YERLİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ
(FAUNA)
KARA AVCILIĞI KANUNU KAPSAMINDA OLMAYAN FAUNA ELEMANLARI
 Kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili bilimsel
araştırma yapmak isteyen yerli araştırmacılar gerekli tüm belgelerle ve işbirliği
yapılan üniversite dekanlığının üst yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar.
 Her araştırmacı için ayrı ayrı eksiksiz doldurularak imzalanan ve imza sayfası hariç
diğer sayfaları ilgili kişilerce paraflanan Başvuru Formu Ek-1
 Proje metni (TÜBİTAK’a, üniversitelere sunulan proje metinleri, tez ise tez öneri
formları gibi)
 Ayrıntılı çalışma programı (hangi tarihlerde kaçar gün çalışılacağını, hangi
lokalitelerde çalışılacağını varsa GPS koordinatlarını içerek şekilde hazırlanmalı)
 Doğadan toplanacak birey sayısının belirtilmesi
 Deney yapılacaksa yerel etik kurul kararı (Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan
Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik)
 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan fauna elemanları için Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)’ndan izin
alınması
 Özgeçmiş
 Kimlik fotokopisi

KARA AVCILIĞI KANUNU KAPSAMINDA OLAN FAUNA ELEMANLARI
 Kara avcılığı kanunu kapsamında olan fauna elemanları ile ilgili başvuru;
• Bilimsel araştırma, halkalama ve markalama çalışmaları yapmak isteyen gerçek
kişiler ile sivil toplum kuruluşları çalışma yapacakları ilin il şube müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvururlar.
• Bilimsel araştırma, halkalama ve markalama çalışmaları yapmak isteyen kamu
kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri, bir dilekçe ile
Genel Müdürlüğe başvururlar.
 “Av Ve Yaban Hayvanlarinin Ve Yaşam Alanlarinin Korunmasi, Zararlilariyla
Mücadele Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik” beşinci kısım bilimsel araştırma,
eğitim, halkalama ve markalama bölümü ve yedinci kısım son hükümler bölümü
kapsamında gerekli başvurunun yapılması
 Proje metni (TÜBİTAK’a, üniversitelere sunulan proje metinleri, tez ise tez öneri
formları gibi)
 Ayrıntılı çalışma programı (hangi tarihlerde kaçar gün çalışılacağını, hangi
lokalitelerde çalışılacağını varsa GPS koordinatlarını içerek şekilde hazırlanmalı)
 Deney yapılacaksa yerel etik kurul kararı (Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan
Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik)
 Özgeçmiş
 Kimlik fotokopisi

YERLİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ
(FLORA)
 Flora elemanları ile ilgili bilimsel araştırma yapmak isteyen yerli araştırmacılar gerekli
tüm belgelerle ve işbirliği yapılan üniversite dekanlığının üst yazısı ile birlikte Genel
Müdürlüğe başvururlar.
 Her araştırmacı için ayrı ayrı eksiksiz doldurularak imzalanan ve imza sayfası hariç
diğer sayfaları ilgili kişilerce paraflanan Başvuru Formu Ek-1
 Proje metni (TÜBİTAK’a, üniversitelere sunulan proje metinleri, tez ise tez öneri
formları gibi)
 Ayrıntılı çalışma programı (hangi tarihlerde kaçar gün çalışılacağını, hangi
lokalitelerde çalışılacağını varsa GPS koordinatlarını içerek şekilde hazırlanmalı)
 Doğadan toplanacak birey sayısının belirtilmesi
 “Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına
İlişkin Yönetmelik” kapsamında olan türler varsa Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü)’ndan izin alınması
 Örnek toplayacak araştırmacıların “Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması
Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)’ndan
izin alması
 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan flora elemanları için Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)’ndan izin
alınması
 Özgeçmiş
 Kimlik fotokopisi

EK-1
(Türkiye’de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait
konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler, bilimsel amaçlı ses bandı, video kayıt,
belgesel film ve fotoğraf çekimleri )

BAŞVURU FORMU
Türkiye’de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi,
jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel
incelemeler, bilimsel amaçlı ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri
için doldurulur ve ilgili kuruluşlara doğrudan gönderilir.
1-) Başvurunun Yapıldığı Kuruluş

:

2-) Ad ve Soyadı

:

3-) Doğum Yeri ve Tarihi

:

4-) Baba Adı

:

5-) Anne Adı

:

6-) Mesleği

:

7-) İş Adresi ve Telefon Numarası

:

8-) Ev Adresi ve Telefon Numarası

:

9-) E-posta Adresi ve Faks Numarası

:

10-) Kısa Özgeçmiş

:

11-) Temsil Edilen Kuruluşların Adları
(Mevcut ise)

:

12-) Yayınlanan Eserleri Listesi

:

13-) Çalışmanın Konusu (Projenin Adı)

14-) Çalışma belirli bir eser veya eserler üzerinde yapılacaksa bu eser veya
eserlerin adlarını belirtiniz.
15-) Çalışma için öngörülen tarihler, çalışmanın süresi,çalışmanın takvimi, çalışma
yapılacak mekanlar (belirli mekanlar, bölgeler ve şehirler) ile çalışmanızın
amaçlarını içerecek şekilde projenizin kısa tanımını yapınız.

16-)Çalışmalarınızın bitiminde hazırladığınız ilmi raporun, yayınladığınız eserin
veya çektiğiniz film ile fotoğrafların bir örneğini bizzat veya kurumunuz
aracılığıyla çalışma yaptığınız yerdeki ilgili birime veya Genel Müdürlüğümüze
göndermeniz gerekmekte olup gönderebileceğiniz tarihi:

NOT: Askeri alan ve bölgelerde fotoğraf ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.
Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum; verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan
ederim.

Tarih
..../...../........
İmza

İZİN
(Bu Bölüm Kurum tarafından doldurulacaktır.)

İzin Tarihi
....../...../.......

İzin Veren
Adı-Soyadı:
İmza

