BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI
HEDEF 1: BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK YASAL VE KURUMSAL SİSTEMİN OLUŞTURULMASI
EYLEM
NO
1.1

1.2

EYLEM ADI

SORUMLU
KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR

Mevzuat Çalışması- Genetik
kaynaklara erişim ve yarar
paylaşımı ile biyokaçakçılıkla
mücadeleye yönelik mevzuat
hazırlanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Biyokaçakçılığın önlenmesi için
yabancıların Türkiye’de biyolojik
kaynaklarla ilgili yapacakları
faaliyetlere ilişkin başvuru, izin,
kontrol ve denetim
mekanizmalarının kurumlar arası
ve kurum içi eşgüdümlü bir şekilde

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
(TÜBİTAK
Türk Patent Enstitüsü)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü)
İlgili meslek kuruluşları ve
STK’lar
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı (TAGEM, BÜGEM,
Balıkçılık ve Su ürünleri
Genel Müdürlüğü)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Gümrük Muhafaza Genel
Müdürlüğü)

SÜRE

20152016

20162017

YAPILACAK İŞLEM VE
AÇIKLAMALAR
Genetik kaynakların ve bağlantılı
geleneksel bilgilerin korunmasının
temini için mevcut mevzuat gözden
geçirilerek eksiklikler giderilecek ve
uygulamaların sağlanması yönünde
yaptırımlar güçlendirilecektir. Kolluk
kuvvetlerine yetki verilmesi ve
ihbarların teşvik edilmesi için ödül
sistemi mevzuat çalışması içinde ele
alınacaktır. (B.3, D.1, D.2)

Biyokaçakçılığın önlenebilmesi için,
yabancıların Türkiye’de biyolojik
kaynaklarla ilgili yapacağı araştırma vb.
faaliyetlere ilişkin bir web portalı
kurulacak ve hali hazırda mevcut olan
biyokaçakçılığın izlenmesine yönelik
bilgi paylaşım sistemi ile
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yürütülebilmesi için ortak izin,
kontrol ve iletişim sisteminin
kurulması

İçişleri Bakanlığı (EGM,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, İnterpol, Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türk Patent Enstitüsü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
TÜBİTAK
Üniversiteler

ilişkilendirilmesi yapılacaktır. Söz
konusu sistemin kolluk birimlerinin
mevcut sistemine uyarı vermesi
sağlanacaktır.

1.3

Biyokaçakçılığın yurt dışı çıkış
kapılarında tespit edilmesi için
belirlenecek sınır kapılarında
teknik
personel
görevlendirilmesine
yönelik
düzenlemelerin yapılması

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı

Maliye Bakanlığı
Devlet Personel Başkanlığı

20162017

İhtiyaç duyulan teknik personel meslek
gruplarının nitelikleri ve sayıları
belirlenecek (biyolog, veteriner hekim,
ziraat mühendisi, orman mühendisi,
yaban hayatı teknikeri vb.), teknik
personel veya sorumlu danışman
görevlendirilmesine ihtiyaç duyulan
gümrük kapıları belirlenecek (İstanbul,
Antalya, Edirne, Kırklareli gibi yabancı
giriş çıkışı yoğun olan gümrük kapıları),
görevlendirmenin yapılabilmesine
yönelik idari ve/veya hukuki
düzenlemeler yapılacaktır. (H.1, H.2,

1.4

Arazide koruma ve kontrol görevi
yapan mevcut ekiplerin
biyokaçakçılıkla mücadele
konusunda görev yapabilmeleri
için gerekli düzenlemelerin
yapılması
İlgili kurumlar ile Orman ve Su

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

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Bölge/İl Şube
Müdürlükleri),
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

20162017

Av koruma memurları ve orman
muhafaza memurlarının görev
tanımında biyokaçakçılık konusunda
düzenlemeler yapılacaktır. (A.1, A.4)

Orman ve Su İşleri

İçişleri Bakanlığı (Jandarma

2015-

Protokol kapsamında şu hususlar ele

H.3, M.5)

1.5
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İşleri Bakanlığı arasında
biyokaçakçılık ile ilgili iş ve
işlemlerin tanımlandığı bir
protokol hazırlanarak yürürlüğe
konması

Bakanlığı

Genel Komutanlığı-Sahil
Güvenlik KomutanlığıEmniyet Genel Müdürlüğü,
İnterpol)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü, Gümrük
Muhafaza Genel
Müdürlüğü, Risk Yönetimi
ve Kontrol Genel
Müdürlüğü)
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğü)
Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2016

alınacaktır;
--Herhangi bir ihbar hattına gelen bir
ihbarın diğer ilgili kurumlar ve kolluk
birimlerine
eşzamanlı
iletimi,
--Biyokaçakçılık vakasına karışan veya
biyokaçakçılık şüphesi olan kişilerin
yurtdışına çıkış yapmadan önce
yakalanması
ve
yaptırımların
uygulanması, (idari para cezalarının
tahsili, ülkeye giriş yasağının konması
vb.) için biyokaçakçılık bilgi paylaşım
sisteminin
ortak
kullanımı,
--Ele geçirilen biyolojik materyalin nasıl
ve
nereye
teslim
edileceği,
--Gelen ve giden yolcu kontrolünün
sağlanması için oluşturulacak formların
dağıtımı
toplanması
ve
değerlendirilmesi
aşamalarında
koordinasyon ve işbirliği,
-- İnternet üzerinden yasadışı ticaretin
tespiti ve yaptırımların uygulanması,

(I.1, J.1, J.3, J.4, L.3, N.1, N.2, C.6)
1.6

Yurtdışı gönderilerinin canlı veya
cansız biyolojik materyal ile su ve
toprak örnekleri içerip
içermediğinin kontrolüne yönelik
idari ve/veya hukuki önlemler
alınması

Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Posta ve Telgraf Teşkilatı
A.Ş.)
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

20162017

Biyolojik materyalin izin alınmadan
posta veya kargo yoluyla yurtdışına
gönderilmesini önlemeye yönelik
hukuki ve/veya kurumsal düzenlemeler
yapılacaktır. (K.4, K.6).
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HEDEF 2: BİYOKAÇAKÇILIĞIN TESPİTİNE YÖNELİK TEKNİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI
2.1

Biyokaçakçılığın kolluk kuvvetleri
tarafından arazide tespitini
kolaylaştırmak amacıyla risk
altındaki alanların haritalanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (Bölge/İl Şube
Müdürlükleri)

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Üniversiteler
İçişleri Bakanlığı (Jandarma
Genel Komutanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Sahil
Güvenlik Komutanlığı)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

20162019

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde
yürütülmekte olan “Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi”
çıktılarından yararlanılarak
biyokaçakçılığa maruz kalabilecek
türlerin (ekonomik değeri olan, kültür
çeşitlerinin yabani akrabaları veya
endemik vb. türlerin) yaşam alanları
harita üzerinde belirlenerek gizlilik
esasları çerçevesinde kolluk kuvvetleri
tarafından kullanılması sağlanacaktır.
Ayrıca deniz yoluyla yapılabilecek
biyokaçakçılık olaylarına ilişkin risk
analizi yapılarak kıyı ve denizlerimizde
risk altındaki alanlar tespit edilecektir.

2.2

Biyokaçakçılıkla mücadelede taşra
teşkilatının uzman personel ve
araç-gereç ihtiyacının karşılanması

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

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Bölge/İl Şube Müdürlükleri)
Kalkınma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı

20152017

2.3

Kolluk kuvvetlerine yönelik
sertifikalı eğitim programları
hazırlanarak uygulanması

Milli Eğitim Bakanlığı
(Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü)
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Bölge/İl Şube
Müdürlükleri), Orman Genel
Müdürlüğü,
İçişleri Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Üniversiteler

2016sürekli

Bölge ve İl Şube Müdürlükleri
tarafından ihtiyaçlar belirlenerek Genel
Müdürlüğe bildirilecek, Genel
Müdürlük de imkanlar dahilinde
ihtiyaçların karşılanması için talepte
bulunacaktır. (A.1, A.3, A.6, A.8, P.1,
P.2, P.3)
Kolluk kuvvetlerine verilen eğitimlerin
bir program dahilinde, resmi ve geçerli
bir belgeye dayandırılması
sağlanacaktır. (A.5)

(A.2, E.1, E.2, E.3, E.4)
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2.4

Rutin arazi kontrolleri için yıllık ve
dönemlik planlama yapılarak
uygulanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (Bölge/İl Şube
Müdürlükleri)

İçişleri Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

sürekli

2.5

Genel kolluk kuvvetlerinin
(jandarma, polis) her zaman
Bakanlığın ilgili birimlerine
ulaşmalarını sağlamak üzere
gerekli düzenlemelerin yapılması

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

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Bölge/İl Şube
Müdürlükleri), Orman Genel
Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı

20162017

Riskli dönemlerde daha sık olmak üzere
biyokaçakçılığa maruz kalabilecek
türlerin bulunduğu alanlarda belirli
periyotlarda yapılacak arazi kontrolleri
il şube müdürlükleri tarafından takvime
bağlanacak ve uygulanacaktır. Ayrıca
bu planlar işbirliği ve koordinasyon için
her yılın ocak ayının ilk haftası Genel
Müdürlüğe ve kolluk kuvvetlerine
bildirilecektir. (A.8)
Biyokaçakçılık ihbarlarının hızlı bir
şekilde alınarak değerlendirilebilmesi
için yapılan ihbarların genel kolluk
kuvvetleri tarafından 177 Orman
Yangın İhbar Hattı üzerinden av
koruma ve orman muhafaza ekiplerine
yönlendirilmesi sağlanacaktır. (B.1,

B.2)
2.6

2.7

Biyokaçakçılık bilgi paylaşım
sistemi geliştirilerek kullanıma
açılması ve idamesi

Biyokaçakçılığın yoğun olduğu
yurtdışı çıkış kapılarında yolcu
beraberinde çıkarılan veya
kargoyla gönderilen canlıların ve
türevlerinin tespiti için gerekli

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

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Bölge/İl Şube
Müdürlükleri), Orman Genel
Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı (Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü,
TAGEM, BÜGEM)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı

20162017

Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan
biyokaçakçılık bilgi paylaşım sistemi
işlerlik kazanacak ve ilgili birimlerle
entegrasyon (eğitim, veri transferi, web
üzerinden uyarı, istatistiksel veri vb.)
sağlanacaktır. (C.1, C.2, C.3, C.4, C.5,

K.5)

20162017

Biyokaçakçılığın yoğun olduğu yurtdışı
çıkış kapılarındaki ve kargo
çıkışlarındaki mevcut güvenlik
görüntüleme cihazlarının
biyokaçakçılığın önlenmesi yönünde
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ekipmanın ve kullanımının temini

kullanılabilirliği tespit edilecek ve yeni
ekipman ihtiyaçları belirlenerek temin
edilecektir. (G.1, G.2, G.3, J.2, K.1,

K.2)

2.8

Sınır kapılarında gelen ve giden
yolcu kontrolünün sağlanmasına
yönelik beyan formu hazırlanarak
uygulamaya aktarılması

İçişleri Bakanlığı
(Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
(Göç, İltica ve Vize Genel
Müdür Yardımcılığı)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

2016sürekli

Yurtdışından gelen yabancı uyruklu
kişilere yönelik hem biyokaçakçılık
konusunda bilgilendirme ve uyarıların
bulunduğu hem de izinsiz olarak
doğadan biyolojik materyal
toplamayacağı ve herhangi bir biyolojik
materyali ve/veya türevlerini izinsiz
olarak beraberinde götürmeyeceği
taahhüdünü içeren formlar
hazırlanacaktır. Bu formlar vizeye tabi
ülkeler için vize başvuru esnasında,
vizeye tabi olmayanlar için de ülkeye
giriş esnasında doldurtulacaktır.

(J.3, K.3, L.3, R.1, R.4, R.6)
2.9

Yolcu beraberinde ya da
posta/kargo yolu ile yurtdışına
çıkışı yasaklanacak veya ön izne
tabi tutulacak türlerin listelerinin
ve canlı veya cansız biyolojik
materyal ile su ve toprak
örneklerinin gönderilme
koşullarının belirlenmesi

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı (İhracat
Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğü)
TÜBİTAK

20162018

Doğadan toplanarak ihracatına izin
verilen türlerin listesi gözden
geçirilerek yeniden belirlenecek;
bunların içinde izne tabi olanlar ile
yurtdışına çıkartılması tamamen
yasaklanacak olan kritik türler ve
türevleri ile bunlara ilişkin istisnalar
(Türkiye’de yapılamayacağı bilimsel
otorite tarafından onaylanan aynı
zamanda üstün ülke yararı gözetilen
türler) belirlenecek ve ilgili birimlere
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TÜBİTAK-MAM
Türk Patent Enstitüsü
Orman Genel Müdürlüğü
Üniversiteler

duyurulacaktır. Ayrıca, teknik veya mali
nedenlerle yurt dışına gönderilme
zorunluluğu olan durumların ve
gönderilecek materyalin formuna ilişkin
kriterler belirlenecektir.

(K.4, K.6)
2.10

Sınır kapıları ve ulaşım araçlarında
yabancı ziyaretçilerin
biyokaçakçılık konusunda
bilgilendirilmesi

Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
(Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü,
Karayolları Genel
Müdürlüğü, Karayolu
Düzenleme Genel
Müdürlüğü, TCDD, Deniz
ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğü), İçişleri
Bakanlığı (Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Tanıtma Genel Müdürlüğü)
TÜRSAB

sürekli

Gümrük girişlerinde ve ulaşım
araçlarında broşür, afiş ve teknolojik
bilgilendirme yapılacak, (Sergi, teşhir,
pano, gümrüklü havaalanları, liman,
tanıtım filmi)
Ayrıca havaalanlarına yabancı dillerde
hazırlanan afişlerin konulması,
uçaklarda dağıtılan gazete ve dergilerin
(uçak/skylife ve tren/raillife dergileri)
yanında el broşürlerinin verilmesi
sağlanacaktır.
Not: Bilgilendirmede kullanılacak
materyaller Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından temin edilecektir.

(L.1, L.2, R.2, R.3, R.6, R.7, Ş.5)
2.11

Sınır kapılarında yurtdışına
çıkartılması yasaklanmış türlerin
tespitine yönelik materyallerin
temini

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
TÜBİTAK
Üniversiteler

20182019

Yurtdışına çıkartılması yasaklanmış
türler için basılı ve/veya elektronik
kataloglar hazırlanacak, tür tanıtımı ile
ilgili eğitim verilecek, çeşitli basılı
materyaller hazırlanacak ve gümrüklere
dağıtımı sağlanacaktır. (M.1, M.2,

2.12

Ele geçirilen biyolojik materyalin
kısa sürede ilgili birime teslim
edilebilmesini ve bu süre zarfında

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı

20152016

Gen bankaları, herbaryumlar, hayvanat
bahçeleri, botanik bahçeleri,
üniversiteler, müzeler, korunan alan

M.3, M.4)
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sağlıklı koşullarda muhafazasını
sağlamak için irtibat noktalarının
belirlenmesi

TÜBİTAK
Üniversiteler
Hayvanat Bahçeleri
Rehabilitasyon merkezleri

ziyaretçi merkezleri, yaban hayatı
kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri
gibi kurum/kuruluşlarla ve buralarda
ilgili/yetkili kişilerle hızlı bir şekilde
irtibata geçilebilmesi için irtibat
noktaları belirlenecektir. (O.1, O.2)

HEDEF 3: BİYOKAÇAKÇILIK KONUSUNDA FARKINDALIK SAĞLANMASI
3.1

3.2

3.3

Biyokaçakçılığın arazide tespiti için
Orman ve Su İşleri
halkın ihbar etmesini sağlamaya
Bakanlığı
yönelik düzenli olarak kamu spotu,
belgesel, kısa film, afiş, broşür gibi
araçlarla bilgilendirme sağlanması
Korunan alanlar, ören alanları ve
Orman ve Su İşleri
turistik yerlerde bilgilendirmeBakanlığı (DKMP,
uyarı araçlarının bulundurulması
OGM),

Basın yayın organları
(Kültür ve Turizm Bakanlığı,
TRT, yerel radyotelevizyonlar)
Belediyeler ve muhtarlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Kültür Varlıkları Ve Müzeler
Genel Müdürlüğü)
TURSAB
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

sürekli

Turizm acenteleri/ turist
rehberleri, tur operatörleri, otel
çalışanlarının, alan kılavuzlarının,
Yatların ve Yolcu-Gezi Teknelerinin
donatan, kaptan ve çalışanlarının
biyokaçakçılık konusunda
bilgilendirilmesi

İçişleri Bakanlığı (Sahil
Güvenlik Komutanlığı)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü Tanıtma Genel
Müdürlüğü)
TURSAB,
TUREB,
Otelciler birliği

sürekli

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Bilgilendirme araçlarına ihbar hatlarının
telefon numaraları özellikle
vurgulanacaktır.

(F.2, F.3, F.4, F.5, F.7, Ş.1, Ş.3, Ş.4,
Ş.5)
sürekli

Biyokaçakçılıkla ilgili düzenleme ve
yaptırımlar konusunda turistler ile yerel
halkın bilgilendirilmesini sağlayacak
uyarı levhası gibi kalıcı bilgilendirme
ekipmanları (pano, levha vb.)
sağlanacaktır. (R.5)
1.TURSAB ile işbirliği içerisinde acenta
sahipleri ile çalışanlarının
biyokaçakçılıkla mücadele konusunda
bilinçlendirmeleri sağlanacak,
2.TUREB ile işbirliğinde turist
rehberlerinin biyokaçakçılık konusunda
bilgilendirilmeleri ve bu konuda eğitim
programları, seminer vb. etkinlikler
düzenlenecek,
3.Otellerde bilgilendirme sağlanacaktır.
(poster dağıtımı, tanıtım filmleri, vb.)
4.Mavi bayrak programında doğaya ve
çevreye hassasiyet çevre eğitimi ve
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bilgilendirme bölümünde “sezon
süresince farklı kategorilerde en az beş
çevre bilinçlendirme etkinliği
gerçekleştirilmelidir.” Kriteri
kapsamında biyokaçakçılıkla ilgili
bilgilendirmenin de yer alması
sağlanacaktır.
5. Alan kılavuzlarına eğitim verilecektir.
6. DKMP tarafından temin edilecek
eğitim materyalleri ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından Yatların ve
Yolcu-Gezi Teknelerinin donatan,
kaptan ve çalışanlarının
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. (S.1,

S.2, S.3, FF)
3.4

3.5

Halkın biyokaçakçılık konusunda Orman ve Su İşleri Milli Eğitim Bakanlığı-Hayat
doğrudan
bilgilendirilmesinin Bakanlığı (Bölge ve İl Boyu
Öğrenme
Genel
sağlanması
Şube Müdürlükleri)
Müdürlüğü, Diyanet İşleri
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
(Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü) (Muhtarlar)-,
TRT,
Yerel Yönetimler
(Belediye), Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı/ sosyal
medya, web sayfası
Orman
Genel
Müdürlüğü
Çocukların/Öğrencilerin biyolojik
Orman ve Su İşleri
Milli Eğitim Bakanlığı (Temel
çeşitlilik
ve
biyokaçakçılık
Bakanlığı (Bölge ve İl
Eğitim Genel Müdürlüğü),
konularında
farkındalıklarının
TRT çocuk
Şube Müdürlükleri),
artırılması

sürekli

sürekli

Sivil toplum kuruluşları, halk eğitim
merkezleri, camiler, muhtarlıklar gibi
halka
doğrudan
ulaşılabilecek
ortamlarda seminerler ya da basılı
görsel
materyaller
kullanılarak
bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
Avcı eğitimi kurslarında kullanılan
temel eğitim kitabına biyokaçakçılıkla
ilgili konuların eklenerek, avcıların da
biyokaçakçılıkla
ilgili eğitimlerinin
yapılması sağlanacaktır. (Ş.2,CC)
1.Okul öncesi ve ilköğretimde doğa
temalı eğitim/öğretim etkinlikleri
düzenlenmesi
2.Çizgi film hazırlanması (Çizgi
kahramanlar-Animasyon)
3.Yap-boz, takvim, cetvel, eğitim
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kitlerinin vb. okul öncesi eğitimlerde
kullanılması
4.Okullara bilgilendirici afişlerin
asılması veya panoların oluşturulması
5.Çocukların yaşlarına uygun sosyal
etkinlikler/ yarışmalar düzenlenmesi
6.Çocukların düzeylerine uygun proje
çalışmalarında biyoçeşitlilik ve
biyokaçakçılık konularının ele alınması
sağlanacaktır.

(T.1, T.2, T.3, T.4, T.5)
3.6

Öğretmenlere yönelik biyolojik
çeşitlilik ve biyokaçakçılık
konularında eğitim sağlanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Bölge ve İl
Şube Müdürlükleri)

3.7

Akademisyenlere ve gençlere
Orman ve Su İşleri
yönelik biyolojik çeşitlilik ve
Bakanlığı (Doğa
biyokaçakçılık
konularında Koruma ve Milli Parklar

YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri,
Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel
Müdürlüğü)

sürekli

1.Öğretmen yetiştiren bölümlerde
biyokaçakçılık konusunda farkındalık
oluşturarak öğretmen adaylarının bu
konuda bilinçlenmesinin sağlanması,
2.Biyokaçakçılığın yoğun olduğu
bölgelerde il içi hizmet içi eğitimlerden
geçirilmesi,
3.Fen Bilgisi, biyoloji derslerinde
kullanılmak üzere eğitim materyali
geliştirmek (netten), eğiticilerin eğitimi,
eğitim kitleri,
4. Öğretmenlerde biyokaçakçılık ve
biyoçeşitlilik hakkında farkındalık
oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim
faaliyetleri ve mesleki gelişim
programlarının düzenlenmesi
sağlanacaktır. (U.1, U.2, U.3)

YÖK, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, yerel
yönetimler, mülki

sürekli

1.Biyokaçakçılık konusunda orta ve
yüksek
öğretim
öğrencilerine
yönelik konferans, sempozyum ve
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eğitim sağlanması

Genel Müdürlüğü,
Bölge ve İl Şube
Müdürlükleri),

amirlikler, Kültür Turizm
Bakanlığı, MEB (Orta
Öğretim Genel
Müdürlüğü)
Üniversiteler

çalıştay düzenlenmesi,
2. Orta öğretim öğrencilerine
yönelik sosyal (kompozisyon, resim
yarışması,
vb.)
etkinlikler
düzenlenmesi,
okullarda
konu
uzmanları tarafından sunumlar
yapılması, kazanımların ön test son
test
uygulamasıyla
ölçülmesi
3.Üniversite şenliklerinde gençlerin
bilinçlendirilmesi ve farkındalığının
artırılması, (Söyleşi, gezi vb.)
4.Gençlik
merkezlerinde
biyokaçakçılık
konusunda
farkındalık oluşturulması,
5.Biyokaçakçılığı
içeren
oyun
yazılımları, sinemalarda tanıtım
filmlerinin gösterilmesi, sosyal
medyada konu ile ilgili paylaşım
sayfasının açılması,
6. Biyokaçakçılığın hukuki, teknik ve
sosyal
açılardan
lisansüstü
çalışmalarda ele alınmasını ve bu
konuda ders açılması,
7.Üniversite kulüplerine işbirliği
yapılması,
8. Akademisyenlerle bilgilendirme
ve işbirliği yapılması,
9. İlgili meslek odalarına ve
derneklerinin üyelerine yönelik
bilgilendirme yayınlarına ve
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3.8

Kadınlara yönelik biyolojik
çeşitlilik
ve
biyokaçakçılık
konularında eğitim sağlanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,

3.9

Çiftçilere ve balıkçılara yönelik
biyolojik
çeşitlilik
ve
biyokaçakçılık
konularında
eğitim sağlanması

Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı

Sivil Toplum kuruluşları,
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
Belediyeler, TRT

İçişleri Bakanlığı (Sahil
Güvenlik Komutanlığı)
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, ilgili STK’lar,
Tarım Kooperatifleri,
Dernekler, Birlikler

programlarına biyokaçakçılık ile ilgili
konuların dahil edilmesi,
sağlanacaktır.
(Ü.1, Ü.2, Ü.3, Ü.4, Ü.5, Ü.6,
Ü.7, BB.1, BB.2, DD)
sürekli 1.Gençlik
merkezlerinde
biyokaçakçılık
konusunda
farkındalık oluşturulması,
2.Gündüz kuşağı programlarında
işlenmesi,
3.Halk eğitim merkezleri, aile yaşam
merkezlerinde kadınlara eğitimlerin
verilmesi, TARGEL personellerinin
köylülere eğitim vermesi,
sağlanacaktır. (V.1, V.2,V.3)
sürekli 1.Köy toplantılarının yapılması,
2.İlişkide olduğu kurumlar
aracılığıyla bilgilendirme ve yetkiliilgili kurumların taşra teşkilatı
aracılığıyla eğitimin
yaygınlaştırılması, (Uzaktan eğitim)
3.TARGEL personellerinin köylülere
eğitim vermesi, tohum bayileri, ilaç
bayileri, kooperatifler, birliklerin bu
konuda bilgilendirilmesi,
4. Deniz ve içsularda nesli tehlike
altında olan veya biyokaçakçılığa
maruz kalabilecek türlere ilişkin
bilgilendirme
materyallerinin
hazırlanması,
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5.
DKMP
Genel
Müdürlüğü
tarafından sağlanan dökümanlarla
Balıkçılık
Bilgilendirme
Toplantılarında
Sahil
Güvenlik
Komutanlığı
tarafından
eğitim
verilmesi
sağlanacaktır. (Y.1, Y.2, Y3)
3.10

Basın yayın organlarının ve
çalışanlarının biyokaçakçılıkla
mücadeleye
katılımının
sağlanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

Basın yayın organları ve
ilgili kurum ve kuruluşlar,
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı

3.11

Yerel yönetimlere yönelik
biyolojik
çeşitlilik
ve
biyokaçakçılık
konularında
bilgilendirme sağlanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (Bölge ve İl
Şube Müdürlükleri)

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı,
Valilikler, Belediyeler

3.12

Biyokaçakçılıkla
Mücadele
Gününün ilan edilmesi ve her
yıl kutlanması

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı

sürekli

1.Bilgilendirme ve işbirliği yapılması,
2.Eğitim verilmesi,
3.Faaliyetlerle ilgili görsel materyal
temini,
sağlanacaktır. (Z.1, Z.2, Z.3)
sürekli 1.Bilgilendirme ve işbirliği yapılması,
2.Festivallerde yöresel olarak
endemik türlerin tanıtımının
sağlanması,
3.Yerel yönetimlere bilgilendirme
yapılması,
sağlanacaktır.(AA.1, AA.2, AA.3,
EE.1)
2015-

∞

“8 Mayıs Biyokaçakçılıkla
Mücadele Günü” olarak ilan
edilmesi teklif edilecektir.
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