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31 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31706

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2022 YILI İHRACAT

LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/46)

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 2022 yılı �ç�n doğadan toplanarak �hracatı yasak olan ç�çek soğanlarının

fam�lyalarını, c�nsler�n� ve türler�n�; doğa ve üret�m olarak kotayla sınırlandırılan ç�çek soğanlarının fam�lyalarını,
c�nsler�n� ve türler�n�; �hracat m�ktarları ve çevre ölçüler� �le �hracatı üret�mden serbest olan ç�çek soğanlarının
fam�lyalarını, c�nsler�n� ve türler�n� bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 21/3/2017 tar�hl� ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Ç�çek

Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üret�m� ve İhracatına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) BÜGEM: B�tk�sel Üret�m Genel Müdürlüğünü,
c) CITES: 27/4/1996 tar�hl� ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Nesl� Tehl�kede

Olan Yaban� Hayvan ve B�tk� Türler�n�n Uluslararası T�caret�ne İl�şk�n Sözleşmey�,
ç) Doğal ç�çek soğanı: Herhang� b�r ıslah yöntem�yle ıslah ed�lm�ş ve doğal türler�nden farklılaştırılmış olan

ç�çek soğanları har�ç, doğada bulunan ve yılın büyük b�r kısmını toprak altında geç�ren soğan, yumru, r�zom ve
kormları,

d) Doğal Ç�çek Soğanları Uzman Kom�syonu: Konu �le �lg�l� araştırmacı ve b�l�m adamlarından Bakanlıkça
oluşturulan kom�syonu,

e) F�rma: Bakanlığa müracaat eden, Doğal Ç�çek Soğanları Uzman Kom�syonu tarafından tesp�t ed�len, Tekn�k
Kom�te tarafından değerlend�r�len ve Bakanlık tarafından onaylanan doğal ç�çek soğanı türler�n� doğadan toplayarak
ve/veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

f) GTİP numarası: Gümrük tar�fe ve �stat�st�k poz�syonu numarasını,
g) İl müdürlüğü: Bakanlık �l müdürlükler�n�,
ğ) Kontenjan: Bakanlıkça �lan ed�len türler �ç�n bel�rlenen toplam kotanın, �hracat yeterl�l�ğ� almış f�rmalara

k�logram veya adet olarak tahs�s ed�len m�ktarlarını,
h) Kota: Bakanlıkça �lan ed�len, Türk�ye’den yıllık olarak �hraç ed�leb�lecek türlere a�t doğal ç�çek

soğanlarının k�logram veya adet olarak azam� m�ktarlarını,
ı) Tablo: Ek-1’de yer alan 2022 Yılı Doğal Ç�çek Soğanlarının İhracat L�stes� Tablosunu,
�) Tekn�k Kom�te: Doğal Ç�çek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üret�m� ve İhracatına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n

10 uncu maddes�nde bel�rt�len kuruluş tems�lc�ler�nden oluşan kom�tey�,
j) Yönetmel�k: 21/3/2017 tar�hl� ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Ç�çek Soğanlarının

Doğadan Toplanması, Üret�m� ve İhracatına İl�şk�n Yönetmel�ğ�,
�fade eder.
Uygulama
MADDE 4 – (1) 2022 yılında doğadan toplanarak �hracatı yasak olan ç�çek soğanlarının fam�lyaları, c�nsler�

ve türler�, doğa ve üret�m olarak kotayla sınırlandırılan ç�çek soğanlarının fam�lyaları, c�nsler� ve türler�, �hracat
m�ktarları ve çevre ölçüler� �le �hracatı üret�mden serbest olan ç�çek soğanlarının fam�lyaları, c�nsler� ve türler� Ek-
1’de yer alan tabloda göster�lm�şt�r.

a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türler�n �hracatı yapılamaz. 19/9/1996 tar�hl� ve 22762 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İl�şk�n Tebl�ğ (İhracat 96/31) gereğ�nce GTİP
numarası “0714.90.20.00.12” ve “1106.20.90.00.11” olan Orch�daceae (salep) fam�lyası türler�n�n yumru ve
droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) �hracatı yapılamaz.

b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türler�n f�rmalar bazında �hracat kontenjanı, Tekn�k Kom�te
tarafından tesp�t ed�l�r ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takd�rde yürürlüğe konulur. Tesp�t ed�len �hracat kontenjanları
Bakanlık tarafından f�rmalara b�ld�r�l�r. Bu Tebl�ğ kapsamındak� tüm türler�n f�rmalar arasında kontenjan devr�
yapılamaz.

c) F�rmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere a�t doğa kontenjanlarını, �l müdürlüğünden
ve/veya Orman Genel Müdürlüğü taşra teşk�latı tarafından düzenlenecek Menşe� Belges� karşılığında doğadan; üret�m
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kontenjanlarını �se �l müdürlüğünce ver�len Hasat Belges� karşılığında, kend�ler�ne kayıtlı tarlalardan veya kend�
adlarına sözleşme yapılmış ç�ftç�lere a�t tarlalardan tem�n eder.

ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türler�n aksamlarının (yaprak, tohum, ç�çek, yumru ve benzer�) �hraç
ed�leb�lmes� �ç�n Bakanlıktan �hraç müsaades� alınması gerek�r.

d) Tablonun (III) numaralı sütunundak� kültüre alınan türlere, �l müdürlüğünden alınan Hasat Belges�ne
�st�naden, L�l�um cand�dum (Akzambak), L�l�um martagon (Türkzambağı/Sultanzambağı), Ir�s tuberosum (Süsen),
Calla aeth�op�ca (Kalla), Pol�anthes tuberosa (Sümbülteber), Fr�t�llar�a pers�ca (Adıyaman lales�/Kırklale), Fr�t�llar�a
�mper�al�s (Ağlayangel�n), Anemone blanda (Dağlales�), Geran�um tuberosum (Çakmuz),  Sternberg�a lutea
(Karaç�ğdem), Dracunculus vulgar�s (Yılanbıçağı), Arum �tal�cum (Yılanyastığı), Arum d�oscor�des (T�rş�kpancarı) ve
Urg�nea mar�t�ma (Adasoğanı) türler� �ç�n �l müdürlüğünce �hraç �zn� ver�l�r. Bu türlerden CITES’e tab� olanlar �ç�n
BÜGEM tarafından CITES İz�n Belges� düzenlen�r.

e) Bu Tebl�ğ kapsamındak� türler�n soğanları ve yeş�l aksamı; maden �şletme sahaları,  karayolu açılan, yen�
baraj gölü tes�s ed�lecek olan, yen� �skâna açılan alanlar ve benzer� alanlar �le tapulu araz�lerden söküleb�l�r veya
b�ç�leb�l�r. Bunun �ç�n sahanın bel�rt�len n�tel�kler� taşıdığının �lg�l� Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya
b�ç�lecek m�ktar �le saha tay�n�n�n �se �l müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tesp�t ed�lmes� gerek�r. İl
müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt �ç�nde üret�m �ç�n anaç materyal� olarak kullanılab�l�r.

(2) Kültürü yapılan ve herhang� b�r ıslah metoduyla ıslah ed�lm�ş ve doğal türler�nden farklılaştırılmış tür ve
çeş�tler har�ç olmak üzere, bu Tebl�ğ kapsamında yer alan doğal ç�çek soğanlarının yen�den �hracat (re-eksport) amaçlı
�thalat ve �hracat �z�nler� BÜGEM’�n yetk�s�nded�r.

Doğal ç�çek soğanlarının GTİP numarası
MADDE 5 – (1) Doğal ç�çek soğanlarının GTİP numarası “0601.10.90.10.00”dır.
Kısıtlamalar
MADDE 6 – (1) Popülasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre bel�rlenen yerlerde ve

türlerde söküm yapılamaz. Buna göre; Antalya �l� Manavgat, Aksek�, İbradı ve Gündoğmuş �lçeler�nde Galanthus
elwes�� (Toros kardelen�) türü toplanamaz.

İdar� yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Doğadan �z�ns�z ve kaçak toplama yapan k�ş� veya kuruluşlara, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872

sayılı Çevre Kanunu uyarınca �şlem yapılır.
(2) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tar�hl� ve 5553 sayılı

Tohumculuk Kanununun 12 nc� maddes� ve 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3
üncü maddes� gereğ�nce �şlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 8 – (1) 18/12/2020 tar�hl� ve 31338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Ç�çek Soğanlarının

2021 Yılı İhracat L�stes� Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2020/41) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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