AVRUPA YABAN HAYATI VE YAŞAM ORTAMLARININ KORUNMASI (BERN) SÖZLEŞMESİ

1973 - Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı
19 Eylül 1979 – Bern/İsviçre imzalanmış
1 Haziran 1982 yürürlüğe girmiş
1982 yılında 9 2005 yılında 45 üye ülke taraf olmuş
AMAÇ; Yabani bitki ve hayvan varlığını ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, özellikle
birden fazla devletin işbirliğini gerektiren ortamların korunmasını sağlamak ve bu işbirliğini
geliştirmektir.
Sözleşmenin Ekleri
Ek-I / Kesin Koruma Altındaki Bitki Türleri
Örnek safran
Ek-II / Kesin Koruma Altındaki Hayvan Türleri
Akdeniz Foku
Ek-III / Koruma Altındaki Hayvan Türleri
Dağ keçisi, domuz vs.
Ek-IV / Yasaklanmış Avlama ve Yakalama Metotları

İlmek kapanlar
- Gözleri körletilmiş ve sakat edilmiş mühre olarak kullanılan canlı hayvanlar
- Teypler
- Öldürücü veya uyuşturucu elektrikli âletler
- Yapay ışık kaynakları
- Aynalar ve göz kamaştırıcı diğer cisimler
- Hedef aydınlatıcı âletler
- Gece atışları için kullanılan, hedefi gös-teren veya elektronik olarak hedefi büyülten
nişan alma âletleri (nişan dürbünleri)
- Patlayıcı maddeler (1)
- Ağlar (2)
- Sandık tuzaklar (2)
- Zehirli veya bayıltıcı yemler
- Gazlama veya tütsüleme
- Şarjörü ikiden fazla kartuş alabilen yarı otomatik veya otomatik silâhlar
- Uçaklar
- Hareket halindeki motorlu araçlar

KUŞLAR
- İlmek tuzaklar (2)
- Ökseler
- Oltalar
- Gözleri kör edilmiş veya sakat edilmiş mühre ve çığırtkan olarak kullanılan canlı
kuşlar
- Teypler
- Öldürücü veya bayıltıcı elektrikli aletler
- Yapay ışık kaynakları
- Aynalar veya göz kamaştırıcı diğer cisim-ler
- Hedefi aydınlatan aletler
- Gece atışları için kullanılan hedefi gös-teren veya elektronik olarak hedefi büyülten
nişan alma âletleri (nişan dürbünleri)
- Patlayıcı maddeler
- Ağlar
- Sandık tuzakları
- Zehirli veya bayıltıcı yemler
- Şarjörü iki kartuştan fazla alabilen yarı otomatik veya otomatik silâhlar
- Uçaklar
- Hareket halindeki motorlu araçlar
(1) Balina avı hariç
(2) Kitle halinde veya seleksiyon dışı yaka-lama ve öldürme için kullanıldığında.

SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTLEN AKTİVİTELER

Ortamında (in-situ) ve ortam dışı (ex-situ) tür koruma faaliyetleri,
Biyolojik çeşitlilik elemanlarının sürdürülebilir kullanımı,
Avrupa Korunan Alanlar Ağı (Zümrüt Ağı)’nın geliştirilmesi.
Nesli tehlike altında olan Türler ile ilgili olarak Avrupa Eylem Planlarının uygulanması

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
Avrupa Bitkileri Kırmızı Listesi”nin hazırlanması,
“Avrupa Bitki Koruma Stratejisi”nin hazırlanması,
“Nesli tehdit altındaki türler ile ilgili olarak eylem planlarının hazırlanması,
“İstilacı Türler için Avrupa Stratejisi”nin oluşturulması,

Avrupa’da gerçekleştirilen tür koruma eylem planlarının uygulamalarını gözlemlemek
Ortamında (in-situ) ve ortam dışı (ex-situ) tür koruma faaliyetleri,
Biyolojik çeşitlilik elemanlarının sürdürülebilir kullanımı,
Avrupa Korunan Alanlar Ağı (Zümrüt Ağı)’nın geliştirilmesi.
KURUMSAL YAPI
Tüm tarafların katılımları ile oluşturulan “Daimi Komite”;
Sözleşme’nin işlerliğini gözden geçirdiği gibi, üyelere öneriler ve çözümler
üretir,
Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında halkı bilgilendirir,
Sözleşme’nin daha etkin ve aktif faaliyet göstermesi için her türlü eylemi
gerçekleştirir-Bakanlar Komitesini bu doğrultuda yönlendirir;
Sözleşme ile tezat düşen uygulamalar ile karşı karşıya kalındığında dosyaların
açılmasını sağlar.
Büro;
1991 Ocak ayında Daimi Komite kararları ile oluşturulan bir birimdir. Daimi Komite ve Komite
toplantıları ile ilgili her türlü yönetim ve organizasyon faaliyetini gerçekleştirmekle görevlidir.
Özellikle açılmış dosyaların takip edilmesi ve Daimi Komitenin bu konuda bilgilendirilmesi görevini
gerçekleştirir.
Sekreterya;
Uygulamaların gözlenmesinden ve koordinasyondan sorumludur. Avrupa Konseyi tarafından
desteklenir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan tüm
faaliyetlerden sorumludur. Avrupa Konseyi - Doğal Miras ve Biyolojik Çeşitlilik Bölümü Sekreterya
görevini sürdürmektedir.
Uzmanlar Grubu;
Türlerin durumunu, ekolojik problemlerin sebeplerini ve sonuçlarını tanımlamakla görevli olduğu gibi
karar alma sürecinde ve Sözleşme eklerinin düzenlenmesinde aktif görev alır. Bitkiler, yabani türler,
omurgasızlar, deniz kaplumbağaları, amfibi, sürüngenler ve kuşlar ile ilgili uzman grupları
oluşturulmuştur
ÜLKEMİZDEKİ DURUM
9

Ocak 1984 / 84-7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı – onaylanmış, 20 Şubat 1984 / 18318 sayılı
Resmi Gazete – yayımlanmıştır.

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Akdeniz Foku
(Monachus monachus)
Deniz kaplumbağalarını
(Caretta caretta ve Chelonia mydas)
Yanardöner çiçeğini (Centaurea tchihatcheffi )
Hopa Engereğini (Vipera kaznakovi)
Toros Kurbağasını (Rana holtzi)

