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TÜR LİSTESİ FORMU 

  1. Tür 2. Tür 3. Tür 4. Tür 5. Tür 

Türün 

Bilimsel adı (Latince adı)      

Türkçe adı      

İngilizce adı - - - -  

Sayısı (adet)1,3 

Dişi      

Erkek      

Yumurta - - - -  

Yavru - - - -  

Menşei (türün doğadan veya üretim olarak elde edildiği / edileceği 

yöre veya ülke)1,2,3 
     

Türün kaynağı (adet)1,2,3 
Doğa - - - -  

Üretim      

Damızlık (adet)1,2 
Dişi - - - -  

Erkek - - - -  

Satın alınan yumurta miktarı (adet)2 -  - -  - 

Üretim amacını yandaki 

rakamlarla kodlayınız1,2 

1) Doğaya yerleştirme 

2) Av materyali 

3) Süs hayvanı 

4) Bilimsel 

5)Ürün 

6) Diğer 

- - - -  

Bulundurma amacını yandaki 

rakamlarla kodlayınız3 

1) Hayvanat bahçesi 

2) Ülkemizde kurulan gezici 

hayvanat bahçesi 

3) Ülkemizde kurulan sirk 

4) Yabancı menşeli gezici hayvanat 

bahçesi 

5) Yabancı menşeli sirk 

6) Hobi olarak hayvan barındırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarih ve onay      

Yukarıda beyan ettiğim türlerde ve belirttiğim amaçlarda av ve yaban hayvanı üretmeyi / bulundurmayı taahhüt ederim.                      .../..../20..... 

                                                                                                                                                                                                                      Adı Soyadı 

Yukarıda beyan edilen ......... türe ait toplam.......sayfa tür listesi formu tarafımızca kontrol edilmiştir.                                                                İmza 

 

İsmail Murat GÜZEL 

    İl Müdürü V. 

     ..../..../...... 

 



 

 

 

TÜR LİSTESİ FORMUNUN ARKA SAYFASIDIR 

 

TABLONUN DOLDURULMA ŞEKLİ İLE İLGİLİ DİP NOTLAR: 

1) Yönetmeliğin yayım tarihinden önce izin alarak üretim yapan üreticiler tarafından doldurulur. 

2) Üretime yeni başlayacak üreticiler tarafından doldurulur. 

3) Hayvan bulunduranlar veya bulunduracaklar tarafından doldurulur. 

 

AÇIKLAMALAR: 

1) Bir türün birden fazla amaçla üretiminin söz konusu olduğu durumlarda bu amaçların kodları ilgili bölümde mutlaka belirtilir.  

2) Başvuru sahibi birden fazla tür listesi formu doldurdu ise her formu imzalamak zorundadır. 

3) İl müdürlüğü tarafından her sayfa, kontrol edilerek beyan edilen toplam tür sayısı ile toplam tür listesi sayısı tüm sayfalara yazılarak il müdürü tarafından onaylanır. 

4) Formdaki tarih ve onay kısmı Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığı tarafından doldurulur. Üretimi ve üretim amacı uygun görülen türler için onay kısmına üretim amacı kodu veya kodları 

yazılarak onaylanır.  

5) Genel Müdürlük tarafından uygun görülüp onaylanan ve il müdürlüğüne gönderilen tür listesi formlarının asılları il müdürlüğü tarafından yazılacak olan uygundur yazısının ekinde ilgiliye gönderilir. 

Genel Müdürlük tarafından onaylanarak il  müdürlüğüne gönderilen tür listelerinin birer sureti ilgili il müdürlüğünde muhafaza edilir. 

6) Yapılan denetimlerde tür listelerinde beyan edilen türler esas alınır. 

7) Doğadan toplanan tür ülkemiz doğasından toplanmış ise; türün doğadan toplandığı il, ilçe, köy, mevkii, yurtdışı ise doğadan toplandığı veya üretildiği yer menşei bölümüne yazılır. 

8) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen türler üretilir ve bulundurulur.  

9) Üreticiler birden fazla üretim amacı için başvurabilirler.  

10) İlgililer bulundurma amacı bölümündeki bulundurma şekillerinden yalnız biri için başvurabilirler.



 

 


