİMLER
(6 Eğitim) 

CITES Sözleşmesi ve 
uygulamaları konusunda 
bilinci ve farkındalığı arttırmak 
için

CITES konusunda çalışan ilgili Kurum 
temsilcileri katılmıştır. 269 kişi eğitim 
almıştır.

4 çalışma 
ziyareti 

CITES uygulayıcıları AB 
uygulamalarını yerinde 
görmek ve deneyimleri 
paylaşmak

CITES Uygulaması ile ilgili birim 
temsilcileri

Değişim 
programı 

İspanya’ya giderek, Kurtarma 
Merkezi konusunda eğitim 
almak

10 Türk Veteriner Hekim 

Staj 
Uygulaması

İspanyada ’ki CITES 
uygulamalarını yerinde 
görmek

2 Merkez 2 lokal ofisten 4 CITES 
uygulayıcısı, 15 gün süreyle 



ÇIKTI/SONUÇ AMAÇ

4 adet 4x4 arazi 
aracı

CITES Sözleşmesi ve 
uygulamaları konusunda 
denetimlerde kullanılmak üzere

4 adet Volkswagen Touareg arazi aracı 
alınmış ve 4 Bakanlık Bölge 
Müdürlüğüne  teslim edilmiştir.

1 adet yaban 
hayvanı nakil 
aracı

Bursa Karacabey’de yer alan
Celal Acar Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezinde 
kullanılmak üzere

Yaban hayvanı nakillerinde kullanılmak 
üzere içi özel dizayn edilmiş Ford 
Custom Bakanlık II. Bölge Müdürlüğüne 
teslim edilmiştir.

Bilgisayar, 
notbook gibi 
materyaller

CITES Sözleşmesi ve 
uygulamaları konusunda çalışan 
birimlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak

CITES konusunda çalışan (diğer 
Bakanlıklar dahil) birimlere Bilgisayar, 
dizüstü ve harici bellek yeterli miktarda 
teslim edilmiştir.



CITES web sayfası hazırlandı. 

http://cites.tarimorman.gov.tr adresinden 

ulaşılabilir.

CITES Veritabanı hazırlandı.

citesbasvuru.tarimorman.gov.tr adresinden

ulaşılabilir.

Eğitim materyali hazırlandı. (Tür tanımlama

kitapları 15 adet 1800 sayfa 750 set, 1000’er adet

broşür ve poster ile 5000 adet kitapçık) (Genel

Müdürlüğümüz sayfasında bulunan e-Kütüphane

kısmından ulaşılabilir.)

http://cites.tarimorman.gov.tr/
mailto:hazırlandı.citesbasvuru@ormansu.gov.tr


• AB Türkiye Delegasyonu tarafından

eşleştirme projeleri poster yarışması

düzenlenmiştir.

• 9 Posterin katıldığı yarışmada, yapılan

oylama sonucunda “CITES

Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin

Güçlendirilmesi” projesi posteri 1.

seçilmiştir.







DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

Dr. Serap YILMAZ

2022

Türler, gelecek nesillerin mirası ve teminatıdır. 


