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Lütfen bu raporun hazırlanmasına dahil olan paydaşlar ve rapor
için temel olarak kullanılan materyaller konusundaki bilgileri de
ekleyin.
Bu rapor UNEP/GEF “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin ulusal raporlarının hazırlanması, bilgi alışverişi
sisteminin kurulması ve ulusal biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem planının güncelleştirilmesi (GFL
2328 2716 4848)” projesi kapsamında katılımcı bir yöntemle hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında
katılımlı yöntemlerin uygulanması ve katılımcılara bilimsel ve teknik konularda akademik danışmanlık
sağlanması için özel bir danışmanlık firmasından hizmet satın alınmıştır. Katılımcı süreç 2 aşamalı
Delphi uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Dephi’nin ilk aşamasında rapordaki sorular anket formunda,
Sözleşme’nin uygulanmasına katkısı olan veya faaliyet konuları nedeniyle uygulama üzerinde etkiye
sahip olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri
temsilcileri arasından Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen 100 katılımcıya elektronik
ortamda gönderilmiştir. Daha sonra, 100 katılımcı ile 3 gün süren atölye çalışmalarında Delphi 1.
aşamanın bulguları katılımcılara sunulmuş ve seçeneklere odak grup çalışmalarında yaptıkları
tartışmalarla son hallerini vermelerini sağlanarak Dephi 2. aşama tamamlanmıştır. Ardından,
akademik danışmanların ve Çevre ve Orman Bakanlığı uzmanlarının desteği ile Dephi 2. aşamanın
sonuçları analiz edilerek rapora son hali verilmiştir.
Rapor için temel oluşturan materyaller şunlardır:
-

Proje kapsamında yapılan anket çalışması ile derlenen bilgi ve görüşler,

-

Çalışma toplantısı çıktıları,

-

Biyolojik çeşitlilik ile ilgili mevcut mevzuat,

-

Biyolojik çeşitlilik ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve çeşitli alanlarda hazırlanmış
strateji, plan ve programlar (Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi Eylem Planı, Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde Korunması
Ulusal Planı, Karadeniz’in Korunması ve Rehabilitasyonuna İlişkin Eylem Planı, Özel Deniz
Koruma Alanlarının Korunması Akdeniz Eylem Planı, Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal
Eylem Programı, Ulusal Kalkınma Planı, vb)

-

Çeşitli kurumlar tarafından yürütülen projelerin çıktıları.
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Taraflar Konferansı birçok Maddeye cevap veren iş programları
tesis etmiştir. Lütfen her bir temayla ilgili önceliğinizi ve
kaynakların yeterliliğini belirtin. Bu her bir Maddenin
uygulanışına ilişkin daha sonraki bilgilerin kapsama alınmasını
sağlayacaktır. Bu rehberin sonunda iş programlarının uygulanması
konusunda diğer sorular da bulunmaktadır.
İçsu ekosistemleri
1. Bu iş programının sizin ülkenizde uygulanması için göreceli
öncelik düzeyi nedir?
a) Yüksek
b) Orta

X

c) Düşük
c) İlgili değil
2. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve belirtilen
önerileri karşılamaya yeterli?
a) İyi
b) Yeterli
c) Sınırlı

X

c) Ciddi sınırlı
Deniz ve kıyısal biyolojik çeşitliliği
3. Bu iş programının sizin ülkenizde uygulanması için göreceli
öncelik düzeyi nedir?
a) Yüksek
b) Orta

X

c) Düşük
c) İlgili değil
4. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve belirtilen
önerileri karşılamaya yeterli?
a) İyi
b) Yeterli
c) Sınırlı

X

c) Ciddi sınırlı
Tarımsal biyolojik çeşitlilik
5. Bu iş programının sizin ülkenizde uygulanması için göreceli
öncelik düzeyi nedir?
a) Yüksek

X
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b) Orta
c) Düşük
c) İlgili değil
6. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve belirtilen
önerileri karşılamaya yeterli?
a) İyi
b) Yeterli
c) Sınırlı

X

c) Ciddi sınırlı
Orman biyolojik çeşitliliği
7. Bu iş programının sizin ülkenizde uygulanması için göreceli
öncelik düzeyi nedir?
a) Yüksek
b) Orta

X

c) Düşük
c) İlgili değil
8. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve belirtilen
önerileri karşılamaya yeterli?
a) İyi
b) Yeterli
c) Sınırlı

X

c) Ciddi sınırlı
İş programları ve öncelikler konusunda ilave yorumlar
•

Türkiye

Ulusal

Biyolojik

Çe•itlilik

Stratejisi

Eylem

Planı(2001)
• Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı(1998)
• Türkiye Bitki Genetik Çe•itlili•inin Yerinde Korunması Ulusal
Planı(1997)
• Karadenizin Korunması ve Rehabilitasyonuna •liskin Eylem Planı
(1996)(Bükre• Sözle•mesi-1992,Onay 1994))
• Özel
Deniz
Koruma
Alanlarının
Korunması(1988)
(Barcelona
Sözle•mesi, 1982, Onay 1986) ve
• Akdeniz Eylem Planı
gibi eylem planlarının hazırlanmı• olması •c su, kıyı ve deniz
ekosistemleri, Tarım ve Orman ekosistemlerinin korunmasına oldukca
önem verildi•inin göstergesidir. Kaynak yetersizli•i, var olan
kaynakların uygun alanlara zamanında aktarılamaması, kalkınma
programları ile koruma pro•ramları arasında e•güdüm ve entegrasyon
eksikli•i gibi nedenlerle bu eylem planlarını tam hayata geçirmek
mümkün olmamı•tır.
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Madde 5 İşbirliği
9. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir ?
a)
Yüksek

b)

Orta

x

c)
Düşük

10. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
belirtilen önerileri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

x

d) Ciddi
Sınırlı

11. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı için ulusal hükümranlığın ötesindeki alanlarda diğer
akit Taraflarla işbirliği içinde bulunuyor mu?
a) ikili işbirliği (lütfen aşağıda ayrıntıları
belirtin)

X

b) uluslararası programlar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)

X

c) uluslararası anlaşmalar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)

X

Karar IV/4. İçsu ekosistemleri biyolojik çeşitliliğinin durumu ve
eğilimi ve koruma ve sürdürülebilir kullanım için seçenekler
12. Ülkeniz ikili ve çok taraflı anlaşmalar aracılığıyla sınır
aşan boşaltma havzası,su toplama havzaları,akarsu havzaları ve
göçmen türlerin sürdürülebilir yönetimi için etkili işbirliği
geliştirdi mi ?
a) hayır

X

b) evet - sınırlı ölçüde (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
c) evet - önemli ölçüde (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
d) uygulanabilir değil
Karar IV/15. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Sürdürülebilir
Kalkınma Komisyonu ve biyo-çeşitlilikle ilgili Sözleşmeler, diğer
uluslararası anlaşmalar, kurumlar ve proseslerle ilişkisi veya
ilgisi
13. Ülkeniz sınır aşan korunan alanlar için yönetim
uygulamaları geliştirdi mi?
a) hayır
b) evet - sınırlı ölçüde (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)

X
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c) evet - önemli ölçüde (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
d) ilgili değil
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Türkiye uluslar arası, bölgesel ve ikili anlaşmalar kapsamında, biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı konusunda sınıraşan boyutta işbirliği yapmaktadır. Bu çerçevede ikili düzeyde
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çevre Alanında İşbirliği
Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında imzalanan Çevrenin Korunması Hakkında
Mutabakat Muhtırası, bölgesel düzeyde Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi
ve Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü, Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı
Bölgesinin Korunması (Barselona) Sözleşmesi ve Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik
Çeşitliliğe İlişkin Protokol kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

Madde 6 Koruma ve sürdürülebilir kullanım için genel tedbirler
14. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

Düşük

15. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

16.

b) Yeterli

c)
Sınırlı

x

d) Ciddi
sınırlı

Ulusal biyo-çeşitlilik stratejinizin durumu nedir?

(6a)?

a) hiç
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) tamamlandı1

X

e) tamamlandı ve benimsendi2
f) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
17.

Ulusal biyo-çeşitlilik eylem planınızın durumu nedir (6a)?

a) yok
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) tamamlandı2

1/

X

Lütfen bu kılavuz ilkelerin sonunda istenen bilgiyi veriniz .
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e) tamamlandı ve benimsendi2
f) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
18. Ulusal stratejileriniz ve eylem planlarınız Sözleşmenin tüm
maddelerini kapsıyor mu (6a)?
a) sadece bazı maddeler
b) çoğu madde

X

b) tüm maddeler
19. Ulusal stratejileriniz ve eylem planlarınız diğer sektörel
faaliyetlerin entegrasyonunu kapsıyor mu (6b)?
a) hayır
b) bazı sektörler

X

c) tüm büyük sektörler
d) tüm sektörler
Karar II/7 ve Karar III/9,

6 ve 8. Maddelerin değerlendirilmesi

20. Ulusal eylem planlama sürecinde diğer Sözleşmeye taraf
ülkelerle bilgi alış verişi ve deneyim paylaşımı için herhangi
bir girişimde bulunuldu mu?
a) az girişim veya girişimde bulunulmadı
b) stratejilerin, planların ve örnek çalışmaların
paylaşılması

X

c) bölgesel toplantılar
21. Ülkenizin stratejileri ve eylem planlarının tamamı bir
uluslararası işbirliği bileşeni içeriyor mu ?
a) hayır
b) evet

X

22. Ülkenizin stratejileri ve eylem planları komşu
ülkelerinkilerle koordinasyon halinde mi?
a) hayır
b) iki taraflı/çok taraflı görüşmeler devam
ediyor
c) bazı alanlarda / temalarda koordinasyon

var

X

d) tam koordinasyon
e) uygulanabilir değil
23. Ülkeniz stratejileri ve eylem planları dahilinde
ölçülebilir hedefler koydu mu ?
a) hayır
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b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program uygulanıyor
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
Eğer gelişmekte olan ülke veya geçiş ekonomisinde olan bir ülke
ise 24. Ülkeniz ulusal strateji ve eylem planının hazırlanması için
finansal mekanizmadan destek aldı mı ?
a) hayır

X

b) evet
Eğer evet ise, Uygulama Kurumu hangisi idi
(UNDP/UNEP/Dünya Bankası)?
Kararlar III/21. Sözleşmenin Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu
ve biyoçeşitlilikle ilgili sözleşmelerle ilişkisi
25. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ulusal odak noktaları ve
Ramsar Sözleşmesi, Bonn Sözleşmesi ve CITES yetkilileri
tekrardan kaçınmak için bu sözleşmelerin uygulanmasında iş
birliği içindeler mi?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 1999 yılında
hazırlanmıştır. 2001 yılında revize edilmesi için çalışma başlatılmış
ancak tüm ilgili grupların revizyona katılımı sağlanamadığından
revizyon
tamamlanamamıştır.
Mevcut
haliyle
ulusal
seviyede
güncelliğini yitirmiş olması ve küresel seviyedeki gelişmelerin
gerisinde kalması nedenleri ile siyasi otoritenin onayına sunulmadan
önce güncelleştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi ve CITES odak
noktaları aynı kurum bünyesindedir. Ancak bu sözleşmelerin
uygulanmasında çeşitli kurum ve kuruluşların rolleri vardır. Tüm bu
kurumlar arasında uygulamada eşgüdüm sağlanması için hızlı ve etkin
bir bilgi alışverişi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
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Madde 7 Belirleme ve izleme
26. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

27. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

28. Ülkenizin türler düzeyinde devam eden bir envanter programı
var mı (7a)?
a) minimum faaliyet
b) anahtar gruplar (tehlike altındaki veya
endemik türler gibi ) veya göstergeler için

X

c) çoğu ana grup için
d) bir çok tür için
29. Ülkenizin ekosistem düzeyinde devam eden bir envanter
programı var mı (7a)?
a) minimum faaliyet
b) sadece özel ilgi alanındaki ekosistemler için

X

c) büyük ekosistemler için
d) bir çok

ekosistem için

30. Ülkenizin genetik düzeyde devam eden bir envanter programı
var mı (7a)?
a) minimum faaliyet
b) bazı sektörlerde küçük çaplı program

X

c) bazı sektörlerde büyük çaplı program
d) tüm ilgili sektörlerde büyük çaplı program
31. Ülkenizin türler düzeyinde devam eden bir izleme programı
var mı (7a)?
a) minimum faaliyet
b) anahtar gruplar (tehlike altındaki veya
endemik türler gibi ) veya göstergeler için

X

c) çoğu ana grup için
d) bir çok tür için
32. Ülkenizin eko-sistem düzeyinde devam eden bir izleme
programı var mı (7b)?
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a) minimum faaliyet
b) sadece özel ilgi alanındaki eko-sistemler için

X

c) büyük eko sistemler için
d) bir çok

eko-sistem için

33. Ülkenizin genetik düzeyde devam eden bir izleme programı
var mı (7b)?
a) minimum faaliyet

X

b) bazı sektörlerde küçük çaplı program
c) bazı sektörlerde büyük çaplı program
d) tüm ilgili sektörlerde büyük çaplı program
34. Ülkeniz biyoçeşitlilik üzerinde ters etkileri olan
faaliyetleri belirledi mi (7c)?
a) sınırlı anlayış
b) tehditler bazı alanlarda iyi biliniyor,
diğerlerinde bilinmiyor

X

c) bir çok tehdit biliniyor, bazı boşluklar
biliniyor
d) kapsamlı anlayış
e) raporlar mevcut
35. Ülkeniz bu faaliyetleri ve bunların etkilerini izliyor mu
(7c)?
a) hayır
b) program geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) program geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program uygulanıyor
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
36. Ülkeniz ulusal düzeyde bilgi toplanması ve yönetimini
koordine ediyor mu (7d)?
a) hayır
b) program geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) program geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program uygulanıyor
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
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Karar III/10 Belirleme, izleme ve değerlendirme
37.

Ülkeniz ulusal biyoçeşitlilik göstergelerini belirledi mi?

a) hayır

X

b) potansiyel göstergelerin değerlendirmesi devam
ediyor
c) göstergeler belirlendi (böyle ise, lütfen
aşağıda açıklayın)
38. Ülkeniz hızlı değerlendirme ve uzaktan algılama teknikleri
kullanıyor mu ?
a) hayır
b) fırsatlar değerlendiriyor
c) evet,

sınırlı ölçüde

X

d) evet, büyük ölçüde
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
39. Ülkeniz, biyo-çeşitlilik bileşenlerinin (7a) ve bunları
ters yönde etkileyen (7c) faaliyetlerin belirlenmesine öncelikli
vurgu yaparak Madde 7’nin uygulanmasında “adım adım” yaklaşımı
benimsendi mi?
a) hayır
b) ulusal koşullara uygun değil
c) evet

X

40. Ülkeniz değerlendirme ve gösterge metodolojilerinin
kullanımını göstermek için diğer Sözleşmeye taraf ülkeler ile
pilot projelerle işbirliği yapıyor mu ?
a) hayır

X

b) evet (eğer böyle ise, aşağıda ayrıntıları
belirtiniz)
41. Ülkeniz değerlendirme metodolojilerinin uygulanmasına
ilişkin deneyimlere ait rapor hazırlayıp bunları diğer
Sözleşmeye taraf ülkelere gönderdi mi ?
a) hayır

X

b) evet
42. Ülkeniz koleksiyonlarında tutulan taksonomik bilgilerin
geniş düzeyde kullanılabilir olmasına çalışıyor mu?
a) ilgili koleksiyon yok
b) eylem yok

X

c) evet (eğer böyle ise, lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
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Karar IV/1 Üçüncü SBSTTA toplantısının raporu ve tavsiyeleri
[bölüm]
43. Ülkeniz bir ulusal taksonomik ihtiyaç değerlendirmesine
yönelik çalışma yürüttü mü ve / veya ulusal taksonomik
öncelikleri tespit etmek için çalıştaylar düzenledi mi ?
a) hayır
b) değerlendirmenin erken aşamalarında

X

c) değerlendirmenin ileri aşamalarında
d) değerlendirme tamamlandı
44.

Ülkeniz bir ulusal taksonomik eylem planı geliştirdi mi ?

a) hayır

X

b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) eylem planı mevcut
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
45. Ülkeniz taksonomik bilgilerin elverişliliğini geliştirmek
için uygun kaynak ayırıyor mu ?
a) hayır
b) evet, ancak bu tüm bilinen ihtiyaçları yeterli
şekilde karşılamıyor

X

c) evet, tüm bilinen ihtiyaçları karşılıyor
46. Ülkeniz özellikle az bilinen organizmalarla ilgili olarak
taksonomistlere iki taraflı ve çok taraflı eğitim ve istihdam
olanakları temin ediyor mu ?
a) hayır
b) bazı olanaklar

X

c) önemli olanaklar
47. Ülkeniz ulusal taksonomik koleksiyonlarınız için uygun alt
yapının geliştirilmesinde uzun dönemli olarak yatırım yapıyor mu
?
a) hayır
b) biraz yatırım

X

c) önemli yatırım
48. Ülkeniz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki taksonomik
kurumlar arasında ortaklığı teşvik ediyor mu ?
a) hayır
b) evet – belirli politika var

X
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c) evet – sistematik ulusal program
49. Ülkeniz herhangi bir uluslararası kabul gören koleksiyon
barındırma düzeyi benimsedi mi?
a) hayır
b) gözden geçiriliyor
c) bazı koleksiyonlar uyguluyor

X

d) tüm ana koleksiyonlar tarafından uygulanıyor
50.

Ülkeniz taksonomi konusunda eğitim programları sundu mu ?

a) hayır
b) biraz

X

c) çok
51. Ülkeniz taksonomide ulusal kapasitenin güçlendirilmesi,
ulusal referans merkezlerinin belirlenmesi ve koleksiyonlarda
tutulan bilgilerin menşe ülkesine açıklanması konusunda
benimsenen tedbirleri rapor etti mi ?
a) hayır

X

b) evet – bir önceki ulusal raporda
c) evet – takas odası mekanizması ile
d) evet – diğer araçlarla (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
52. Ülkeniz, biyolojik çeşitlilik envanterleri ve taksonomik
faaliyetlerinden sorumlu olan kurumların finansal ve idari
olarak kararlı olmasını temin etmek için adımlar attı mı?
a) hayır
b) adımlar değerlendiriliyor
c) Evet, bazı kurumlar

X

d) Evet, tüm ana kurumlar
53. Ülkeniz bölgesel yürütme konusunda konsorsiyumlar tesis
etmek üzere taksonomik kurumlara yardım etti mi ?
a) hayır

X

b) değerlendiriliyor
c) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde
54. Ülkeniz yurt dışında eğitim alan uzmanlar ve uluslararası
uzmanların ulusal veya bölgesel kurslara katılımı için
uluslararası burs finansmanına özel önem verdi mi?
a) hayır

13

b) değerlendiriliyor
c) evet – sınırlı ölçüde

X

d) evet – önemli ölçüde
55. Ülkeniz taksonomi ile ilgili alanlara kayan nitelikli
uzmanların yeniden eğitilmesi için programlar sağladı mı ?
a) hayır
b) bir kaç

X

c) çok
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir.
Bu
yüzden de farklı kuruluş ve yerlerde dağınık halde koleksiyonlar ve
veri tabanları bulunmasına karşın, sistematik şekilde yapılmış ve
korumaya hizmet edecek uluslararası standartlarda Tabiat Tarihi
Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Akvaryumlar gibi oluşumlar kaynak ve
kurumlar arası eşgüdüm yetersizliği nedeniyle hayata geçirilememiştir.

Madde 8 In-situ(Doğal ortamında koruma) [Maddeler 8h ve 8j hariç]
56. Bu madde ve eşlik eden kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

Düşük

57. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

58. Ülkeniz biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan korunan
alanlar sistemi tesis etti mi
(8a)?
a) sistem geliştiriliyor
b) korunan alanları kapsamının ulusal
değerlendirmesi mevcut
c) ulusal korunan alan sistemleri mevcut

X

d) göreceli olarak komple sistem mevcut
59. Ülkeniz korunan alanların seçimi, tesisi ve yönetimi için
ulusal rehberleri benimsedi mi? (8b)?
a) hayır
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b) hayır, geliştiriliyor
c) evet

X

d) evet, gözden geçirme ve genişletme aşamasında
60. Ülkeniz korunmaları ve sürdürülebilir kullanımlarını temin
etme amacına yönelik olarak biyolojik çeşitliliğin korunması
için önemli olan biyolojik kaynakları düzenliyor veya yönetiyor
mu (8c)?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X ?x

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program veya politika mevcut
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
61. Ülkeniz ekosistemlerin ve doğal habitatların korunmasının
desteklenmesi ve canlılığını devam ettirebilen tür
populasyonlarının doğal ortamlarında korunmasını sağlamak için
tedbirler aldı mı ? (8d)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) makul olarak kapsamlı tedbirler mevcut
62. Ülkeniz korunan alanlara bitişik olan alanlarda çevresel
olarak güvenli ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen
tedbirler aldı mı (8e)?
a) hayır
b) bazı tedbirle mevcut

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) makul kapsamlı tedbirler alındı
63. Ülkeniz bozulmuş ekosistemleri rehabilite etmek ve
iyileştirmek için tedbirler aldı mı(8f)?
a) Tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
64. Ülkeniz tehdit altındaki türlerin korunmasını desteklemek
için tedbirler aldı mı (8f)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X
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c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
65. Ülkeniz biyoteknolojiden kaynaklanan genetik yapısı
değiştirilmiş organizmaların kullanımı ve serbest bırakılmasına
eşlik eden risklerin kontrolü, yönetimi ve düzenlenmesi için
tedbirler aldı mı (8g)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
66. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin mevcut kullanımı ve
korunması ve bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı arasında
uyumluluk için gerekli olan koşulları temin etmeye çalıştı
mı(8i)?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program veya politika mevcut
e) uygulamaya ilişkin raporlar mevcut
67. Ülkeniz tehlike altındaki türler ve popülasyonların
korunması için gerekli yasalar ve / veya diğer düzenleyici
hükümler geliştirdi veya uyguladı mı(8k)?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) yasalar ve diğer tedbirler mevcut
68. Ülkeniz Madde 7 altında biyolojik çeşitlilik üzerinde
önemli ters etkileri olan süreçleri ve faaliyet kategorilerini
düzenliyor veya yönetiyor mu(8l)?
a) hayır
b) gözden geçiriliyor
c) evet, sınırlı ölçüde

X

d) evet, önemli ölçüde
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Eğer gelişmiş ülke olan bir Taraf ise 69. Ülkeniz özellikle gelişmekte olan ülkelere in-situ koruma
için finansal ve diğer yardımlar temin etme konusunda iş birliği
sergiliyor mu (8m)?
Eğer gelişmekte olan bir ülke veya geçiş ekonomisine sahip bir
ülke Taraf ise 70. Ülkeniz in-situ koruma için finansal ve diğer destekler
alıyor mu (8m)?
a) hayır
b) evet (eğer böyleyse, lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)

X

Karar II/7 Sözleşmenin 6 ve 8. Maddelerinin değerlendirilmesi
71. Bu Maddenin uygulanışında diğer Sözleşmeye taraf ülkeler
ile bilgi ve deneyim alış verişine yönelik faaliyette
bulunuluyor mu ?
a) eylem yok veya çok az
b) yazılı materyallerin ve / veya örnek
çalışmaların paylaşılması

X

c) bölgesel toplantılar
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Türkiye’nin in-situ koruma için aldığı finansal ve diğer destekler:
1- GEF-Dünya Bankası destekli “Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması
Projesi” 1993-1998 yılları arasında, Çevre Bakanlığı, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı işbirliği ile yürütülmüştür.
Hibe desteği 5.5 milyon ABD Dolarıdır. Projede bitki gen kaynaklarının
yabani formlarının (akrabalarının) yerinde korunması hedeflenmiştir.
Proje ile genetik kaynak özelliğinde bulunan hedef türlerin yaşama
ortamlarında korunması (In-situ) muhafaza alanlarının belirlenmesi ve
tesisi imkanları araştırılmıştır. Projenin pilot bölgelerinde zengin
genetik çeşitliliğe sahip ve hedef türleri içeren alanlar “Gen Koruma
ve Yönetim Alanları (GEKYA)” olarak belirlenmiştir. Herbir Gen Koruma
ve Yönetim Alanı için sürdürülebilir kullanım esaslarına dayalı
yönetim planları hazırlanmıştır. Bitki genetik kaynaklarının uzun
vadeli koruma çalışmaları için “Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde
Korunması
Milli
Planı”
hazırlanmıştır.
Biyolojik
çeşitliliğin
belirlenmesi ve izlenmesi çalışmalarına hız kazandırılması amacıyla
Coğrafi
Bilgi
Sistemi
(CBS)
ve
Uzaktan
Algılama
laboratuarı
kurulmuştur.
2- UNDP-FAO destekli “Milli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi,
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma Projesi” 1997-2000
yılları arasında Orman Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Toplam
bütçesi 311.650 ABD Dolarıdır. Projenin amacı koruma alanlarının
planlanması ve yönetimi konusunda teknik personel eğitimi sağlamak ve
ilan edilmesi hedeflenen milli park için diğer koruma alanlarının
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yönetilmesine model olacak bir yönetim planı hazırlamaktır. Proje
kapsamında Küre Dağları milli park ilan edilmiş ve alanın korunması
ve etkin bir şekilde yönetilmesi için milli park ve yakın çevresi
arasındaki organik ilişkiyi sürdürülebilirlik çerçevesinde düzenlemek
ve devam ettirmek amacıyla katılımcı bir yaklaşımla Gelişme Planı
hazırlanmış. Plan, milli park ve çevresi ile entegre bir yönetim planı
olup, bu anlamda Türkiye’deki diğer korunan alanların yönetilmesi
konusunda örnek teşkil eden bir çalışma olmuştur.
3- Avrupa Komisyonu LIFE programı destekli “Manyas Gölü, Kuş Cenneti
Milli Parkı Ekolojik Risk Analizi ve Yönetim Planlaması” projesi 19972001 yılları arasında Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Ankara
Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Hibe desteği
108.905.66 Euro’dur. Proje kapsamında Manyas Gölü Ekolojik Risk
Analizi ve Yönetim Planı hazırlanmıştır.
4- GEF-Dünya Bankası destekli “Biyolojik Çeşitlilik Ve Doğal Kaynak
Yönetimi” projesi 2000 yılında başlatılmıştır. Proje süresi 6 yıldır.
Hibe desteği 8.32 milyon ABD Dolarıdır. Projenin amacı Ülkemizin
önemli biyocoğrafik bölgelerini temsil eden ve biyolojik çeşitlilik
açısından zengin 4 önemli pilot alanda katılımcı yaklaşımla etkili ve
sürdürülebilir koruma alanı ve yönetimi tesisi etmek, biyolojik
çeşitliliği korumak ve bu alanlarda elde edilen başarılı uygulamaları
ülke düzeyine yayacak mekanizmayı kurmaktır.
5- Avrupa Komisyonu LIFE programı destekli "Tehdit Altındaki Bitki
Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerin Korunması ve Yönetimi” projesi
2000 yılında başlatılmıştır. Proje süresi 3 yıl, hibe desteği 234.000
Euro’dur. Projenin amacı Türkiye endemiği olan ve Tuz Gölü havzasında
yayılış gösteren endemik bitkilerin yaşama alanlarının belirlenmesi ve
korunmasıdır.

Madde 8h Yabancı türler
72. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

73. Mevcut olan kaynaklar yükümlülükleri ve
karşılamaya ne ölçüde yeterli?
a) İyi

74.
mi?

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

Düşük

tavsiyleri
d) Ciddi
sınırlı

Ülkeniz kendi topraklarına giren yabancı türleri belirledi

a) hayır
b) sadece önemli türleri

X

18

c) sadece yeni ve yakın zamanda girenleri
d) kapsamlı bir sistem tüm yeni girişleri izliyor
e) kapsamlı bir sistem tüm bilinen girişleri
izliyor
75. Ülkeniz bu yabancı türlerin girişiyle ekosistemler,
habitatlar veya türlerin maruz kaldığı riski değerlendirdi mi?
a) hayır
b) ancak sadece bazı yabancı türler için
değerlendirildi

X
riskler

c) çoğu yabancı tür değerlendirildi
76. Ülkeniz ekosistemleri, habitatları veya türleri tehdit eden
yabancı türlerin girişini önlemek, kontrol etmek veya engellemek
için tedbirler aldı mı?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler gözden geçiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
Karar IV/1 Üçüncü SBSTTA toplantısı raporu ve tavsiyeleri
77. Ülkeniz yabancı türlerin tanımlanması konusunda ulusal,
bölgesel, alt-bölgesel ve uluslararası düzeylerde projelerin
geliştirilmesinde iş birliği içinde bulunuyor mu ?
a) eylem yok veya çok az
b) potansiyel projeler tartışılıyor

X

c) yeni projeler aktif olarak geliştiriliyor
78. Ulusal strateji ve eylem planınız yabancı türler konusunu
tanımlıyor mu ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

X

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planında yabancı
türler konusu tanımlanmış olup, Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Kanunu(Kanun No:6968, RG: 24/5/1957-9615) ve Su
Ürünleri Kanunu ( Kanun No: 1380, RG: 04.04.1971-13799)
kapsamında yabancı türlerin biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz
etkilerini engellemeye yönelik ve bazı hastalık ve zararlılar
için tedbirler alınmıştır. Ancak yabancı otlar açısından
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herhangi bir tedbir bulunmamaktadır.
Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde çıkartılan
Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Sirküler “Su ürünleri üretiminin ülke çapında
kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta,
larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli,
istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü
tesislerde kullanılması, sulara bırakılması” Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının iznine bağlanmıştır. Denizlerde ve İçsularda Amatör
(Sportif) Amaçlı Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerde
“iç sularımızdaki ekolojik açıdan sakıncalı balıklar” ve
“içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar”
tanımlanmış ve bu grup balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak
dere ve göllere bırakılması, canlı yem olarak kullanılması, bir
yerden başka bir yere bu amaçla nakledilmesi yasaklanmıştır.
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında kurulan
karantina müdürlükleri yurt dışından getirilen veya ülke içinde
nakledilen türleri, hastalık ve zararlı taşıma potansiyeli
açısından inceleyerek gerekli tedbirleri almaktadır.
Madde 8j Geleneksel bilgi ve ilgili hükümler
79. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

c)

Düşük

80. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

d) Ciddi
sınırlı

81. Ülkeniz, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı için ilgili geleneksel yaşam biçimlerini uygulayan
yerli ve yerel toplulukların bilgileri, yenilikleri ve
uygulamalarına saygı gösterilmesi, bunların korunması ve
sürdürülmesi konusunda gerekli tedbirleri aldı mı?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı
c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
82. Ülkeniz söz konusu bilgiler, yenilikler ve uygulamaların
kullanılmasından kaynaklanan faydaların adil bir şekilde
paylaşımını teşvik etmek için çalışıyor mu?
a) hayır
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b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program veya politika mevcut
Karar III/4 ve Karar IV/9. Madde 8(j)’nin uygulanması
83. Ülkeniz Madde 8 (j)’nin uygulanması için ulusal yasama ve
buna eşlik eden stratejileri geliştirdi mi?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) yasal veya diğer tedbirler mevcut
84. Ülkeniz ulusal rapor gibi ortamlarla diğer Sözleşmeye taraf
ülkelere Madde 8 (j)’nin uygulanması konusunda bilgi temin etti
mi ?
a) hayır
b) evet – önceki ulusal rapor
c) evet – CHM
d) evet – diğer araçlar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
85. Ülkeniz sözleşmenin yerli ve yerel toplulukla ilgili
hükümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için alınacak
tedbirler konusunda Yönetici Sekretere örnek çalışmaları
gönderdi mi ?
a) hayır
b) evet
86. Ülkeniz uygun çalışma gruplarına ve toplantılarına
katılıyor mu ?
a) yok
b) bazılarına
c) tamamına
87. Ülkeniz yerli ve yerel toplulukların bu çalışma grupları ve
toplantılarına aktif katılımını kolaylaştırıyor mu ?
a) hayır
b) evet
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Türkiye’de yerli ve yerel topluluklar bulunmamaktadır.
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Madde 9 Ex-situ( Doğal ortamı dışında) koruma
88. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a) Yüksek

x

b)

Orta

c)

Düşük

89. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

90. Ülkeniz, ülkenizin doğal biyolojik çeşitlilik
bileşenlerinin ex-situ korunması için tedbirler benimsedi mi
(9a)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
91. Ülkeniz, ülkenizin dışından kaynaklanan biyolojik
çeşitlilik bileşenlerinin ex-situ korunması için tedbirler
benimsedi mi
(9a)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
92. Eğer önceki sorunun cevabı evet ise, bu diğer ülkelerdeki
kurumlarla aktif işbirliği içinde mi yapılıyor (9a)?
a) hayır
b) evet

X

93. Ülkeniz, ülkenizin doğal genetik kaynaklarını temsil eden
bitkiler, hayvanlar ve mikro-organizmaların araştırılması ve exsitu korunması için imkanlar muhafaza edildi ve oluşturuldu mu
(9b)?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
94. Ülkeniz, başka yerden kaynaklanan genetik kaynakları temsil
eden bitkiler, hayvanlar ve mikro-organizmalarınex-situ
korunması ve bunlar üzerinde araştırma yapılması için imkanlar
muhafaza edildi ve oluşturuldu mu (9b)?
a) hayır
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b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
95. Eğer önceki sorunun cevabı evet ise, bu diğer ülkelerdeki
kurumlarla aktif işbirliği içinde mi yapılıyor (9a)?
a) hayır
b) evet

X

96. Ülkeniz tehdit altındaki türlerin uygun koşullar altında
doğal habitatlarına yeniden yerleştirilmesi için tedbirler
benimsedi mi(9c)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
97. Ülkeniz türlerin ekosistemleri ve in-situ korunan tür
populasyonlarını tehdit etmemek için ex-situ koruma amaçlarına
yönelik olarak biyolojik kaynakların doğal habitatlarından
toplanmasını düzenlemek ve yönetmek için tedbirler aldı mı (9d)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
Eğer gelişmiş ülke ise98. Ülkeniz (9e)gelişmekte olan ülkelerde ex-situ koruma
fırsatlarının muhafazası ve oluşturulması için ex-situ koruma
için mali ve diğer destek sağlama konusunda işbirliği içinde
bulundu mu ?
Eğer gelişmekte olan bir ülke veya geçiş ekonomisine sahip
ülkelerde ise 99. Ülkeniz ex-situ koruma fırsatlarının muhafazası ve
oluşturulmasında ve ex-situ koruma için mali ve diğer destek
aldı mı (9e)?
a) hayır
b) evet

X

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
1963 yılında Türkiye ve FAO arasında yapılan anlaşma gereği
uluslararası bölgesel (güneybatı asya) merkez olarak çalışmalara
başlanmıştır. Merkez (Crop Research And Introduction Centre) ilk
genetik kaynaklar çalışmasını Türkiye’de desteklemiştir. Ancak 1967
yılında ortak işbirliği projesi bitmiştir, çalışmalar ulusal
kaynaklarla devam etmiştir.
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Madde 10 Biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinin sürdürülebilir
kullanımı
100. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

101. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

102. Ülkeniz biyolojik kaynakların korunması ve sürdürülebilir
kullanımını ulusal karar verme mekanizmasına entegre edildi mi
(10a)?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program veya politika mevcut

X

e) uygulama değerlendirmesi mevcut
103. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik üzerindeki ters etkileri en
aza indirmek veya ortadan kaldırmak için biyolojik kaynakların
kullanımı ile ilgili tedbirler benimsedi mi (10b)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
104. Ülkeniz koruma ve sürdürülebilir kullanım gereksinimleri
ile uyumlu olan biyolojik kaynakların korunması ve geleneksel
kullanımının teşvik edilmesine yönelik tedbirleri uygulamaya
koydu mu(10c)?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler gözden geçiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
105. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin azaltıldığı bozulmuş
alanların iyileştirilmesine yönelik eylemleri yerel
popülasyonlara yardımıyla geliştirilmesi ve uygulanmasına
yönelik tedbirler uyguladı mı (10d)?
a) tedbir alınmadı
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b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
106. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı
için yöntem geliştirilimesinde özel sektör ve Hükümet
otoriteleri arasında işbirliğini aktif olarak teşvik ediyor mu
(10e)?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) program veya politika mevcut
e) uygulamanın gözde geçirilmesi yapılıyor
Kararlar IV/15. Sözleşmenin Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ve
biyo-çeşitlilikle ilgili Sözleşmelerle ilişkisi
107. Ülkeniz Sekretaryaya turizm ve bunun biyolojik çeşitlilik
üzerindeki etkileri ve turizm yönetimi ve etkili plan konusunda
çaba sarfedilmesine ilişkin bilgi gönderdi mi ?
a) hayır

X

b) evet – önceki ulusal rapor
c) evet – örnek çalışmalar
d) evet – diğer araçlar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
108. Ülkeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun
biyoçeşitlilikle ilgili faaliyetleri konusunda Sekretaryaya
bilgi gönderdi mi (ör. Gelimekte olan küçük ada ülkeleri,
okyanuslar, denizler ve temiz su kaynakları, tüketim ve üretim
yapıları)?
a) hayır

X

b) evet – önceki ulusal rapor
c) evet – yazışma
d) evet – diğer araçlar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
-
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Madde 11 Teşvik tedbirleri
109. Bu madde ve bunula ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

110. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde belirtilen yükümlülükleri
ve tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

111. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı için teşvik görevi gören ekonomik ve
sosyal tedbirleri tespit eden ve benimseyen programlar tesis
etti mi?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) programlar uygulanıyor
e) uygulama değerlendirmesi mevcut
Karar III/18. Teşvik tedbirleri
112. Ülkeniz biyo-çeşitlilik bileşenlerinin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı için teşvikleri belirlemek ve
desteklemek için yasaları ve ekonomik politikaları gözden
geçirdi mi?
a) hayır
b) gözden geçirme devam ediyor
c) gözden geçirmenin bir kısmı tamam

X

d) mümkün olduğu ölçüde
113. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin Pazar ve Pazar dışı
değerlerinin planlara, politikalara ve programlara ve diğer
ilgili alanlara entegre edilmesini temin etmek için mekanizmalar
veya yaklaşımlar geliştirdi mi ?
a) hayır
b) mekanizmaları tanımlamanın

erken aşamasında

c) mekanizmaları tanımlamanın ileri aşamasında
d) mekanizmalar uygulanıyor

X

e) mevcut mekanizmaların etkisi gözden
geçiriliyor
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114. Ülkeniz teşvik tedbirlerini uygulamak ve özel sektör
girişimlerini desteklemek için eğitim ve kapasite oluşturma
programlarını geliştirdi mi ?
a) hayır
b) planlandı
c) biraz

X

d) çok
115. Ülkeniz teşvik tedbirlerinin tasarımı ve uygulanmasında bir
adım olarak biyolojik çeşitlilik düşüncelerini etki
değerlendirmelere entegre etti mi ?
a) hayır
b) evet

X

116. Ülkeniz, örnek çalışmalarını Sekretaryaya da bildirilmesi
dahil olmak üzere diğer Sözleşmeye taraf ülkeler ile teşvik
tedbirleri deneyimlerini paylaştı mı?
a) hayır
b) evet - önceki ulusal rapor
c) evet – örnek çalışmalar

X

d) evet - diğer araçlar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
Karar IV/10. Sözleşmenin uygulanması için tedbirler

[bölümü]

117. Ülkeniz teşvik tedbirlerini aktif olarak tasarlıyor ve
uyguluyor mu ?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) tedbirler mevcut
e) uygulama değerlendirmesi mevcut
118. Ülkeniz teşvik tedbirlerinin tasarlanmasında bir aşama
olarak, ilgili aktörler de dahil olmak üzere biyoçeşitlilik
kaybının nedenleri ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditleri
belirledi mi?
a) hayır
b) kısmen gözden geçirildi
c) iyice gözden geçirildi

X

d) gözden geçirmelere dayalı tedbirler tasarlandı
e) uygulama değerlendirmesi mevcut
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119. Mevcut teşvik tedbirleri biyolojik çeşitliliğin ekonomik,
sosyal, kültürel ve etik değerini hesaba katıyor mu?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
120. Ülkeniz teşvik tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanması
için yasal ve politik çatısını geliştirdi mi?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) çatılar mevcut
e) uygulama değerlendirmesi mevcut
121. Ülkeniz biyoçeşitlilik kaybına sebep olan nedenlerin
tanımlanmasında teşvik tedbirlerine dayalı açık hedeflerin
belirlenmesinde danışma sürecini yürütüyor mu?
a) hayır

X

b) süreçler belirlendi
c) süreçler belirlendi ancak uygulanmadı
d) süreçler mevcut
122. Ülkeniz ters teşvikleri belirledi ve etkisiz hale getirdi
mi?
a) hayır
b) belirleme programı devam ediyor
c) belirlendi ancak hepsi etkisiz hale
getirilmedi

X

d) belirlendi ve etkisiz hale getirildi
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planına göre
biyoçeşitlilik kaybına sebep olan faktörler ve tehditler
sektörel bazda belirlenmiştir.Teşvik tedbirlerinin tasarlanması
ve uygulanmasına yönelik yasal ve politik çatının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar henüz erken aşamadadır.
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Madde 12 Araştırma ve eğitim
123. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

Düşük

124. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

125. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik ve bileşenlerini belirlenmesi,
korunması ve sürdürülebilir kullanımı için bilimsel ve teknik
eğitim ve öğretim tedbirleri için programlar tesis etti mi
(12a)?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) programlar uygulanıyor
126. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik ve bileşenlerinin
belirlenmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımı için eğitim
ve öğretim tedbirleri için diğer taraf ülkelere destek sağladı
mı(12a)?
a) hayır

X

b) evet
127. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımını teşvik eden araştırmaları destekliyor ve teşvik
ediyor mu(12b)?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
128. Ülkeniz biyolojik kaynakların korunması ve sürdürülebilir
kullanımı için yöntem geliştirilmesinde, biyolojik çeşitlilik
araştırmasında bilimsel gelişmelerin kullanılmasını destekliyor
ve bu konuda iş birliği yapıyor mu(12c)?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
Eğer gelişmiş ülke ise129. Ülkeniz yukarıdaki faaliyetleri uygularken gelişmekte olan
ülkelerin özel ihtiyaçlarını da hesaba katıyor mu ?
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a) hayır
b) evet, ilgili olduğu durumda
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik araştırma ve eğitim
çalışmalarına ayrılan ödenekler az olmasına karşın, bu maddenin
içeriği ulusal düzeyde (DPT öncelikli proje destek alanları ve
TÜBİTAK proje öncelikli destek alanları ve çalışmaları)
öncelikli alanlar arasındadır.
Madde 13 Halk eğitimi ve bilinçlendirme
130. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

131. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

132. Ülkeniz biyoçeşitliliğin medya yoluyla (13a) korunması için
gerekli olan tedbirlerin alınması ve bunun öneminin
anlaşılmasını destekliyor ve teşvik ediyor mu ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
133. Ülkeniz, eğitim programlarına bu konunun eklenmesi ile
biyoçeşitliliğin (13a) korunması için gerekli olan tedbirlerin
alınması ve bunun öneminin anlaşılmasını destekliyor ve teşvik
ediyor mu ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
134. Ülkeniz ilgili halk eğitimi ve bilinçlendirme programları
geliştirme konusunda diğer Devletler ve uluslararası
organizasyonlarla işbirliği içinde mi (13b)?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

X
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Karar IV/10. Sözleşmenin uygulanması için tedbirler [bölüm]
135. Kamu eğitimi ve bilinçliliği ihtiyaçları ulusal strateji ve
eylem planının kapsamı altında mı?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

X

136. Ülkeniz her bir politika formülasyonu, uygulama ve
değerlendirme aşamalarında eğitim ve iletişim araçlarının
stratejik kullanımı için uygun kaynaklar tahsis etti mi?
a) sınırlı kaynaklar

X

b) önemli ancak yeterli kaynaklar yok
c) yeterli kaynaklar
137. Ülkeniz büyük grupların paydaş katılımını teşvik eden ve
biyolojik çeşitlilik koruma konularını uygulama ve eğitim
programlarına ekleyen girişimlerini destekliyor mu?
a) hayır

X

b) evet
138. Ülkeniz biyoçeşitlilik konularını eğitim stratejilerine
entegre etti mi ?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) evet
139. Ülkeniz halk eğitimi ve bilinçlendirme ve halkın katılımı
konusundaki örnek çalışmalarını açıkladı veya diğer türlü
deneyimlerini paylaşma yoluna gitti mi ?
a) hayır
b) evet

X

140. Ülkeniz ilgili sektörlerde halk eğitimi ve
bilinçlendirmenin artması için Sözleşmenin hükümlerini yerel
dillere tercüme etti mi?
a) ilgili değil

X

b) yapılacak
c) geliştiriliyor
d) evet
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141. Ülkeniz yerel, ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel eğitim ve
bilinçlendirme programlarını destekliyor mu?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

X

Eğer gelişmekte olan bir ülke veya geçiş ekonomisine sahip bir
ülke ise 142. Ülkeniz GEF’e yardım talebi için Sözleşmenin 13. Maddesini
uygulanması için tedbirleri destekleyen projeler önerdi mi ?
a) hayır
b) evet

X

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Bitki Genetik Çeşitliliğinin korunması projesi(GEF-1) kapsamında
pilot
proje
alanlarında
ilgi
gruplarına
bilinçlendirme
çalışmaları yapılmıştır. Halk eğitimi ve katılımı tüm doğa
koruma projelerinin önemli bir bileşenidir.

Madde 14 Etki değerlendirmesi ve ters etkilerin en aza
indirilmesi
143. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

Düşük

144. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

145. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik üzerinde ters etkileri olan
önerilen projelerin çevresel etki değerlendirmesini gerekli
kılan yasalar geliştirdi mi (14 (1a))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) yasalar yürürlükte

X

e) uygulama değerlendirmesi mevcut
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146. Bu çevresel etki değerlendirme süreci halkın katılımına
imkan tanıyor mu (14(1a))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
147. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli ters etkileri
olan ulusal programlar ve politikaların çevresel sonuçlarını
ortaya koyan mekanizmalar geliştirdi mi(14(1b))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında

X

d) mevcut bilimsel bilgilerle tam uyumlu
148. Ülkeniz, ülkenizin hükümranlık alanı dışında biyolojik
çeşitlilik üzerinde önemli etkisi olabilecek faaliyetler
konusunda ikili, bölgesel ve / veya çok taraflı tartışmalara
katılıyor mu (14(1c))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
149. Ülkeniz, ülkenizin hükümranlık alanı dışında biyolojik
çeşitlilik üzerinde önemli etkisi olan faaliyetlerde ikili,
bölgesel ve / veya çok taraflı anlaşmalar uyguluyor mu (14(1c))?
a) hayır
b) hayır, seçeneklerin değerlendirilmesi devam
ediyor
c) bazısı tamamlandı, diğerleri devam ediyor
b) evet

X

150. Ülkeniz sizin ülkenizden kaynaklanan ve diğer Devletleri
potansiyel olarak etkileyen biyolojik çeşitlilik üzerindeki acil
ve önemli tehlike ve zararlar durumunda diğer Devletleri
bilgilendirmeye yönelik mekanizmalara sahip mi (14(1d))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) mekanizmalar mevcut

X

e) ihtiyaç belirlenmedi
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151. Ülkeniz sizin topraklarınızdan kaynaklanan ve diğer
Tarafların topraklarındaki veya ulusal hükümranlık alanı
sınırları dışındaki alanlarda biyolojik çeşitliliğin maruz
kaldığı zarar veya tehlikeyi en aza indirgeyen veya önleyen
mekanizmaları uygulamaya koydu mu(14(1d))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında

X

d) mevcut bilimsel bilgilerle tam uyumlu
e) ihtiyaç belirlenmedi
152. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik için tehlike teşkil eden
faaliyetler veya olaylara acil müdahale için ulusal mekanizmalar
tesis etti mi (14(1e))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) mekanizmalar mevcut

X

153. Ülkeniz biyolojik çeşitlilik için tehlike teşkil eden
faaliyetler veya olaylara yönelik acil müdahale için ortak acil
müdahale planları oluşturmada uluslararası işbirliğini teşvik
etti mi ? (14(1e))?
a) hayır
b) evet

X

c) ihtiyaç belirlenmedi

Karar IV/10. Sözleşmenin uygulanması için tedbirler

[bölüm]

154. Ülkeniz çevresel etki değerlendirmesi ve azaltıcı
tedbirlerin sonucu ve teşvik planına ilişkin olarak diğer
Sözleşmeye taraf ülkelerle bilgi ve deneyim alış verişinde
bulundu mu ?
a) hayır
b) Sekretaryaya bilgi temin edildi
c) diğer Taraflara bilgi temin edildi

X

d) Ulusal Takas Mekanizmasına bilgi temin edildi
155. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin maruz kaldığı zarara yönelik
sorumluluk ve telafi konusundaki tedbirler ve anlaşmalar
hakkında diğer Sözleşmeye taraf ülkeler ile bilgi paylaşımında
bulundu mu ?
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a) hayır
X

b) Sekretaryaya bilgi temin edildi
c) diğer Taraflara bilgi temin edildi
d) Ulusal Takas Mekanizması’a bilgi temin edildi

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Bükreş, Barsenola, Basel Sözleşmesi, IMO yaptırımları, vb
araçlarla deniz çevresinin korunmasında diğer ülkeler üzerinde
etkisi olabilecek faaliyetler denetim altında tutulmaktadır. Bu
kapsamda diğer ülkelerin acil durumlarda bilgilendirilmesi
diplomatik mekanizma yoluyla yapılmaktadır.

Madde 15 Genetik kaynaklara erişim
156. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

Düşük

157. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

158. Ülkeniz diğer sözleşmeye taraf ülkeler ile çevresel olarak
duyarlı kullanımlar için genetik kaynaklara erişimi
kolaylaştırmaya çalıştı mı(15(2))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
159. Genetik kaynaklara erişim konusunda Devlet ve çıkar
grupları arasında herhangi bir karşılıklı anlaşma veya mutabakat
var mı (15(4))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
160. Ülkenizin kaynaklara erişim için ön bildirim izninin
alınmasını şart koşan açık bir katılım planlama süreci veya
yürürlükte diğer herhangi bir süreç var mı (15(5))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
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d) prosesler uygulanıyor
161. Ülkeniz diğer sözleşmeye taraf ülkelerin temin ettiği
genetik kaynaklara dayalı herhangi bir bilimsel araştırmanın söz
konusu Sözleşmeye taraf ülkelerin tam katılımı ile
geliştirilmesi ve yürütülmesini temin etmek için tedbirler aldı
mı (15(6))?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
162. Ülkeniz genetik kaynakların ticari ve diğer kullanımından
kaynaklanan faydaları ve araştırma ve geliştirme sonuçlarının
söz konusu kaynakları temin eden herhangi bir Sözleşmeye taraf
ülke ile adil ve eşit bir şekilde paylaşımını temin etmek için
tedbirler aldı mı(15(7))?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
Eğer böyle ise, tedbirler ne tür?
a) Yasalar
b) Kanuni politika veya ek yasama
c) Politika ve idari tedbirler
Karar II/11 ve Karar III/15. Genetik kaynaklara erişim
163. Ülkeniz Sekretaryaya ilgili yasalar, idari ve politik
tedbirler, katılımcı sürecler ve araştırma programları konusunda
bilgi temin etti mi ?
a) hayır
b) evet, önceki ulusal raporda

X

c) evet, örnek çalışmalar aracılığıyla
d) evet, diğer araçlarla (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
164. Ülkeniz, bilimsel, teknik, iş, yasal ve yönetim becerileri
ve kapasiteleri dahil olmak üzere yasal, idari ve politik
tedbirlerin ve erişim rehberinin başarılı bir şekilde
geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyen kapasite geliştirme
programlarını uyguladı mı ?
a) hayır
b) bazı ihtiyaçları karşılayan bazı programlar

X

c) bazı ihtiyaçları karşılayan bir çok program
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d) tüm algılanan ihtiyaçları karşılayan programlar
e) ihtiyaç algılanmadı
165. Ülkeniz, tedbirlerin ve rehberinin daha sonra
geliştirilmesi ve uygulanması için, bölgesel çabalar ve
girişimler de dahil olmak üzere erişim rehberi yasal, idari ve
politik tedbirlere yönelik deneyimleri analiz etti mi ?
a) hayır

x

b) analiz devam ediyor
c) analiz tamamlandı
166. Ülkeniz erişim tedbirlerinin sağlayıcıları ve
kullanıcılarının ortak faydalarını temin eden rehber ve pratik
uygulamaları araştırmak, geliştirmek ve uygulamak konusunda
ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde bulunuyor mu ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

x

167. Ülkeniz genetik kaynaklara erişim iznini vermekten sorumlu
ulusal yetkili otoriteleri belirledi mi ?
a) hayır
b) evet

x

168. Ülkeniz Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları konusu
nda uluslararası uyumla ilişkili müzakerelerde aktif bir rol
alıyor mu ?
a) hayır
b) evet

x

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
-
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Madde 16 Teknolojiye erişim ve teknoloji transferi
169. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

170. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

171. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı ile ilgili teknolojileri diğer Sözleşmeye taraf
ülkelerin erişimine sunmak ve onlara aktarılması ve genetik
kaynakları onların kullanımına sunmak ve çevreye önemli ölçüde
zarar vermemek konusunda tedbirler aldı mı(16(1))?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı
c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor

x

d) kapsamlı tedbirler alındı
172. Ülkeniz ilgili teknolojinin ülkenize imtiyazı veya tercihli
koşullarda aktarıldığı girişimlerden haberdar mısınız? (16(2))?
a) hayır

X

b) evet (lütfen aşağıda ayrıntıları belirtin)
173. Ülkeniz genetik kaynakları sağlayan Sözleşmeye taraf
ülkelerin karşılıklı mutabık kalınmış koşullarda bu kaynakları
kullanan teknolojinin transferi ve erişimini sağlamaya yönelik
gerekli tedbirleri aldı mı (16(3))?
a) ilgili değil
b) ilgili, ancak tedbir alınmadı
c) bazı tedbirler alındı
d) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor

x

e) kapsamlı tedbirler alındı
Eğer böyle ise, bu tedbirler nasıl?
a) Yasalar
b) Kanuni politika veya ek yasalar
c) Politik ve idari düzenlemeler
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174. Ülkeniz gelişmekte olan ülkelerin Devlet kurumları ve özel
sektörünün faydası için ortak kalkınma ve ilgili teknoloji
transferine özel sektörün erişimini kolaylaştıracak tedbirler
aldı mı(16(4))?
a) tedbir alınmadı

X

b) bazı tedbirler alındı
c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
Eğer böyle ise, tedbirler ne tür?
a) Yasalar
b) Kanuni politika veya ek yasalar
c) Politik ve idari tedbirler
175. Ülkeniz fikri mülkiyet haklarının korunması için ulusal bir
sisteme sahip mi (16(5))?
a) hayır
b) evet

X

176. Eğer evet ise, bu herhangi bir şekilde biyolojik kaynakları
kapsıyor mu (örneğin bitki türleri) ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
Karar III/17. Fikri mülkiyet hakları
177. Ülkeniz Sözleşme hedeflerine erişmesinde fikri mülkiyet
haklarının etkileri üzerine örnek çalışmaları yürüttü ve
Sekretaryaya gönderdi mi ?
a) hayır

X

b) bir kaç
c) bir çok
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Projeler kapsamında bölge ülkelerine ıslah çalışmaları gibi
alanlarda destek ve erişim sağlanmıştır
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Madde 17 Bilgi Alış Verişi
178. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

X

b)

Orta

c)

Düşük

179. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

180. Ülkeniz kamunun elinde olan kaynaklardan bilgi alış
verişini kolaylaştıracak tedbirler aldı mı(17(1))?
a) tedbir alınmadı
b) kaynak yetersizliği nedeniyle sınırlı
c) bazı tedbirler alındı

X

d) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
e) kapsamlı tedbirler alındı
Eğer gelişmiş ülke olan ise181. Bu tedbirler gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını
hesaba katıyor mu ? (17(1))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde
182. Eğer böyle ise, bu tedbirler, teknik, bilimsel ve sosyoekonomik araştırma, eğitim ve inceleme programları, uzmanlık
bilgisini bilgi iadesini ve benzeri gibi Madde 17 (2)’de
listelenmiş olan bilgi kategorilerini içeriyor mu?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde
Madde 18 Teknik ve bilimsel işbirliği
183. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

184. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
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a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

185. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı alanında uluslararası teknik ve bilimsel işbirliğini
desteklemek için tedbirler aldı mı(18(1))?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
186. Bu Sözleşmenin uygulanmasında diğer Sözleşmeye taraf
ülkeler ile işbirliğini desteklemek üzere alınan tedbirler
insan kaynakları geliştirilmesi ve kurumsal gelişim aracılığıyla
ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine özel
önem veriyor mu (18(2))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

X

187. Ülkeniz bu Sözleşmenin hedeflerine ulaşmak için yerli ve
geleneksel teknolojileri de kapsayan teknolojilerin kullanımı ve
kalkınma için işbirliği metodlarını teşvik etti ve geliştirdi
mi(18(4))?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) yöntemler mevcut

X

188. Söz konusu işbirliği personel eğitimi ve uzmanların
değişimini içeriyor mu (18(4))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
189. Ülkeniz Sözleşmenin hedefleri ile uygun olan teknolojilerin
geliştirilmesi için ortak araştırma programları ve ortak
girişimler tesis edilmesini destekledi mi (18(5))?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
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Karar II/3, Karar III/4 ve Karar IV/2. Takas Mekanizması
190. Ülkeniz Takas Mekanizmasının geliştirilmesi ve işletiminde
işbirliği içinde hareket ediyor mu ?
a) hayır
b) evet

X

191. Ülkeniz sözleşmenin uygulanmasında öğrenilen bilgi ve
deneyimlerin alış verişinin yapılması ve dağıtılması
aracılığıyla ulusal kapasitelerin geliştirilmesine yardımcı
oluyor mu ?
a) hayır
b) evet - sınırlı ölçüde
c) evet – önemli ölçüde

X

192. Ülkeniz Takas Mekanizması için bir ulusal odak noktayı
belirledi mi ?
a) hayır
b) evet

X

193. Ülkeniz Takas mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanması
için kaynak sağlıyor mu?
a) hayır
b) evet, ulusal düzeyde

X

c) evet, ulusal ve uluslararası düzeylerde
194. Ülkeniz Takas Mekanizmasını uluslararası düzeylerde daha da
geliştirmek için çalıştaylara ve diğer uzman toplantılarına
katılıyor mu ?
a) hayır

X

b) sadece katılım
c) bazı toplantılar ve katılımını desteklendiği
195. Takas mekanizmanız işlevsel mi
a) hayır
b) geliştiriliyor

X

c) evet (lütfen aşağıda ayrıntıları belirtin)
196. Takas mekanizmanız Internet’e bağlı mı?
a) hayır
b) evet

X
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197. Ülkeniz ulusal düzeyde bir çok sektörü ve disiplinleri
içeren Takas mekanizması yönlendirme komitesi veya çalışma
grubunu tesis etti mi ?
a) hayır

X

b) evet
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Biyolojik çeşitlilik takas mekanizması ulusal kaynaklarla
elektronik ortamda kurulmuş, ancak teknik nedenlerle tam olarak
işlevsel hale getirilememiştir.
Madde 19 Biyo-teknolojinin muamelesi ve faydalarının
yaygınlaştırılması
198. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

199. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

200. Ülkeniz, genetik kaynakları temin eden Sözleşmeye taraf
ülkeler tarafından biyoteknolojik araştırma faaliyetlerine
etkili bir şekilde katılım sağlamak için gerekli tedbirleri aldı
mı(19(1))?
a) tedbir alınmadı
b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler gözden geçiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
Eğer böyle ise bu tedbirler ne tür:
a) Yasalar
b) Kanuni politika ve ek yasalar
c) Politik ve idari tedbirler
201. Ülkeniz, Sözleşmeye taraf ülkelerce temin edilmiş olan
genetik kaynaklara dayalı biyoteknolojilerden kaynaklanan sonuç
ve faydalara erişimi, Sözleşmeye taraf ülkelerce adil ve eşit
bir temelde öncelikli erişimini desteklemeye yönelik
uygulanabilir tedbirleri aldı mı (19(2))?
a) tedbir alınmadı
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b) bazı tedbirler alındı

X

c) potansiyel tedbirler değerlendiriliyor
d) kapsamlı tedbirler alındı
Karar IV/3. Biyogüvenlikle ilgili konular
202. Ülkeniz Cartagena Biyogüvenlik Protokolünün bir Sözleşme
Tarafı mı ?
a) imza sahibi değil
b) imzaladı, onay süreci devam ediyor

x

b) onaylandığı tevdi edildi
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Madde 20 Finans kaynakları
203. Bu madde ve bununla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

204. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

205. Ülkeniz Sözleşmenin hedeflerine ulaşmasını amaçlayan ulusal
faaliyetlere mali destek ve teşvik sağladı mı (20(1))?
a) hayır
b) evet – sadece teşvik
c) evet – sadece mali destek
d) evet – mali destek ve teşvikler

X

Eğer gelişmiş ülke ise206. Ülkeniz, ülkenizle aracı finans mekanizması arasında
mutabık kalındığı üzere Sözleşmenin yükümlülüklerini yerine
getirme konusundaki tedbirlerin uygulanması nedeniyle artan
maliyetleri karşılamak üzere gelişmekte olan sözleşmeye taraf
ülkelere yeni ve ilave finans kaynaklar temin etti mi(20(2))?
a) hayır
b) evet
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Eğer gelişmekte olan bir ülke veya geçiş ekonomisine sahip bir
ülke ise –
207. Ülkeniz Sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmek için
alınan ilave tedbirlerin uygulanması ile artan maliyetleri
tamamen karşılayacak şekilde yeni ve ilave finansal kaynak aldı
mı (20(2))?
a) hayır

X

b) evet
Eğer gelişmiş ülke ise208. Ülkeniz ikili, bölgesel ve diğer çok taraflı kanallar
aracılığıyla Sözleşmenin uygulanması ile ilişkili finansal
kaynak temin etti mi (20(3))?
Eğer gelişmekte olan bir ülke veya geçiş ekonomisine sahip bir
ülke ise 209. Ülkeniz Sözleşmenin uygulanması ile ilişkili olarak ikili,
bölgesel ve diğer çok taraflı kanallardan finansal kaynak
kullandı mı (20(3))?
a) hayır
b) evet

x
Karar III/6. İlave Finansal kaynaklar

210. Ülkeniz tüm finans kurumların faaliyetlerini Sözleşmenin
daha çok destekleyecek şekle sokmak için çabalamalarını temin
etmeye çalışıyor mu (ikili destek kurumları da dahil)?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
211. Ülkeniz Sözleşmenin hedefleri için finansal destek
konusunda standartlaştırılmış bilgiler geliştirmek üzere
herhangi bir çaba sarf etti mi?
a) hayır

X

b) evet (lütfen bilgileri ekleyin)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Madde 21 Finansal Mekanizma
212. Bu madde ve bunla ilişkili kararların ülkeniz tarafından
uygulanmasında tanınan göreceli öncelik düzeyi nedir?
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a)
Yüksek

b)

Orta

X

c)

Düşük

213. Mevcut olan kaynaklar ne ölçüde yükümlülükleri ve
tavsiyeleri karşılamaya yeterli?
a) İyi

b) Yeterli

c)
Sınırlı

X

d) Ciddi
sınırlı

214. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı için mali destek sağlamak üzere mevcut finansman
kurumlarını güçlendirmeye çalışıyor mu ?
a) hayır
b) evet

X

Karar III/7.Finansal mekanizmanın etkililiğinin gözden
geçirilmesi için Rehber
215. Ülkeniz Mali mekanizma ile finanse edilen faaliyetler
aracılığıyla edinilen deneyimler konusunda bilgi temin etti mi ?
a) faaliyet yok
b) faaliyet olsa da hayır
c) evet, önceki ulusal rapor dahilinde

X

d) evet, örnek çalışmalar ile
e) evet, diğer araçlarla (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
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Madde 23 Taraflar Konferansı
216. Ülkenizden kaç kişi Taraflar Konferansının toplantılarının
her birine katıldı ?
a) Taraflar Konferansı 1 (Nassau)

2

b) Taraflar konferansı 2 (Jakarta)

1

b) Taraflar Konferansı 3 (Bue nos Aires)

-

b) Taraflar Konferansı 4 (Bratislava)

10

b) Taraflar Konferansı 5 (Nairobi)

7

Karar I/6, Karar II/10, Karar III/24 ve Karar IV/17. Finans ve
Bütçe
217. Ülkeniz Sözleşmenin Zorunlu Katkı Fonuna tüm katkılarını
ödedi mi ?
a) hayır
b) evet

X

Karar IV/16 (bölüm) Taraflar Konferansı toplantıları için
hazırlık
218. Ülkeniz Taraflar Konferansının toplantılarından önce
Sözleşmenin uygulanmasını tartışmaya odaklanan bölgesel
toplantılara katıldı mı ?
a) hayır

X

b) evet (lütfen hangisi olduğunu belirtin)
Eğer gelişmiş ülke ise–
219. Ülkeniz Taraflar Konferansı hazırlığı için düzenlenen
bölgesel ve alt-bölgesel toplantılara finansal destek sağladı mı
ve söz konusu toplantılara gelişmekte olan ülkelerin katılımını
destekledi mi ?
a) hayır
b) evet (lütfen aşağıda ayrıntıları belirtin)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
-
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Madde 24 Sekretarya
220. Ülkeniz Sekretarya faaliyetleri için ikinci personel,
finansal katkı vs. bakımından Sekretaryaya doğrudan destek
sağladı mı ?
a) hayır

X

b) evet
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Madde 25 Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma Organı
221. Ülkenizden kaç kişi Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma
Organı’nın her bir toplantısına katıldı ?
a) Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma
Organı’nın I (Paris)

-

b) Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma
Organı’nın II (Montreal)

-

b) Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma
Organı’nın III (Montreal)

-

b) Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma
Organı’nın IV (Montreal)

2

b) Bilimsel,Teknik ve Teknolojik Danışma
Organı’nın V (Montreal)

2

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Madde 26 Raporlar
222. İlk ulusal raporunuzun durumu nedir?
a) Gönderilmedi
b) Özet
c) Ara / taslak
d) Son

X

Eğer b), c) veya d) ise raporunuz ne şekilde gönderildi?:
1.1.98 olan asıl gönderilme tarihinde (Karar
III/9)?

X

31.12.98 olan uzatılmış gönderilme tarihinde
(Karar IV/14)?
Daha sonra
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Karar IV/14 Ulusal raporlar
223. Tüm ilgili paydaşlar bu ulusal raporun hazırlanmasında veya
raporda kullanılan bilgilerin derlenmesinde katılım sağladılar
mı ?
a) hayır
b) evet

X

224. Ülkeniz ilk ve / veya ikinci ulusal raporun / raporların
ilgili paydaşlar tarafından kullanıma hazır hale getirilmesini
temin etmek için gerekli adımları attı mı ?
a) hayır
b) evet

X

Eğer evet ise, bu ne şekilde oldu ?:
a)

gayrı resmi dağıtım?

b)

raporun yayınlanması?

c)

raporun talep üzerine verilmesi?

d)

Raporun İnternette yayınlanması?

X

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave yorumlar
Ülkemizde
ilk
rapor
uygulayıcı
kurumlar
tarafından
hazırlanmıştır ve Ulusal web sayfası aracılıgla paydaşların
bilgisine sunulmuşur. Ancak 2. raporun hazırlanmasında daha
geniş paydaş katılımlı sağlanmıştır. Rapor tamamlandığında
ilgili web sayfasında yine paydaşların paylaşımına açılacaktır.

Karar IV/4. İçsu ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğinin mevcut
durumu ve eğilimi ve koruma ve sürdürülebilir kullanım için
opsiyonlar
225. Ülkeniz Sürdürülebilir kalkınma Komisyonu’na rapor ve bilgi
gönderirken sulak alanlardaki biyolojik çeşitlilik konusunda
bilgi verdi ve Sürdürülebilir kalkınma Komisyonu’nun önerileri
ile uyumlu olarak toplantılarda biyolojik çeşitlilik konularını
dahil etmeyi düşündü mü?
a) hayır
b) evet

X

49

226. Ülkeniz, biyolojik çeşitlilik konularını içsularını
etkileyen veya bunlarla çalışan kurumları, organizasyonları ve
sözleşmeleri değerlendirmelerinde dahil etti mi?
a) hayır
b) evet

X

Eğer gelişmekte olan bir ülke veya geçiş ekonomisine sahip bir
ülke ise –
227. GEF’ten içsu ekosistemlerine ilişkin projeler için destek
talep ederken, ülkeniz entegre boşaltım havzaları, su toplama
havzaları, ve akarsu havzalarının korunması ve yönetim
planlarının hazırlanması ve uygulanması ve biyoçeşitlilik
kaybına katkıda bulunan süreçlerin araştırılmasına öncelik verdi
mi?
a) hayır
b) evet

X

228. Ülkeniz Karar’ın 1. Ekinde belirtilmiş olan iş programını
gözden geçirip programın uygulanmasında ulusal eylem için
öncelikleri belirledi mi?
a) hayır
b) gözden geçiriliyor

X

c) evet
Karar III/21. Sözleşmenin Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ve
biyoçeşitlilikle ilgili Sözleşmelerle ilişkisi
229. Sulak alanlar, göçmen kuşlar ve bunların korunması ve
sürdürülebilir kullanımı konuları, biyolojik çeşitliliği
korumaya yönelik ulusal stratejilere, planlara ve programlara
tam olarak entegre edildi mi?
a) hayır
b) evet

X

Bu kararların ve eşlik eden iş programının uygulanması konusunda
ilave yorumlar
-
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Karar II/10 ve Karar IV/5.Deniz ve kıyısal biyolojik
çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı
230. Ulusal stratejiniz ve eylem planınız deniz ve kıyısal
biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımını
destekliyor mu ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
231. Ülkeniz deniz ve kıyısal ekosistemlerin entegre yönetiminin
geliştirilmesi için kurumsal, idari ve yasal düzenlemeler tesis
etti ve / veya bunları güçlendirdi mi?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) düzenlemeler mevcut
232. Ülkeniz Yönetici Sekretere deniz ve kıyısal biyolojik
çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki
geleceğe yönelik opsiyonlar konusunda öneri ve bilgi verdi mi?
a) hayır

X

b) evet
233. Ülkeniz entegre deniz ve kıyısal alan yönetiminin pratik
örnekleri olarak demonstrasyon projeleri konusunda bilgi alış
verişinde bulundu mu ?
a) hayır
b) evet – önceki ulusal rapor
c) evet – örnek çalışmalar

X

d) evet - diğer araçlar (lütfen aşağıda
ayrıntıları belirtin)
234. Ülkeniz stok geliştirme ve / veya deniz çiftçiliği
faaliyetlerine tabi olan yerel deniz türleri popülasyonlarının
genetik yapısı üzerinde bilgi geliştirmek için programlar
uyguluyor mu ?
a) hayır
b) programlar geliştiriliyor
c) programlar bazı türler için uygulanıyor

X

d) programlar bir çok tür için uygulanıyor
e) önemli bir sorun değil
235. Ülkeniz kararın bir ekinde belirtilmiş olan iş programını
gözden geçirdi ve programın uygulanmasında ulusal eylem olarak
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öncelikler belirledi mi ?
a) hayır
b) Gözden geçiriliyor

X

c) evet
Bu kararların ve bununla ilişkili iş programının uygulanması
konusunda ilave yorumlar
Ülkemizde stok geli•tirme ve yeti•tiricilik faaliyetlerine tabi
olan yerel deniz türleri popülasyonlarının genetik yapısı
üzerinde bilgi geli•tirmek amacıyla bazı türlerde programlar
uygulanmaktadır.

Karar III/11 ve Karar IV/6.Tarımsal biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kullanımı
236. Ülkeniz ulusal düzeyde ilgili devam eden çalışmaları ve
mevcut araçları belirledi ve değerlendirdi mi?
a) hayır
b) gözden geçirme ve değerlendirmenin erken
aşamaları

X

c) gözden geçirme ve değerlendirmenin ileri
aşamaları
d) değerlendirme tamamlandı
237. Ülkeniz ulusal düzeyde ele alınması gereken konuları ve
öncelikleri belirledi mi?
a) hayır
b) devam ediyor

X

c) evet
238. Ülkeniz, intensifikasyon ve ekstensifikasyon da dahil olmak
üzere, biyolojik çeşitlilik konusundaki tarımsal kalkınma
projelerinin etkilerini izlemek için herhangi bir yöntem veya
gösterge kullanıyor mu?
a) hayır

X

b) geliştirmenin erken aşamalarında
c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) mekanizmalar mevcut
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239. Ülkeniz tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımına hitap eden deneyimleri paylaşmak için
adımlar atıyor mu ?
a) hayır
b) evet – örnek çalışmaları

X

c) evet – diğer mekanizmalar (lütfen belirtin)
240. Ülkeniz Bilimsel Teknik ve Teknolojik Danışma Organı
tarafından belirlenmiş olan konularda örnek çalışmalar yaptı mı
i) polinatörler*, ii) toprak biyotası*, ve iii) entegre peyzaj
yönetimi ve çiftçilik sistemleri
a) hayır
b) evet – polinatörler*
c) evet – toprak biyotası*

X

d) evet – entegre peyzaj yönetimi ve çiftçilik
sistemleri
241. Ülkeniz tarımsal biyo-çeşitlilik bileşenlerinin öneminin
anlaşılması ve halkın bu konuda bilincinin artırılması için
mekanizmalar tesis ediyor veya bunları güçlendiriyor mu ?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) mekanizmalar mevcut
242. Ülkenizin tarımsal biyoçeşitlilik bileşenlerinin
sürdürülebilir kullanımına neden olacak politikalar ve
eylemlerin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanmasını
temin eden ulusal stratejileri, programları ve planları var mı ?
a) hayır
b) geliştirmenin erken aşamalarında

X

c) geliştirmenin ileri aşamalarında
d) mekanizmalar mevcut
243. Ülkeniz sürdürülemeyen tarımsal uygulamaların yerel
biyotik* ve abiyotik* koşullara adapte edilmiş olan
sürdürülebilir üretim uygulamalarına dönüştürülmesini
destekliyor mu ?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
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244. Ülkeniz sadece verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda
bozulmanın önüne geçen, ve biyolojik çeşitliliği ıslah eden,
rehabilite eden, iyileştiren ve geliştiren çiftçilik
uygulamalarının kullanımını destekliyor mu?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
245. Ülkeniz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
kullanımı konusundaki bilgi ve uygulamalarını geliştirmek,
sürdürmek ve kullanmak için çiftçi topluluklarının
mobilizasyonunu destekliyor mu ?
a) hayır
b) evet - sınırlı ölçüde

X

c) evet - önemli ölçüde
246. Ülkeniz Bitki Genetik Kaynaklarının Sürdürülebilir
Kullanımı ve Korunması için Küresel Eylem Planının
uygulanmasında yardımcı oluyor mu ?
a) hayır
b) evet

X

247. Ülkeniz sürdürülebilir tarımsal uygulamaları ve entegre
edilmiş peyzaj yönetimini belirlemek ve desteklemek için diğer
Sözleşmeye taraf ülkelerle işbirliği içinde bulunuyor mu ?
a) hayır
b) evet

X

Bu kararların ve bununla ilişkili iş programının uygulanması
konusunda ilave yorumlar
Türkiye Tarımsal Biyoçeşitliliğin öneminin farkına çok yıllar önce
varmıştır. Çünkü Türkiye, dünya genetik gen merkezlerinin en önemli
ikisine ve merkez içinde farklılaşma alanlarına sahiptir. Tarımsal
Araştırma Enstitülerinin (1925) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
bünyesindeki Gen Bankaların (Ankara (1988) ve Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsünde 1972) ve Ziraat Fakültelerinin belli bölümlerinde tesis
edilen gen ve klon bankalarının bulunması bunun kanıtıdır.

Karar II/9 ve Karar IV/7. Orman biyolojik çeşitliliği
248. Ülkeniz Ormanlar Konusunda Hükümetler Arası Panele
gönderdiği delegasyona orman uzmanlarını da dahil etti mi?
a) hayır
b) evet

X

c) ilgili değil
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249. Ülkeniz Karara ekli olan iş programını gözden geçirdi ve
uygulanmasında nasıl işbirliğinde bulunabileceğinizi tespit etti
mi?
a) hayır
b) gözden geçiriliyor

X

c) evet
250. Ülkeniz orman biyolojik çeşitlilik konularını orman
biyolojik çeşitliliğini etkileyen veya bunun üzerinde çalışan
organizasyonlar, kurumlar ve Sözleşmelere katılım ve işbirliğine
entegre etti mi?
a) hayır
b) evet – sınırlı ölçüde

X

c) evet – önemli ölçüde
251. Ülkeniz Sözleşmenin orman biyolojik çeşitliliğine ilişkin
olarak hedeflerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere kaynakların
tahsis edilmesine yüksek öncelik veriyor mu ?
a) hayır
b) evet

X

Gelişmekte olan ülke ve geçiş ekonomisindeki ülkeler için 252. Küresel Çevre Fonu (GEF)aracılığıyla yardım talep ederken,
ülkeniz iş programının uygulanmasını destekleyen projeler
öneriyor mu ?
a) hayır

X

b) evet
Bu kararların ve bununla ilişkili iş programının uygulanması
konusunda ilave yorumlar

-
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Lütfen bu sayfayı, uygun olduğu ölçüde önceki sorulara atıfta
bulunarak, Sözleşmeye taraf ülke olmanın DOĞRUDAN SONUCU olarak
ülkenizin gerçekleştirdiği spesifik faaliyetleri açıklamak için
kullanın:
Ulusal
Biyolojik
Çeşitlilik
Stratejisi
ve
Eylem
Planı
Sözleşme’nin 6. Maddesinin gereği olarak hazırlanmıştır.
Biyolojik çeşitlilik takas mekanizmasını kurma girişimi de
Sözleşmenin 17. ve 18. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak
başlatılmıştır.
Lütfen bu kutuyu önceki sorulara atıfta bulunarak Sözleşmeye
taraf diğer ülkelerle olan ortak girişimlerinizi belirlemek için
kullanın:
Bölgesel düzeyde Akdeniz’e ve Karadeniz’e kıyısı olan diğer
taraf ülkelerle ortak olarak Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı
Korunması (Bükreş) Sözleşmesi, Karedeniz Stratejik Eylem Planı
ve
Karadeniz’in
Kirlenmeye
Karşı
Korunması
(Bükreş)
Sözleşmesi’nin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın
Korunması Protokolü ile Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı
Bölgesinin Korunması (Barselona) Sözleşmesi, Akdeniz’de Özel
Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol ve
Akdeniz
Eylem
Planı
kapsamında
kıyı
ve
deniz
biyolojik
çeşitliliğinin korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına yönelik
çalışmalar yürütülmektedir.
Lütfen bu sayfayı Sözleşmenin ulusal uygulamalar veya bu rehberle
ilgili konular üzerinde ilave yorum yapmak için kullanın :
Türkiye Sözleşme’ye 1997 yılında Taraf olmuştur, ancak Sözleşme
kapsamında giren konulardaki koruma çalışmaları 50’li yıllara
kadar dayanmaktadır.
Sözleşme,
özellikle
genetik
kaynakların
korunması
ve
bu
kaynaklardan sağlanan faydaların paylaşımı konusundaki hükümleri
ile
biyolojik
çeşitliliğin
korunması
ve
sürdürülebilir
kullanımına hem ulusal hem de uluslar arası seviyede yeni bir
yaklaşım kazandırmıştır. Bu yönüyle uluslar arası seviyede
kapsamlı ve tam bir şekilde uygulanması, ulusal çabaların
başarıya ulaşmasında anahtar rol oynamaktadır.
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Eğer ülkeniz ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planını
(UBCSEP)tamamladı ise lütfen aşağıdaki bilgileri verin:
Tamamlanma tarihi:

2001

Eğer (UBCSEP)Hükümet tarafından benimsendi ise

hayır

Hangi merci tarafından?
Hangi tarihte?
Eğer

-

(UBCSEP) yayınlandıysa, lütfen şunları belirdin:

Başlık:

-

Yayıncının adı ve adresi:

-

ISBN:

-

Fiyat (varsa):

-

Sipariş konusundaki diğer
bilgiler:

-

Eğer

(UBCSEP) yayınlanmadı ise

Kopyalarının nasıl elde
edilebileceğine ilişkin tam
ayrıntıları belirtin:

Biyolojik çeşitlilik takas
mekanizması sayfasından elektronik
olarak temin edilebilir.

Eğer (UBCSEP)bir ulusal web-sitede yayınlanmış ise
Lütfen tam olarak URL’yi
belirtin:

www.bcs.gov.tr

Tamamlanma tarihi:
Eğer (UBCSEP)Hükümet
tarafından benimsendi ise
evet
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Eğer bu Sözleşmenin hedefleri ile ilgili olan bir Biyoçeşitlilik
ülke çalışması veya diğer bir rapor veya eylem planı tamamlamış
iseniz, lütfen benzer ayrıntıları belirtiniz
Bitki
Genetik
Çeşitliliğinin
yerinde
Korunması
Projesi
kapsamında Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde Korunması Ulusal
Planı1998 yılında hazırlanmıştır. Ulusal Plan www.bcs.gov.tr
adresinde yayınlanmıştır.
Lütfen ülkenizde Sözleşmenin uygulamasını gözden geçiren veya
geçirecek ulusal organın (ör. ulusal denetleme dairesi)
ayrıntılarını belirtiniz
Uygulayıcı kurumların iç denetimleri kapsamında gözden geçirme
yapılmaktadır.
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