(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

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

YERLİ ARAŞTIRMACILARA
ARAŞTIRMA İZNİ VERİLMESİ VE TAKİBİ

Genel Müdürlüğümüz Tarafından Bilimsel Araştırma İzni Verilmesi
Prosedürü
Flora Konusunda

Bilimsel Araştırma Başvuruları Eğitim Tanıtım Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne
•
gelmekte ve ilgili dairelerin görüşü alınarak araştırmacılara bildirilmektedir.
•

Her araştırmacı için ayrı ayrı doldurularak imzalan Başvuru Formu (Ek–1)
Proje metni,
Ayrıntılı çalışma programı,
Kimlik Fotokopisi
Örnek topllayacak araştırmacılar Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan izin
belgesi
Araştırmacılar işbirliği yapılan üniversite Dekanlığının üst yazısı ve yukarıdaki belgelerle
birlikte Genel Müdürlüğümüze müracaatları halinde başvuru değerlendirmeye alınmakta
ve ilgili birimlerin görüşü alınarak hangi şartlarda izin verileceği belirlenmekte ve izin
belgeleri düzenlenmektedir. İzin verilmemesi halinde Üniversite Dekanlığına izin verilmeme
gerekçeleri bildirilmektedir.
-

Araştırma yapılmasının uygun görülmesi halinde Üniversite Dekanlığına hangi
şartlarda izin verildiği bildirilmektedir.
Fauna Konusunda

Gerçek kişi, sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve
araştırma enstitülerinin bilimsel araştırma izinleri 25.10.2005 tarih ve 25796 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alalarının
Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre verilmektedir. Yönetmeliğin 43. maddesine gereğince gerçek kişilerden akademik
geçmişi olan ve bu konuda daha önce bilimsel çalışmalar yapmış kişilere izin verilmektedir.
Aynı Yönetmeliğin 44.maddesine istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve
araştırma enstitülerinin bilimsel araştırma izinleri, uygun görülmesi durumunda çalışmaya
katılacak kişilerin her türlü sorumluluğu başvuru yapan makama ait olmak üzere başvuru
yapan makam ile Genel Müdürlük arasında yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde
verilmektedir.
Halkalama ve Markalama İzinleri de aynı prosedüre tabii olup, başvuru formları
Yönetmeliğin Ek–5 kısmındadır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE BAŞVURULARINDA DİKKATE
ALINAN HUSUSLAR

1. Akademik yeterlilik: yabancı araştırmacıların başvurularında araştırmacının bir
üniversite veya akademik kuruluş adına araştırmayı yürütmesi ve Türkiye’den bir
üniversite ile işbirliği anlaşması yapması istenmektedir.
2. Mevzuata uygunluk: Aşağıda mevzuata uygun olarak başvuru yapılması ve gerekli
izinlerin alınması istenmektedir:

a. 4 Nisan 1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve
Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat
Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları
Esaslar”
b.15 Ağustos 1992 tarih ve 21316 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitki Genetik Kaynaklarının
Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik”,
c. 21 Haziran 2003 tarih ve 25145 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında
Yönetmelik”
d. 10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliği”
e. 24 Aralık 2005 tarih ve 25976 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının
Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”
3. Ulusal önceliklere ve politikalara uygunluk: Plan, program ve stratejilerle
belirlenmiş önceliklere ve başta dış politikamız olmak üzere ulusal ve
sektörel politikalara uygunluk dikkate alınmaktadır.
4.Uluslar arası Sözleşmelerle uyum: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi,
CITES, Ramsar ve Bern Sözleşmelerine aykırı bir husus olup olmadığı
değerlendirilmektedir.

