
HAYVANAT BAHÇELERİNİN VE DOĞAL YAŞAM PARKLARININ
KURULUŞU

İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunması kapsamında,

evc�l ve yaban� hayvanların doğal ortamındak� yaşam koşullarının azam� düzeyde
sağlanması �ç�n hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarının tekn�k, sağlık, refah ve
h�jyen şartları �le kuruluşu, çalışması, ruhsatlandırılması ve denetlenmes�ne yönel�k usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, kara ve su s�rkler�, yunus parkları �le ev hayvanı

üret�m ve satış yerler� har�ç olmak üzere, gerçek veya tüzel k�ş�ler �le kamu kurum ve
kuruluşları tarafından kurulan hayvanat bahçeler�n� ve doğal yaşam parklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 24/6/2004 tar�hl� ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma

Kanununun 22 nc� maddes�ne dayanılarak ve Avrupa B�rl�ğ�n�n 1999/22/EC sayılı Yaban
Hayvanlarının Hayvanat Bahçeler�nde Tutulmalarına İl�şk�n D�rekt�f� doğrultusunda
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Açık alan: Hayvanların gez�nme �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n oluşturulan etrafı

sınırlandırılmış alanı,
b) Akvaryum: Sucul hayvanların yapay b�r ortamda bulunduğu su haznes�n�,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) B�yolog: Fakülteler�n b�yoloj� bölümünden b�yolog unvanı �le mezun olan k�ş�y�,
d) Bölge müdürlüğü: Doğa koruma ve m�ll� parklar bölge müdürlüğünü,
e) CITES: 20/6/1996 tar�hl� ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesl�

Tehl�kede Olan Yaban� Hayvan ve B�tk� Türler�n�n Uluslararası T�caret�ne İl�şk�n
Sözleşmey�,

f) Denet�m elemanı: Bakanlık merkez ve taşra teşk�latı personel� ve/veya mahall�n en
büyük mülkî am�r�nce 5199 sayılı Kanunda bel�rt�len denet�mler� yapmak üzere
görevlend�r�len en az �k� yıllık yüksekokul mezunu k�ş�y�,

g) Dezenfeks�yon: Zararlı m�kroorgan�zmaların f�z�ksel, k�myasal veya ultrav�yole
ışınları uygulaması g�b� metotlarla zararsız hâle get�r�lmes� �şlem�n�,

ğ) D�j�tal k�ml�klend�rme: Hayvanların m�kroç�p ve benzer� sayısal ver� �çeren
malzemeler �le kayıt altına alınmasını,

h) Doğal yaşam parkı: Yaban� memel� hayvanların yılda en az yed� gün halka
serg�lend�kler� ve doğal ortamlarına uygun serbest dolaşımlarına �mkân sağlayan tes�sler�,

ı) Evc�l hayvan: İnsanlar tarafından kültüre alınmış ve eğ�t�lm�ş hayvanları,
�) Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından özell�kle evde, �ş yerler�nde ya da

araz�s�nde özel �lg� ve refakat amacıyla muhafaza ed�len, bakımı ve sorumluluğu
sah�pler�nce üstlen�len her türlü hayvanı,



j) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve M�llî Parklar Genel Müdürlüğünü,
k) Hayvan bakıcısı: Hayvanların yem, su, tımar g�b� çeş�tl� �ht�yaçlarını karşılamak

üzere çalışan k�ş�y�,
l) Hayvanat bahçes�: Evc�l ve yaban� hayvanların yılda en az yed� gün halka

serg�lend�kler� kalıcı tes�sler�,
m) İl şube müdürlüğü: Doğa koruma ve m�ll� parklar �l şube müdürlüğünü,
n) Kapalı alan: Hayvanların barındırılmaları amacıyla, b�yoloj�k ve etoloj�k özell�kler�

göz önünde bulundurularak yapılmış, açık alanla bağlantılı, etrafı ve üzer� kapalı alanı,
o) Karant�na b�r�m�: Bulaşıcı b�r hastalığın bulunduğu yerden gelen veya bulaşıcı

hastalık şüphes� olan hayvanların, sağlıklı hayvanlardan ayrı tutulması amacıyla
düzenlenen, gözetleme bölümü olan, mekan�k havalandırmanın sağlandığı kapalı bölmeler
�çeren alanı,

ö) Kelebek parkı: Kelebekler�n yılda en az yed� gün halka serg�lend�kler� kalıcı
tes�sler�,

p) Kom�syon: Hayvanat bahçes�n�n veya doğal yaşam parkının bulunduğu �ldek� �l
şube müdürü, bölge müdürlüğü veya �l şube müdürlüğünden b�r veter�ner hek�m ve �l şube
müdürlüğünden b�r personel olmak üzere üç k�ş�l�k ek�b�,

r) Muayene odası: Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkında hayvanların
muayene, teşh�s ve tedav�ler� �le bunlarla �lg�l� uygulamaların yapıldığı yer�,

s) Müşahede b�r�m�: Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkında, yen� gelen ya da
tedav�s� tamamlanan hayvanların bell� b�r süre �ç�n gözet�m altında tutulduğu bölme veya
alanı,

ş) Ruhsat: Hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parklarının faal�yet göstereb�lmeler�
�ç�n düzenlenen belgey�,

t) Sorumlu yönet�c�: Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkının kuruluş, �şley�ş ve
denet�m�yle �lg�l� �şlemlerden b�r�nc� derecede sorumlu k�ş�y�,

u) Sucul hayvanlar: Yunus ve bal�nalar har�ç olmak üzere, yaşamının tamamını ya da
b�r kısmını suda geç�rmek zorunda olan hayvanları,

ü) Su ürünler� uzmanı: Su ürünler� mühend�s�, balıkçılık teknoloj�s� mühend�s� veya
z�raat fakülteler�n�n su ürünler� bölümünden mezun k�ş�y�,

v) Tekn�k personel: Sorumlu yönet�c�ye bağlı olarak çalışan ve sorumlu yönet�c�n�n
vereceğ� görevler� yer�n� get�ren k�ş�y�,

y) Teraryum: Sürüngenler�n ve/veya �k� yaşamlı ve/veya omurgasızların bulunduğu
yapay ortamı,

z) Tür: B�rb�rler�yle ç�ftleşeb�len ve üreme yeteneğ�ne sah�p yavru oluşturma
potans�yel�nde olan b�reyler�n a�t olduğu taksonom�k b�r�m�,

aa) Veter�ner hek�m: 9/3/1954 tar�hl� ve 6343 sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n
İcrasına, Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� �le Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ�
İşlere Da�r Kanun uyarınca mesleğ�n� �cra eden ve bu Kanunun 5 �nc� maddes�nde sıralanan
görev ve yetk�ler� kullanan k�ş�y�,

bb) Yaban� hayvan: Türünün örnekler� doğada serbest olarak yaşayan, kültüre
alınmamış omurgalı veya omurgasız hayvanları,

cc) Yardımcı sağlık personel�: Veter�ner hek�m sorumluluğunda hayvan sağlığı,
bakım, besleme ve üret�m konularında çalışan, veter�ner sağlık tekn�ker�, tekn�syen� veya
laborantı,



çç) Yem depoları: Her türlü yemler�n depolanıp saklandığı yer�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hayvanat Bahçeler�n�n Gruplandırılması, Doğal Yaşam Parkları,

Yer Seç�m� ve Tes�s Kurma
Hayvanat bahçeler�n�n gruplandırılması
MADDE 5- (1) Hayvanat bahçeler� aşağıdak� şek�lde gruplandırılır:
a) 1. Grup: En az y�rm� tür kanatlı ve/veya memel� yaban� hayvanın bulunduğu

hayvanat bahçeler�d�r.
b) 2. Grup: Toplam hacm� en az b�n metreküp olan ve en az y�rm� tür sucul hayvanın

bulunduğu akvaryumlardır. 
c) 3. Grup: En az y�rm� tür kelebeğ�n bulunduğu kelebek parklarıdır.
ç) 4. Grup: En az y�rm� tür sürüngen ve/veya �k� yaşamlı ve/veya eklem bacaklının

bulunduğu teraryumlardır. 
(2) 1. Grup hayvanat bahçeler�nde kelebek, sürüngen, �k� yaşamlı ve eklem

bacaklıların her b�r�nden azam� beş tür ve sucul hayvanlardan azam� on tür bulundurulab�l�r.
(3) 2. Grup hayvanat bahçeler�nde sucul olanları har�ç kanatlı ve memel� hayvanlar

bulundurulamaz; kelebek, sürüngen, �k� yaşamlı ve eklem bacaklıların her b�r�nden azam�
üç tür bulundurulab�l�r.

(4) 3. Grup hayvanat bahçeler�nde kanatlı, memel�, sürüngen ve sucul hayvanlar
bulundurulamaz; kelebek har�c�ndek� eklem bacaklılardan azam� beş tür bulundurulab�l�r.

(5) 4. Grup hayvanat bahçeler�nde kanatlı ve memel� hayvanlar bulundurulamaz;
azam� beş tür kelebek; memel� ve kanatlı olanları har�ç azam� on tür sucul hayvan
bulundurulab�l�r.

(6) Hayvanat bahçeler�ndek� hayvan türler� �ç�n gerekl� asgar� alanlar Bakanlıkça
bel�rlen�r.

Doğal yaşam parkları
MADDE 6- (1) Doğal yaşam parkları, Bakanlıkça bel�rlenen yaban� memel�

hayvanlardan en az b�r türü bulunduran, hayvanların etoloj�k özell�kler� göz önünde
bulundurularak gen�ş alanlarda serbest dolaşımlarına �mkân sağlanan tes�slerd�r.

(2) Doğal yaşam parklarında bulundurulab�lecek yaban� memel� hayvan türler� ve
hayvanlar �ç�n gerekl� asgar� alanlar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Yer seç�m�
MADDE 7- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parkları gürültü, hava ve su

k�rl�l�ğ�ne maruz olmayan, �nsan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etk�leyeb�lecek
endüstr�yel kuruluşlar �le her türlü gayr�sıhh� müesseselerden kuş uçuşu en az b�r k�lometre
uzaklıkta, fen, sağlık ve afet şartları bakımından �mar �le �lg�l� mevzuata uygun alanlarda
kurulur.

(2) 26/2/2016 tar�hl� ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışver�ş
Merkezler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında tanımlanan alışver�ş merkezler�nde hayvanat
bahçeler� ve doğal yaşam parkları kurulamaz.

Ön �z�n
MADDE 8- (1) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı kurmak �steyen gerçek veya

tüzel k�ş�ler, kurum ve kuruluşlar, hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı kurmak
�sted�kler� yer�n �l şube müdürlüğüne aşağıda bel�rt�len belgelerle müracaat ederler:



a) Başvuru d�lekçes� (Ek-1).
b) Tür l�stes� formu (Ek-2).
c) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkının, hayvanların yerleş�mler�n� gösteren

ve Bakanlıkça hayvanlar �ç�n bel�rlenen asgar� alanlara uygun olarak hazırlanmış vaz�yet
planı.

ç) Yerleş�m yer� ve çevres�ne a�t �darî, tekn�k ve benzer� yerler� gösteren krok�.
d) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkının kurulacağı araz�n�n gerçek veya tüzel

k�ş�, kurum veya kuruluşa a�t tapusu veya tahs�s�n� gösteren belge.
e) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı kurulacak yer �le �lg�l� tarım ve orman �l

müdürlüğü, çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğü, �l sağlık müdürlüğü, �l kültür
ve tur�zm müdürlüğü ve �lg�l� beled�yen�n görüşler�.

(2) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı kurulacak yer �le �lg�l� b�r�nc� fıkranın
(e) bend�nde bel�rt�len kurum/kuruluşlardan alınan görüşler�n uygun olması hal�nde,
hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı yapılacak yer�n uygun şartları taşıyıp taşımadığı
Kom�syon tarafından yer�nde kontrol ed�l�r. Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı
yapılacak yer�n 7 nc� maddede bel�rt�len şartları taşıdığının tesp�t ed�lmes� hâl�nde, Ek-3’te
yer alan Ön İz�n Belges� �k� nüsha düzenlenerek b�r nüshası �l şube müdürlüğünde
muhafaza ed�l�r, d�ğer nüshası başvuru sah�b�ne ver�l�r. Ön �z�n b�r yıl süre �le geçerl�d�r. Bu
süre �çer�s�nde ruhsat almak �ç�n müracaat etmeyenler�n başvuruları �şlemden kaldırılarak
bu durum �l şube müdürlüğünce başvuru sah�b�ne resm� yazı �le b�ld�r�l�r.

(3) Aynı tes�s bünyes�nde b�rden fazla grup hayvanat bahçes� ve/veya doğal yaşam
parkı kurulacak olması hal�nde tek b�r Ön İz�n Belges� düzenlen�r.

(4) 5199 sayılı Kanun, 1/7/2003 tar�hl� ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 26
ncı maddes�, 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 9/8/1983
tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nc� maddes�n�n (k) bend� kapsamında ceza almış
k�ş�ler hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı kuramaz.

Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı ruhsatı
MADDE 9- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parkları ruhsatlandırılmadan

halkın z�yaret�ne açılamaz.
(2) Aynı tes�s bünyes�nde 5 �nc� ve 6 ncı maddelerde bel�rt�len asgar� şartların

oluşması hal�nde şartların sağlandığı her grup hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı �ç�n
ayrı b�r ruhsat alınması zorunludur.

(3) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı kurulması �le �lg�l� ön �z�n alan gerçek
veya tüzel k�ş�ler, kurum ve kuruluşlar, ruhsat almak �ç�n bu madden�n altıncı fıkrasında
bel�rt�len belgelerle �l şube müdürlüğüne müracaat ederler. Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralarında bel�rt�len ruhsatlar, �şyer� açma ve çalışma ruhsatı alınması mecbur�yet�n�
ortadan kaldırmaz.

(4) Hayvanat bahçeler�nde ve doğal yaşam parklarında �st�hdam ed�lmes� zorunlu,
tam zamanlı çalışacak asgar� �dar� ve tekn�k personel şunlardır:

a) 1. Grup Hayvanat Bahçes�nde ve Doğal Yaşam Parkında; b�r sorumlu yönet�c�, b�r
veter�ner hek�m ve b�r b�yolog.

b) 2. Grup Hayvanat Bahçes�nde; b�r sorumlu yönet�c�, b�r veter�ner hek�m ve b�r su
ürünler� uzmanı.

c) 3. Grup Hayvanat Bahçes�nde; b�r sorumlu yönet�c�, b�r veter�ner hek�m ve b�r
b�yolog.



ç) 4. Grup Hayvanat Bahçes�nde; b�r sorumlu yönet�c�, b�r veter�ner hek�m ve b�r
b�yolog.

(5) Aynı tes�s bünyes�nde b�rden fazla grup hayvanat bahçes� ve/veya doğal yaşam
parkı bulunması hal�nde b�r sorumlu yönet�c� ve b�r b�yolog �st�hdam ed�lmes� yeterl�d�r
ancak her b�r grup �ç�n ayrı ayrı veter�ner hek�m �st�hdam ed�lmes� zorunludur.

(6) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı ruhsatı almak �ç�n gerekl� belgeler
şunlardır:

a) 9/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğ�nce �lg�l� kurumlardan alınmış
�z�nler.

b) Hayvanat bahçes�nde veya doğal yaşam parkında �st�hdam ed�lmes� zorunlu olan
�dar� ve tekn�k personel �le personel�n tâb� olduğu �lg�l� mevzuat doğrultusunda hayvanat
bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b� arasında yapılan sözleşmeler, resmî kurumlarda �se
bu k�ş�lere a�t görevlend�rme yazıları.

c) Yangın ve patlamalar �ç�n gerekl� önlemler�n alındığına da�r �lg�l� �tfa�ye
müdürlüğünden alınan belge.

ç) Yerl� veya yabancı hayvan türler�n�n yasal yollarla tem�n ed�ld�ğ�ne da�r; fatura,
üret�c� satış belgeler�, CITES ek l�steler�nde yer alıyor �se CITES belgeler�, doğadan
toplama ve yakalama �z�nler� ve benzer� belgeler.

d) İşyer� açma ve çalışma ruhsatı.
(7) Belgeler, �l şube müdürlüğü tarafından �ncelen�r ve belgelerde eks�kl�k

bulunmaması hal�nde Ek-4’te yer alan Hayvanat Bahçes� Ruhsatı ve/veya Ek-5’te yer alan
Doğal Yaşam Parkı Ruhsatı düzenlen�r. Belgelerde eks�kl�k bulunması hal�nde bu durum
başvuru sah�b�ne resm� yazı �le b�ld�r�l�r. Eks�kl�kler�n en geç üç ay �çer�s�nde
tamamlanmaması hal�nde ön �z�n �ptal ed�lerek başvuru �şlemden kaldırılır.

(8) İl şube müdürlüğünce, hayvanat bahçes�n�n veya doğal yaşam parkının tüm �z�n
ve belgeler�n�n bulunduğu dosya oluşturulur. Hayvanat bahçes� ruhsatının veya doğal
yaşam parkı ruhsatının b�r örneğ� ruhsatlandırma tar�h�nden �t�baren en geç on gün
�çer�s�nde Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

(9) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı ruhsatı beş yıl geçerl�d�r. Ruhsat süres�
dolmadan on gün önce ruhsatın yen�lenmes� �ç�n b�r d�lekçe ve ek�nde tür l�stes� formu �le
b�rl�kte �l şube müdürlüğüne başvurulur. Bu süre �çer�s�nde başvuru yapılmaması
durumunda 27 nc� madde hükümler� doğrultusunda ruhsat �ptal�ne �l�şk�n �şlemler yapılır.
Başvuru �le �lg�l� Kom�syon tarafından yer�nde �nceleme yapılır ve uygun bulunanlara beş
yıl süre �le yen�den ruhsat düzenlen�r. Uygun bulunmayanlarda tesp�t ed�len eks�kl�kler�n
g�der�lmes� �ç�n üç ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda, Kom�syonca yapılan �ncelemede
eks�kl�kler�n g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 27 nc� madde hükümler� doğrultusunda ruhsat
�ptal�ne �l�şk�n �şlemler yapılır.

(10) Ruhsatın yen�lenmes� hâl�nde ruhsatın ve tür l�stes� formunun b�r örneğ� �l şube
müdürlüğündek� dosyasına konulur, b�r örneğ� de yen�leme tar�h�nden �t�baren en geç on
gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanat Bahçeler� ve Doğal Yaşam Parkları �le İlg�l� Genel Şartlar

Genel şartlar
MADDE 10- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parkları �le �lg�l� genel şartlar

şunlardır:



a) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunması
kapsamında;

1) Türler�n korunmasına da�r araştırma faal�yetler�,
2) Türlere yönel�k b�lg�lend�rme veya eğ�t�m çalışmaları,
3) Türler�n korunmasına �l�şk�n b�lg� alışver�ş�,
4) Kontrollü üret�m, repopülasyon veya türler�n Bakanlığın b�lg�s� dah�l�nde doğal

hayata yen�den kazandırılması,
hususlarını yer�ne get�rmek ve bu çalışmaları yıllık rapor hal�nde Bakanlığa sunmak

zorundadır.
b) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında nesl� tehl�ke altında olan yaban�

hayvan türler�n�n korunmasına da�r çalışmaların yürütülmes� esastır. Nesl� tehl�ke altında
olan hayvanların sayılarının arttırılması amacıyla gerekl� çalışmalar yapılır.

c) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında ruhsatlandırma �şlem�
tamamlanmadan hayvan bulundurulamaz.

ç) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkında belges� olmayan hayvanlar
bulundurulamaz.

d) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkındak� her av ve yaban hayvanının
16/6/2005 tar�hl� ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları �le
Bunlardan Elde Ed�len Ürünler�n Bulundurulması, Üret�m� ve T�caret� Hakkında
Yönetmel�k kapsamında belges� bulunmak zorundadır.

e) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkında hayvanların yasal yollarla tem�n
ed�ld�ğ�ne da�r; fatura, üret�c� satış belges�, CITES kapsamındak� hayvanlar �ç�n CITES
belgeler�, doğadan toplama ve yakalama �z�nler� ve benzer� belgeler�n bulunması
zorunludur.

f) Halkın serg�lenen türler ve onların doğal yaşam ortamları hakkında
b�lg�lend�r�lmes�, b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunmasına yönel�k eğ�t�lmes� ve b�l�nçlend�r�lmes�
�ç�n gerekl� çalışmalar yapılır.

g) Yırtıcı memel�ler�n bulunduğu alanın etrafı en az üç metre yüksekl�ğ�nde duvar ve
üzer�nde �k� metre yüksekl�ğ�nde tel örgü �le çevr�l�r.

ğ) Hayvan nak�l araçları �ç�n z�yaretç� g�r�ş�nden farklı kapılar bulundurulur.
h) Hayvan yükleme ve �nd�rme �şlem� �ç�n rampa ve/veya v�nç bulundurulur.
ı) Tüm g�r�ş ve çıkışlarda güvenl�k tedb�rler� alınır.
�) Z�yaretç� g�r�ş�nde, hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının detaylı

yapılanmasını gösteren krok� ya da maket ve z�yaretç�ler�n uyması gereken kurallar
bulundurulur.

j) Ana g�r�şten başka yeter� kadar ac�l çıkış kapısı bulundurulur.
k) Tem�zl�k ve hayvan nak�l vasıtaları �ç�n serv�s yolları bulundurulur.
l) Tem�zl�k yapmaya uygun basınçlı su s�stem� ve dezenfeks�yon �ç�n sab�t veya

seyyar dezenfeks�yon alet ve araçları bulundurulur. Dezenfeks�yon �şlemler� �ç�n ekoloj�k
dengey� bozmayacak ruhsatlı ürünler kullanılır.

m) Z�yaretç�ler�n kullanacağı yol güzergâhı üzer�nde, hayvan bölümler� ve d�ğer
b�r�mlerle �lg�l� b�lg�lend�rme tabelaları bulundurulur.

n) Hayvanların bulunduğu bölümlerde hayvanlar hakkında ırk, tür, menşe�, temel
ekoloj�, beslenme şekl�, koruma statüsü, coğraf� yayılımı, hab�tat tanımlaması ve �st�lacı
yabancı tür durumuna �l�şk�n b�lg�ler ver�l�r.



o) Hayvanların ırk ve türler�ne göre kaçmalarını, d�ğer hayvanlara ve çevreye zarar
vermeler�n� engelleyecek önlemler alınır.

ö) Z�yaretç�ler �ç�n hayvan sevg�s� ve hayvanları koruma b�l�nc�n� oluşturacak tanıtım
ve eğ�t�m programları düzenlen�r.

p) Sucul hayvanlar �ç�n özel olarak hazırlanmış tedav� amaçlı oda ve buralarda taze
tatlı veya tuzlu su tankları ve havuzları bulundurulur.

r) Hayvan türler� �ç�n farklı yemler�n bulunduğu yem deposu, yemler�n hazırlanacağı
mutfak ve soğuk hava deposu bulundurulur.

s) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının büyüklüğüne göre z�yaretç�ler �ç�n
yeterl� sayıda tuvalet, engell� tuvalet� ve bebek bakım odası bulundurulur.

ş) Personel �ç�n g�y�nme yerler�, dolaplar, duş, tuvalet ve lavabo bulundurulur.
t) Hayvanların et �ht�yaçlarının karşılanması amacıyla tes�s �ç�nde kes�m yapılması

durumunda �lg�l� mevzuatı doğrultusunda Bakanlıktan �z�n alınır.
u) Z�yaretç�ler tarafından hayvanların beslenmes�ne �z�n ver�lmez. Z�yaretç�ler�n,

yırtıcı, saldırgan ve zeh�rl� hayvanlar �le f�z�ksel temasına �z�n ver�lmez. D�ğer hayvanlar ve
z�yaretç�ler arasındak� f�z�ksel temaslar bel�rl� zaman d�l�mler�nde ve tes�s çalışanlarının
gözet�m� altında yapılab�l�r ve temaslar hayvan refahını tehl�keye sokacak şek�lde yapılmaz.

ü) Zeh�rl� hayvanlar �ç�n panzeh�r bulundurulur.
v) Z�yaretç�ler �ç�n uyarı tabelaları konulur.
y) Hayvanat bahçeler�nde veya doğal yaşam parklarında doğal yollarla üreyen ve

çoğalan teşh�r fazlası av ve yaban hayvanlarının satışı söz konusu olduğunda Av ve Yaban
Hayvanları �le Bunlardan Elde Ed�len Ürünler�n Bulundurulması, Üret�m� ve T�caret�
Hakkında Yönetmel�ğe göre �şlem yapılır.

z) Hayvanat bahçeler�nde, av ve yaban hayvanlarının sun� ve t�car� üret�mler�n�n
olması durumunda, Av ve Yaban Hayvanları �le Bunlardan Elde Ed�len Ürünler�n
Bulundurulması, Üret�m� ve T�caret� Hakkında Yönetmel�ğe göre �z�n alınır.

aa) Hayvanat bahçeler� kend�ler�ne get�r�len sağlıklı, yaralı veya hasta hayvanları �l
şube müdürlüğünün b�lg�s� har�c�nde alamazlar.

bb) Bakanlıkça el konulan türlerden hayvanat bahçes�ne veya doğal yaşam parkına
tesl�m ed�lenler, �l şube müdürlüğünden �z�n alınmadan satılamaz, h�be ed�lemez veya başka
b�r yere nakled�lemez.

cc) İnsan, hayvan ve çevre sağlığı �ç�n gerekl� önlemler ve güvenl�k tedb�rler� alınır.
çç) B�tk� ve hayvan türler�n�n sebep olab�leceğ� ekoloj�k tehl�keler� önlemek

maksadıyla hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarından hayvanların dışarı kaçmasını,
egzot�k veya �st�lacı b�tk� ve suda yaşayan hayvan türler�n�n hava ve su yoluyla doğaya
yayılmasını engellemek �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.

dd) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarına dışarıdan haşere ve paraz�t g�r�ş�n�
önley�c� tedb�rler alınır.

ee) 3. Grup hayvanat bahçeler�nde türler�n bulunduğu alanlar asgar� ç�ft membranlı
kırılmaz cam �le sınırlandırılır.

ff) 3. Grup hayvanat bahçeler�nde, kelebekler�n serbestçe dolaştığı alanların g�r�ş ve
çıkışında, hayvanların kaçışını önleyecek özell�kte yapılmış, b�rb�r�nden kapılarla ayrılan en
az �k� geç�ş düzeneğ� bulunur.

gg) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında hayvan ve malzeme araçları �ç�n
g�r�ş kapısında dezenfeks�yon çukuru oluşturulur.



ğğ) İnsan, hayvan ve çevre sağlığı açısından r�sk oluşturmaması maksadıyla atıklar
hayvanların ve �nsanların bulunduğu yerlerden uzak ve tek b�r alanda toplanır.

hh) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında elektr�k kes�nt�s� durumunda
kullanılmak üzere güç kaynağı bulundurulur.

ıı) Engell� hayvanlar �ç�n türün b�yoloj�k �ht�yaçlarını karşılayab�lecek ölçü ve
koşullara sah�p rehab�l�tasyon alanları oluşturulur.

��) 5199 sayılı Kanun, 1/7/2003 tar�hl� ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 26 ncı
maddes�, 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 9/8/1983 tar�hl�
ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nc� maddes�n�n (k) bend� kapsamında ceza almış
k�ş�ler hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkında çalışamaz.

jj) 2872 sayılı Çevre Kanununda bel�rt�len yasaklara ve standartlara uyulması
zorunludur.

kk) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında çalışan tüm personel�n,
h�zmetler�n gerekler�ne uygun g�ys�ler g�ymes� zorunludur. Görevl�ler�n kıyafetler�
hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b� ya da sorumlu yönet�c� tarafından
bel�rlen�r. Personel kıyafetler�nde hayvanların rahatsız olmayacağı renkler seç�l�r.

ll) Tüm personel�n adı, soyadının �lk harf�, görev� ve unvanının görüleb�leceğ�
şek�lde, sorumlu yönet�c� tarafından onaylı b�r k�ml�k kartı takması şarttır.

Hayvanların barındırıldıkları yerler �le �lg�l� genel şartlar
MADDE 11- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında, hayvanların

barındırıldığı yerlerde aşağıdak� genel şartlara uyulur:
a) Hayvanların b�yoloj�k �ht�yaçları, koruyucu ve tedav� ed�c� veter�ner h�zmetler� ve

türler�ne özgü şek�lde beslenmeler� sağlanır.
b) Barındırılan hayvan türüne uygun b�ç�m ve materyalden yapılmış, tem�zl�ğ�

düzenl� olarak sağlanan yeterl� sayıda suluk ve yeml�kler bulundurulur.
c) Hayvanların bulunduğu yerdek� atıklar düzenl� olarak tem�zlen�r.
ç) Hayvanların bulundukları bölgey� sınırlandıran duvar, tel örgü g�b� bölmeler

hayvana zarar vermeyecek malzemelerden seç�l�r.
d) Z�yaretç�ler�n ve hayvanların güvenl�ğ� �ç�n güvenl�k bar�yer� bulundurulur.

Güvenl�k amacıyla konulan bu bar�yerler z�yaretç� geç�ş�ne engel olab�lecek şek�lde türün
b�yoloj�k özell�kler� d�kkate alınarak düzenlen�r.

e) Hayvan türler�, etoloj�k özell�kler� d�kkate alınarak tek tek ya da b�r arada tutulur.
f) Hayvanların bulunduğu alanlar zeng�nleşt�r�lerek tür gereks�n�mler�ne ve

davranışlarına uygun olarak düzenlen�r.
g) Hayvanların bulunduğu açık alanlarda türün gereks�n�mler�ne uygun gölgel�k ve

saklanab�lecekler� yerler bulundurulur.
ğ) Sucul hayvanlar �ç�n su kal�tes�n�n her hayvan türüne göre ayarlanarak bel�rl�

aralıklarda tem�zlenmes�, yen�lenmes� ve gerekl� dezenfeks�yon �şlemler�n�n zamanında
yapılması sağlanır.

h) Hayvanlar, b�rb�rler�yle bes�n z�nc�r�ndek� konumları ve benzer� etk�leş�mler�
d�kkate alınarak mesafe ve konum bakımından b�rb�rler�n� görmeyecek şek�lde yerleşt�r�l�r.

ı) Hayvanların, eğ�t�ml� k�ş�ler tarafından bakımı ve beslenmes� sağlanır.
�) Hayvanların bulunduğu bölümler �le hayvanat bahçes�n�n ve doğal yaşam parkının

çevres� hayvan türüne zarar vermeyecek şek�lde ve hazırlanacak program dâh�l�nde
haşerelere karşı �laçlanır ve buna �l�şk�n raporlar kayıt altına alınır.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
H�zmet ve Sağlık B�r�mler�

G�r�ş bölümü
MADDE 12- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında, en az aşağıda yer

alan b�r�mlerden oluşan g�r�ş bölümünün bulunması zorunludur:
a) Z�yaretç�ler�n g�r�ş �şlemler�n�n yapıldığı b�r�m.
b) Güvenl�k görevl�ler� ve anons s�stem�n�n bulunduğu b�r�m.
c) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının krok�s�, şeması veya maket� �le

z�yaretç�ler�n uyması gereken kuralların bulunduğu b�r�m.
ç) İlk yardım b�r�m�.
d) Tuvalet ve lavabo.
İdare bölümü
MADDE 13- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında, hayvanların

bulunduğu b�r�mlerden ayrı olarak en az aşağıda yer alan b�r�mlerden oluşan �dare
bölümünün kurulması zorunludur:

a) Sorumlu yönet�c� odası.
b) Veter�ner hek�m/su ürünler� uzmanı/b�yolog odası.
c) Personel odası.
ç) Toplantı veya eğ�t�m salonu.
d) Yemekhane.
e) Tuvalet ve lavabo.
Hayvan sağlığı bölümü
MADDE 14- (1) 1. ve 2. Grup hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında,

hayvanların kontrol ve tedav�ler�n�n yapılacağı, hayvan sağlığı bölümü bulunur. 3. ve 4.
Grup hayvanat bahçeler�nde �se hayvan sağlığı bölümü kurulab�l�r.

(2) Hayvan sağlığı bölümünde aşağıdak� b�r�mler�n bulunması zorunludur:
a) Hayvanların teşh�s, tedav� ve kontroller�n�n yapılacağı, h�jyen�k şartlara uygun alet

ve ek�pmanlar �le donanımlı muayene ve operasyon odası.
b) Sucul hayvanlar �ç�n değ�ş�k ebatta akvaryum, havuz veya su tanklarının

bulunduğu b�r�m.
c) Karant�na b�r�m�.
ç) Müşahede b�r�m�.
d) Röntgen ve ultrason benzer� görüntüleme ün�tes�.
e) Yavru bakım ün�tes�.
f) Büyük hayvanlar �ç�n travay.
(3) Karant�na ve müşahede b�r�mler�n�n hayvanların barındırıldığı alanlardan uzak ve

ayrı b�r yerde olması zorunludur.
Yem deposu ve yem hazırlama bölümü
MADDE 15- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında;
a) Yem deposu ve hayvan bes�nler�n�n hazırlandığı yem hazırlama bölümü,
b) Hayvanlara ver�lmek üzere beklet�len gıdaların tutulacağı soğuk hava deposu,
bulunur.
(2) Yem depoları, �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak hazırlanır.
(3) Yem deposu ve yem hazırlama bölümünde, gıdalar �le temas eden yüzeyler

sağlam, kolay tem�zleneb�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r şek�lde düzenlen�r, haşere ve kem�rgen



kontrolü sağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Hayvanat Bahçes� ve Doğal Yaşam Parkı Sah�b�, Sorumlu Yönet�c� ve
D�ğer Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı sah�b�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 16- (1) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı sah�b�n�n görev, yetk� ve

sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun

çalışmasından sorumludur.
b) Sorumlu yönet�c�n�n görevden alınması, ölümü veya görevden kend� �steğ� �le

ayrılması g�b� hâllerde en geç b�r ay �ç�nde yen� görevlend�rmeler �le �lg�l� b�lg� ve belgeler�
�l şube müdürlüğüne gönder�r.

Sorumlu yönet�c�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 17- (1) Sorumlu yönet�c�; Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı, en az dört yıllık

yükseköğret�m mezunu ve hayvanat bahçes� ve/veya doğal yaşam parkı konusunda en az
�k� yıl deney�m sah�b� olmak zorundadır. Bu şartların sağlanması hal�nde hayvanat bahçes�
veya doğal yaşam parkı sah�b� de sorumlu yönet�c� olab�l�r. Hayvanat bahçeler� veya doğal
yaşam parklarında görevl� veter�ner hek�m, b�yolog veya su ürünler� uzmanı aynı zamanda
sorumlu yönet�c� olab�l�r.

(2) Sorumlu yönet�c�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının �darî, malî, tekn�k ve sağlık h�zmetler�n�

mevzuata uygun olarak �dare etmek ve denetlemek.
b) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının faal�yetler�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler�

yürütmek.
c) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının ruhsatlandırılmasından sonra b�na,

tes�s, hayvan türü ve sayısındak� değ�ş�kl�kler� �l şube müdürlüğüne b�ld�rmek.
ç) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkında kayıt ve arş�v s�stem�n� oluşturmak,

kayıtların düzenl� ve güncel tutulmasını sağlamak.
d) Denet�mler sırasında denet�m elemanlarınca �sten�len her türlü b�lg� ve belgey�

sunmak.
e) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun şek�lde atık ve atık

su yönet�m�n� sağlamak.
f) 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanununa tab� �hbarı mecbur� b�r hastalık çıktığında, an� hayvan ölümler� veya zoonoz
tesp�t ed�ld�ğ�nde veter�ner hek�m�n raporu doğrultusunda bu durumu �l şube müdürlüğü,
tarım ve orman �l veya �lçe müdürlüğü ve �l sağlık müdürlüğüne b�ld�rmek ve �lg�l�lerce
alınacak yasal tedb�rler� uygulatmak.

g) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkında görevl� tüm personel�n tüberküloz,
HIV ve hepat�t test� başta olmak üzere per�yod�k olarak gerekl� tetk�k ve muayeneler� �le
hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parklarında görev yapan veter�ner hek�mlere ve hayvan
bakıcılarına kuduz r�skl� temas önces� prof�laks� ve tetanoz aşılarının yapılmasını sağlamak.

ğ) Güvenl�k h�zmetler�n�n eks�ks�z yürütülmes�n� sağlamak.
h) Hayvanat bahçes�ndek� veya doğal yaşam parkındak� personel�n denet�m�n� ve

kontrolünü yapmak.



ı) Bakanlık tarafından talep ed�len b�lg� ve belgeler� tem�n etmek, 10 uncu madden�n
b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında yıllık çalışma raporlarını hazırlatarak tak�p eden
yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa sunmak.

�) Tekn�k personel�n görevden alınması, ölümü veya görevden kend� �steğ� �le
ayrılması g�b� hâllerde en geç b�r ay �ç�nde yen� görevlend�rmeler �le �lg�l� b�lg� ve belgeler�
�l şube müdürlüğüne göndermek.

j) Av ve yaban hayvanlarının üremes� net�ces�nde elde ed�len yen� b�reyler� veya ölen
b�reyler� otuz gün �ç�nde; çalınan, kaybolan veya kaçan b�reyler� aynı gün �ç�nde �l şube
müdürlüğüne b�ld�rmek.

k) Ac�l eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak.
l) Hayvan bakıcılarına eğ�t�m ver�lmes�n� ve bu eğ�t�mler�n kayıt altına alınmasını

sağlamak.
m) Tüm personel�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ� konusunda gerekl� eğ�t�mler� almasını

sağlamak.
Veter�ner hek�m�n görev ve sorumlulukları
MADDE 18- (1) Veter�ner hek�m�n görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanat bahçes�ne ve doğal yaşam parkına hayvanların kabul ed�l�p uygun

bölümlere alınmasını sağlamak.
b) Tüm hayvanların tür özell�kler�ne göre sağlık kontroller�n�, tedav�ler�n�, aşılarını ve

günlük gözlemler�n� yapmak.
c) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkındak� tüm hayvanları ve hayvanlara da�r

değ�ş�kl�kler� on gün �çer�s�nde Bakanlıkça oluşturulan ver� s�stem�ne kaydetmek.
ç) Hayvanların yaşadığı alanların ve hayvan sağlığıyla �lg�l� bölümler�n tem�zl�k,

haşere ve kem�rgen kontrolü �le dezenfeks�yonlarının yaptırılmasını sağlamak.
d) Ölen hayvanların, ölüm nedenler�n�n tesp�t� �ç�n gerekt�ğ�nde nekrops�ler�n�n

yapılmasını, kayıtlardan düşülmes�n� ve uygun tekn�kle �mhasını sağlamak.
e) Hayvanlar �ç�n uygun beslenme programı hazırlamak.
f) Hayvan bakıcılarını ve yardımcı sağlık personel�n� hayvan bakımı, beslenmes�,

refahı ve zoonoz konularında eğ�tmek ve eğ�t�mler� kayıt altına almak.
g) Hayvanlara a�t bakım, besleme, yemleme, sulama, yem ve su tahl�l�, bulundukları

ortamın ısı, ışık ve nem kontrolünü sağlamak ve bu konulardak� kayıtları kontrol etmek.
ğ) Hayvanlara a�t her türlü atık ve artıkların çevre ve �nsan sağlığına zarar vermes�n�

önley�c� tedb�rler�n alınmasını sorumlu yönet�c� �le b�rl�kte sağlamak.
h) Hayvanlara a�t tüm belgeler� ve kayıtları muhafaza etmek ve bu kayıtları

gerekt�ğ�nde yetk�l�lere �braz etmek.
ı) Hayvanat bahçes�nde çalışan yardımcı sağlık personel�n�n görev dağılımını yapıp

sorumluluk alanlarını ve nöbet ç�zelgeler�n� bel�rlemek, sorumlu yönet�c� �le b�rl�kte
onaylamak.

�) Türlere özgü karant�na tedb�rler�n� almak ve tak�b�n� yapmak.
j) 14/5/1928 tar�hl� ve 1262 sayılı İspenç�yar� ve Tıbb� Müstahzarlar Kanunu,  6343

sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n İcrasına, Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� �le
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ� İşlere Da�r Kanun �le 24/12/2011 tar�hl� ve 28152
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veter�ner Tıbb� Ürünler Hakkında Yönetmel�k
kapsamında �ş ve �şlemler� yürütmek. 



k) Hastalanan hayvanlardan gerekt�ğ�nde numune almak ve numunen�n uygun
koşullarda saklanarak gerekl� tahl�ller�n yapılmasını sağlamak.

Su ürünler� uzmanının görev ve sorumlulukları
MADDE 19- (1) Su ürünler� uzmanının sucul hayvanlar �le �lg�l� görev ve

sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanların beslenme b�ç�mler�ne ve davranış özell�kler�ne göre yerleş�m

planlarını yapmak.
b) Hayvanların tür özell�kler�ne göre yaşam ve barınma koşullarını bel�rlemek.
c) Hayvanların tür özell�kler�ne göre su kal�tes�n� bel�rlemek, kontrolünü yapmak ve

anal�z �ç�n su numuneler� almak.
ç) Akvaryum veya havuzlardak� suyun bel�rl� aralıklarla tem�zlenmes�n� ve gerekl�

dezenfeks�yon �şlemler�n�n zamanında yapılmasını sağlamak.
d) Hayvanların günlük gözlemler�n� yapmak. 
e) Hayvanların beslenme programını hazırlamak.
f) Hayvanların bakımı �le �lg�l� hayvan bakıcılarını eğ�tmek.
B�yologların görev ve sorumlulukları
MADDE 20- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarındak� b�yologların

görev ve sorumlulukları şunlardır:  
a) Hayvanat bahçeler�nde hayvanların tür özell�kler�ne göre barınma koşullarını

bel�rlemek.
b) Hayvanların c�ns ve tür tesp�t�n� yapmak.
c) Hayvanların büyüme, üreme ve gel�şme sürec�n� �zlemek ve gerekl� tedb�rler�n

alınmasını sağlamak.
ç) Hayvanat bahçeler�nde bulunan egzot�k b�tk� ve su türler�n�n doğaya vereb�leceğ�

zararları ve yayılma tehl�keler�n� önley�c� tedb�rler� almak.
d) B�yoloj�k çeş�tl�l�k çalışmalarını yürütmek.
e) Türlere özgü yaşam alanlarını zeng�nleşt�rme çalışmalarını planlamak.
f) Hayvan refahına uygun popülasyon denges�n� sağlamak.
g) Hayvan bakıcılarını eğ�tmek.
Hayvan bakıcılarının eğ�t�m�
MADDE 21- (1) Hayvan bakıcıları, hayvanat bahçes�nde veya doğal yaşam parkında

�şe başlamalarını müteak�p b�r ay �çer�s�nde hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarına
�l�şk�n mevzuat, hayvan refahı ve sağlığı, hayvanların bakımı, beslenmes�, hayvanlara
yaklaşım ve hayvan davranışları, hayvanlar �ç�n zeng�nleşt�rme uygulamaları, hayvanların
zapturaptı, zoonoz, tem�zl�k ve dezenfeks�yon, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lk yardım
konularında hayvanat bahçes� bünyes�nde en az 20 saat sürel� düzenlenecek eğ�t�m
programına katılır ve ver�len eğ�t�m kayıt altına alınır.

ALTINCI BÖLÜM
H�be, Satış, Yen� Hayvan Tem�n�, Güvenl�k, Kayıt ve Arş�v

Hayvanat bahçeler�nde ve doğal yaşam parklarında hayvanların h�be ed�lmes�,
satışı, yen� hayvan get�r�lmes�

MADDE 22- (1) Hayvanat bahçeler�nde veya doğal yaşam parklarındak� yaban�
hayvanların h�be veya satışı söz konusu olduğunda, Av ve Yaban Hayvanları �le Bunlardan
Elde Ed�len Ürünler�n Bulundurulması, Üret�m� ve T�caret� Hakkında Yönetmel�k
hükümler� uygulanır.



(2) Hayvanat bahçes�ne veya doğal yaşam parkına yen� b�r hayvan get�r�lmes�n�n
planlanması hal�nde hayvanın barındırılacağı yer� gösteren plan ve yasal yollarla tem�n
ed�ld�ğ�ne da�r belgelerle b�rl�kte �l şube müdürlüğüne başvurulur. İl şube müdürlüğünce
uygun bulunması hal�nde hayvanın get�r�lmes�ne �z�n ver�l�r. Hayvanat bahçes�ne veya
doğal yaşam parkına �z�ns�z b�r hayvan get�r�lmes� durumunda �l şube müdürlüğünce bu
hayvanlara el konularak 29 uncu madde hükümler� uygulanır. İz�ns�z get�r�len hayvanlar
d�ğer hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parklarına ger� alınmamak üzere ücrets�z olarak
ver�l�r. Bu hayvanların nakl� sırasındak� tüm masraflar hayvanı �z�ns�z olarak get�ren
hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b� tarafından karşılanır.

Güvenl�k
MADDE 23- (1) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında genel güvenl�k

önlemler� �le b�rl�kte aşağıdak� tedb�rler�n alınması zorunludur:
a) Z�yaretç�ler�n g�r�ş ve çıkış yapması �ç�n ayrı kapılarla sınırlandırılmış kontrollü

geç�ş düzen� sağlanır.
b) Ac�l durumlarda personel ve z�yaretç�ler�n tahl�ye ed�leb�leceğ� ac�l çıkış kapıları

bulundurulur.
c) Hayvanlardan �nsanlara geleb�lecek zararlara karşı uyarıcı levhalar yerleşt�r�l�r.
ç) Hayvanların vereb�leceğ� zararlar açısından r�sk oluşturan alanlarda z�yaretç�ler

�ç�n gerekl� önlemler alınır.
d) Açık ve kapalı alanlar, hayvanların kaçmasını önleyecek şek�lde düzenlen�r.
e) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının her noktasından duyulab�l�r şek�lde

anons s�stem� bulundurulur.
f) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında bulunan tehl�kel�, yırtıcı ve zeh�rl�

hayvanların kaçması hal�nde, z�yaretç�ler�n güvenl� b�r yere alınması �ç�n çıkış güzergâhı
oluşturulması dâh�l yapılması gereken �ş ve �şlemlere �l�şk�n ac�l eylem planları oluşturulur.

g) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamında gerekl� önlemler alınır.

ğ) Hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parklarında çalışanlara ya da z�yaretç�lere
hayvanlar tarafından ver�lecek zararlar �le bu hayvanların kaçması sebeb�yle oluşab�lecek
can ve mal kaybından hayvanat bahçes� sah�b� ve sorumlu yönet�c� sorumludur. Zararın
oluşmasına k�ş�sel kusurların sebep olduğu durumlar saklıdır.

Kayıt ve arş�v
MADDE 24- (1) İl şube müdürlüğü, Bakanlık tarafından oluşturulan ver� tabanına

hayvanat bahçeler�n�n ve doğal yaşam parklarının ruhsatlandırılması, denet�m� ve
hayvanların nak�ller�ne da�r b�lg�ler� kaydeder ve hayvanat bahçeler�nde ve doğal yaşam
parklarında kayıtların güncel olarak tutulmasını sağlar.

(2) Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parklarındak� tüm hayvanlar, veter�ner hek�m
tarafından Bakanlıkça oluşturulan ver� tabanına kayded�l�r ve kayıtlar güncel tutulur.

(3) D�j�tal k�ml�klend�rme yapılab�lecek tüm hayvanlar bu yöntem �le kayıt altına
alınır. D�j�tal k�ml�klend�rme yapılamayan hayvanlar �ç�n halkalama, markalama, boyama,
numaralandırma g�b� k�ml�klend�rme yöntemler� bel�rlenerek uygulanır.

(4) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarındak� yaban� hayvanların üremes�
net�ces�nde meydana gelen yen� b�reyler �le ölen, h�be ed�len veya satın alınan hayvanlar
Bakanlık tarafından oluşturulan ver� tabanına on gün �çer�s�nde kayded�l�r.



(5) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarındak� tedav� ve dezenfeks�yon
�şlemler�n�n kayıtları güncel olarak tutulur.

(6) Ruhsatlandırılan hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarındak� hayvanlara da�r
b�lg�ler ruhsatın ver�lmes�n� müteak�p en geç b�r ay �çer�s�nde ver� tabanına kayded�l�r ve
güncel tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denet�m, Faal�yet� Durdurma, Ruhsat İptal�, Yasaklar, Cezalar,

Değ�ş�kl�k ve Dev�r
Denet�m
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uyulup uyulmadığını denetleme yetk�s�

Bakanlığa a�tt�r. Bakanlık bu yetk�s�n� gerekt�ğ�nde mahall�n en büyük mülkî am�r�ne
devredeb�l�r. Bakanlığın yetk�s�n� devretmes� hal�nde, mahall�n en büyük mülkî am�r� �l
bünyes�nde veya mevcut değ�lse başka �llerden veya kurumlardan hayvanların korunması
konusunda uzman personel� de denet�m �le görevlend�reb�l�r. Bakanlık, merkez teşk�latı
�lg�l� b�r�m personel�n� de denet�m �le görevlend�reb�l�r.

(2) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parkları, bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve
esaslara uygunluk bakımından olağan dışı denet�mler har�ç rut�n olarak üç ayda b�r denet�m
elemanlarınca denetlen�r.

(3) Denet�mde tesp�t ed�len eks�kl�k ve usulsüzlükler�n bel�rt�len sürede g�der�lmes�
hususu, denet�me yetk�l� merc� tarafından hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı sorumlu
yönet�c�s�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkının faal�yet�n�n geç�c� olarak
durdurulması

MADDE 26- (1) Ruhsatsız çalıştığı tesp�t ed�len hayvanat bahçes� ve doğal yaşam
parkı, ruhsatlandırma �şlem� tamamlanana kadar bölge müdürlüğünün onayı �le �l şube
müdürlüğünce halkın z�yaret�ne kapatılır. Bu tes�slere ruhsat başvurusunda bulunmaları
veya bünyeler�ndek� hayvanları satmaları ya da h�be etmeler� �ç�n üç ay süre ver�l�r. Bu süre
sonunda ruhsat �ç�n başvuruda bulunulmaması veya hayvanların elden çıkarılmaması
hal�nde, mevcut hayvanlar d�ğer hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parklarına ger�
alınmamak üzere ücrets�z olarak ver�l�r. Nak�l sırasındak� tüm masraflar ruhsatsız çalışan
tes�s sah�b� tarafından karşılanır.

(2) Ruhsatlı hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarının denetlenmes� sırasında
eks�kl�k veya usulsüzlük tesp�t ed�lmes� ya da ruhsat yen�leme başvurusunun bel�rt�len süre
�çer�s�nde yapılmaması durumunda hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkının b�r kısmı
veya tamamı, bu durumun g�der�lmes� �ç�n bölge müdürlüğü onayı �le �l şube müdürlüğünce
üç aya kadar halkın z�yaret�ne kapatılır.

Hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkı ruhsatı �ptal�
MADDE 27- (1) Denet�mler sonunda geç�c� olarak halkın z�yaret�ne kapatılan ve

b�ld�r�len eks�kl�k veya usulsüzlükler� �l şube müdürlüğünce bel�rt�len süre �çer�s�nde
g�dermeyen hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parkının ruhsatı bölge müdürlüğünün
onayı �le �l şube müdürlüğünce �ptal ed�l�r ve bu durum sorumlu yönet�c�ye ya da hayvanat
bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r. İl şube müdürlüğünce,
ruhsatın �ptal ed�ld�ğ�ne da�r en geç on gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�lg� ver�l�r.
Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parklarının ruhsatının �ptal ed�lmes� hal�nde, �şyer�



açma ve çalışma ruhsatının �ptal�n�n de yapılab�lmes� �ç�n bu durum �l şube müdürlüğünce
�lg�l� kuruma b�ld�r�l�r.

(2) Ruhsatı �ptal ed�lm�ş hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parklarına,
hayvanlarını satmaları ya da h�be etmeler� �ç�n ruhsat �ptal tar�h�nden �t�baren üç ay süre
tanınır. Bu süre sonunda hayvanlar elden çıkarılmamışsa, d�ğer hayvanat bahçeler� veya
doğal yaşam parklarına ger� alınmamak üzere ücrets�z olarak ver�l�r. Bu hayvanların nakl�
sırasındak� tüm masraflar ruhsatı �ptal ed�len hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı
sah�b� tarafından karşılanır.

(3) İşletme ruhsatı �ptal� sonrasında, hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkındak�
hayvanların nak�ller�n�n hayvanların özell�kler�ne uygun ve güvenl� b�r şek�lde yapılarak
hayvan refahı �le �lg�l� koşulların yer�ne get�r�lmes� ruhsatı �ptal ed�len hayvanat bahçes�
veya doğal yaşam parkı sah�b� tarafından sağlanır.

Yasaklar
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yasak olan f��l ve davranışlar aşağıda

bel�rt�lm�şt�r:
a) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len şartları sağlayan hayvanat bahçeler�

veya 6 ncı maddede yer alan şartlara ha�z doğal yaşam parkları har�c�ndek� tes�slerde
yaban� hayvanların halka t�car� olarak serg�lenmes� yasaktır.

b) 6343 sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n İcrasına, Türk Veter�ner Hek�mler�
B�rl�ğ� �le Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ� İşlere Da�r Kanuna göre geç�c� olarak
meslekten men ed�lenler, bu yasakları süres�nce hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam
parklarında veter�ner hek�ml�k görev�n� yapamazlar.

c) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında belges�z hayvan barındırılamaz.
ç) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında hayvanlara acı ve ıstırap verecek

davranışlarda bulunulamaz.
d) Genel Müdürlüğün �zn� olmadan hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarından

h�çb�r hayvan doğaya bırakılamaz.
e) Z�yaretç�ler hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarına evc�l hayvanlarla

g�remez.
f) 1. grup hayvanat bahçes� ve doğal yaşam parkında görev yapan sorumlu yönet�c� ve

veter�ner hek�m başka b�r �şyer�nde çalışamaz.
g) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarına, tes�s�n bünyes�nde kullanılanlar

har�ç araçlar �le g�r�lemez.
ğ) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında farklı türdek� hayvanların

ç�ftleşmes�ne �z�n ver�lmez.
h) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında melez hayvanların saf tür

hayvanlarla ç�ftleşmes�ne, h�be ve satışına �z�n ver�lmez.
ı) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarına gelen z�yaretç�ler, hayvanat bahçes�

ve doğal yaşam parkı yönet�m� tarafından bel�rlenen veya duyurusu yapılan kurallara aykırı
davranamaz.

�) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında z�yaretç�ler tarafından hayvanlar
beslenemez.

j) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarında yırtıcı, saldırgan ve zeh�rl�
hayvanlar �le z�yaretç�ler arasında f�z�ksel temasa �z�n ver�lmez.



k) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarındak� hayvanların nak�l ve sağlık
nedenler� dışında herhang� b�r yöntem kullanılarak uyuşturulmaları yasaktır.

l) Hayvanat bahçeler� ve doğal yaşam parklarındak� hayvanlar, t�car� amaçlı f�lm,
reklam, fotoğraf ve benzer� çek�mlerde veya göster�lerde �l şube müdürlüğünün �zn�
olmadan kullanılamaz. Hayvanlar; acı, ıstırap ya da zarar görecek şek�lde, f�lm çek�m�,
göster�, reklam ve benzer� �şler �ç�n kullanılamaz. T�car� amaçlı f�lm, reklam, fotoğraf ve
benzer� çek�mlerde �nsanların yırtıcı, saldırgan ve zeh�rl� hayvanlar �le f�z�ksel temasına �z�n
ver�lmez.

Cezalar
MADDE 29- (1) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�pler�, hayvanat

bahçeler� ve doğal yaşam parklarını, hayvanların doğal yaşama ortamına en uygun şek�lde
tanz�m etmekle ve ett�rmekle yükümlüdürler. 5199 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�nde
bel�rt�len yükümlülüğe ve bu Yönetmel�kte bel�rlenen hükümlere aykırı davrananlara 5199
sayılı Kanunun 28 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.

Değ�ş�kl�k ve dev�r
MADDE 30- (1) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b�n�n; dev�r, h�be

veya satış sebepler�yle değ�şmes� hal�nde söz konusu değ�ş�kl�k �le �lg�l� hayvanat bahçes�
veya doğal yaşam parkının esk� ve yen� sah�b� tarafından �mzalanan noter tasd�kl�
sözleşmey� �çeren b�r d�lekçe �le b�r ay �ç�nde �l şube müdürlüğüne başvurulur. İl şube
müdürlüğü tarafından değ�ş�kl�kler doğrultusunda bu Yönetmel�k kapsamında yen�den
ruhsat düzenlen�r. Yen�den ruhsat düzenlen�nceye kadar hayvanat bahçes� veya doğal yaşam
parkının esk� sah�b�n�n, sorumlu yönet�c�s�n�n ve veter�ner hek�m�n�n görev ve
sorumlulukları devam eder.

(2) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b�n�n ölümü hal�nde var�s�
tarafından �l şube müdürlüğüne b�r ay �ç�nde b�ld�r�mde bulunulur. Var�sler�n hayvanat
bahçes� veya doğal yaşam parkı faal�yet�n� devam ett�rmek �stememes� durumunda
hayvanları satmaları ya da h�be etmeler� �ç�n üç ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda hayvanlar
elden çıkarılmamışsa, mevcut hayvanlar d�ğer hayvanat bahçeler�ne veya doğal yaşam
parklarına ger� alınmamak üzere ücrets�z olarak ver�l�r. Bu hayvanların nakl� sırasındak�
tüm masraflar var�sler tarafından karşılanır.

(3) Hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b� tarafından tes�s�n kapatılmasına
karar ver�lmes� hal�nde �l şube müdürlüğüne b�r d�lekçe �le başvurulur. Bu durumda,
hayvanat bahçes� veya doğal yaşam parkı sah�b�ne hayvanları satmaları ya da h�be etmeler�
�ç�n üç ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda hayvanlar elden çıkarılmamışsa, mevcut hayvanlar
d�ğer hayvanat bahçeler�ne veya doğal yaşam parklarına ger� alınmamak üzere ücrets�z
olarak ver�l�r. Bu hayvanların nakl� sırasındak� tüm masraflar kapatılan hayvanat bahçes�
veya doğal yaşam parkı sah�b� tarafından karşılanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 31- (1) 11/8/2007 tar�hl� ve 26610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanat Bahçeler�n�n Kuruluşu �le Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş sürec�



GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce
ruhsatlandırılan hayvanat bahçeler�ne, 7 nc� madde ve 5 �nc� madden�n altıncı fıkrası har�ç
olmak üzere d�ğer şartları sağlaması ve 5 �nc� veya 6 ncı maddelerde bel�rt�len gruplara
göre yen� ruhsat almaları �ç�n bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl
süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde mevcut hayvanat bahçes� �ç�n yen� ruhsat alınmaması hâl�nde
mevcut ruhsat bölge müdürlüğü onayı �le �l şube müdürlüğünce �ptal ed�l�r ve 27 nc�
madden�n �k�nc� fıkrası hükmü uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsatlandırılan hayvanat
bahçeler�ne bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra eklenecek her yen� b�rey �ç�n
5 �nc� madden�n altıncı fıkrası kapsamında Bakanlıkça bel�rlenen tüm şartların sağlanması
zorunludur.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce alışver�ş merkezler�nde kurularak
ruhsatlandırılan hayvanat bahçeler�ne 7 nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükümler� uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce alışver�ş merkezler�nde kurulan
ruhsatlı hayvanat bahçeler�, bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren mevcut kanatlı
ve/veya memel� hayvan sayısını artıramaz, bu hayvanlardan ölenler�n yer�ne yen� hayvanlar
alamaz. Bu hayvanat bahçeler�nde doğal yollarla üreyen kanatlı hayvanlar yumurtadan
çıktıktan �t�baren altı ay �çer�s�nde, memel� hayvanlar �se doğumdan �t�baren b�r yıl
�çer�s�nde elden çıkarılır. Hayvanların bu süre �ç�nde elden çıkarılmaması hal�nde
Bakanlıkça bu hayvanlara el konularak 29 uncu madde hükümler� uygulanır. El konulan bu
hayvanlar uygun hayvanat bahçeler� veya doğal yaşam parklarına ger� alınmamak üzere
ücrets�z olarak ver�l�r. Bu hayvanların nakl� sırasındak� tüm masraflar bu hayvanları
bel�rt�len süre �çer�s�nde el�nden çıkarmayan hayvanat bahçes� sah�b� tarafından karşılanır.

(5) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ruhsatlandırılan hayvanat
bahçeler�nde 5 �nc� madden�n �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarında
bel�rt�lenlerden fazla bulunan hayvanların sayısı artırılamaz, bu hayvanlardan ölenler�n
yer�ne yen� hayvanlar alınamaz. Bu fıkranın �hlal� hal�nde Bakanlıkça bu hayvanlara el
konularak 29 uncu madde hükümler� uygulanır. El konulan bu hayvanlar uygun hayvanat
bahçeler� ve doğal yaşam parklarına ger� alınmamak üzere ücrets�z olarak ver�l�r. Bu
hayvanların nakl� sırasındak� tüm masraflar bu hayvanları bel�rt�len süre �çer�s�nde el�nden
çıkarmayan hayvanat bahçes� sah�b� tarafından karşılanır.

(6) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde mevcut
hayvanat bahçeler�nde bulunan tüm hayvanlar hayvanat bahçes� veter�ner hek�m� tarafından
Bakanlıkça oluşturulan ver� tabanına kayded�l�r.

Yürürlük
MADDE 32- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ek-1 
BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 
 
 

a) Hayvanat Bahçesi/Doğal Yaşam Parkı Sahibi  
 
1) Gerçek Kişi İse; 
 
Adı Soyadı        : 
T.C. Kimlik No.        : 
Adresi        : 
Telefon        : 
 
2) Tüzel Kişi, Kurum veya Kuruluş İse;  
 
Adı/Unvanı         : 
Vergi No  : 
Adresi         : 
Telefon         : 
 
 
b) Hayvanat Bahçesinin 
Adı : 
Grubu                             :  □ 1. Grup               □ 2. Grup               □ 3. Grup               □ 

4. Grup 
Adresi : 
 
c) Doğal Yaşam Parkının 
Adı : 
Adresi : 
 
 
 Yukarıda ve ekte beyan ettiğim bilgi ve belgeler doğrultusunda hayvanat bahçesi/doğal 

yaşam parkı açmak istiyorum. 
 Gereğini arz ederim. 
 
 
 
 Hayvanat Bahçesi/Doğal Yaşam Parkı Sahibi/Yetkili Kişi 
  
 
 Adı Soyadı 
 Tarih - İmza 
 
 
 
EKLER: 
1) Tür Listesi Formu 
2) Vaziyet Planı ve Kroki 
3) Tapu veya Tahsis Belgesi 
4) Hayvanat Bahçesi/Doğal Yaşam Parkı Kurulacak Yer İle İlgili Kurum görüşleri 
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Ek-2 
 
 

TÜR LİSTESİ FORMU 
 
 

 

 
Türün Sayısı 

Menşei 

(Türün 

elde edileceği yer 

veya ülke) 

Türün 

Kaynağı 

Bilimsel Adı 

(Latince Adı) Türkçe Adı D

işi 

E

rkek 

Cinsiyet

i Belirlenemeyen  
D

oğa 

Ü

retim 

1

. Tür 
        

2

. Tür 
        

3

. Tür 
        

4

. Tür 
        

5

. Tür 
        

6

. Tür 
        

7

. Tür 
        

8

. Tür 
        

9

. Tür 
        

1

0. Tür 
        

…

……. 
        

 

 
Yukarıda beyan ettiğim hayvan türlerini bulundurmayı taahhüt ederim. 

 
 
 
 
 

Hayvanat Bahçesi/Doğal Yaşam Parkı Sahibi/ Yetkili Kişi 
 
 

Adı Soyadı 
                                                                      Tarih - İmza 

 

 

 

  

 



 3 

Ek-3 

 
ÖN İZİN BELGESİ 

 
 
a) Hayvanat Bahçesi/Doğal Yaşam Parkı Sahibi  
 
1) Gerçek Kişi İse; 
 
Adı Soyadı : 
T.C. Kimlik No. : 
Adresi : 
Telefon                   : 
 
2) Tüzel Kişi, Kurum veya Kuruluş İse; 
  
Adı/Unvanı : 
Vergi No : 
Adresi : 
Telefon : 
 
 
b) Hayvanat Bahçesinin 
Adı : 
Grubu                     :  □ 1. Grup               □ 2. Grup               □ 3. Grup               □ 4. Grup 
Adresi : 
 
c) Doğal Yaşam Parkının 
Adı : 
Adresi : 
 
 
 
     Komisyon Üyesi                                 Komisyon Üyesi                                Komisyon 

Üyesi      
       
        Adı Soyadı                                           Adı Soyadı                                        Adı 

Soyadı 
            İmza                                                     İmza                                                   İmza 
 
 
 
 
 Yukarıda adı, grubu ve adresi belirtilen hayvanat bahçesi/doğal yaşam parkının 

kuruluşuna ilişkin, Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu İle Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında ön izin verilmesi uygundur. 

..…/..…/20…. 
 
 
 

İl Şube Müdürü 
Adı Soyadı 

İmza 
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Ek-4 
 
 
 
 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı ……………. Bölge Müdürlüğü 

Doğa Koruma ve Milli Parklar …………………… İl Şube Müdürlüğü 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
a) Hayvanat Bahçesi Sahibi  
 
1) Gerçek Kişi İse; 
 
Adı Soyadı : 
T.C. Kimlik No. : 
Adresi : 
Telefon : 
 
2) Tüzel Kişi, Kurum veya Kuruluş İse; 
 
Adı/Unvanı : 
Vergi No : 
Adresi : 
Telefon : 
 
b) Hayvanat Bahçesinin 
Adı : 
Grubu :  □ 1. Grup               □ 2. Grup               □ 3. Grup               □ 4. Grup 
Adresi : 
 
 
  
 
 
Yukarıda adı, grubu ve adresi belirtilen hayvanat bahçesine, Hayvanat Bahçelerinin 

ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında ruhsat verilmesi uygundur. 

 
..…/..…/20…. 

 
Bölge Müdürü 

Adı Soyadı 
İmza 
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Ek-5 

 
 
 
 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı ……………. Bölge Müdürlüğü 

Doğa Koruma ve Milli Parklar …………………… İl Şube Müdürlüğü 
 
 
 

 

 

 
 
a) Doğal Yaşam Parkı Sahibi  
 
1) Gerçek Kişi İse; 
 
Adı Soyadı : 
T.C. Kimlik No. : 
Adresi : 
Telefon : 
 
2) Tüzel Kişi, Kurum veya Kuruluş İse; 
 
Adı/Unvanı  : 
Vergi No  : 
Adresi  : 
Telefon  : 
 
b) Doğal Yaşam Parkının 
Adı : 
Adresi : 
  
 
 
 
Yukarıda adı ve adresi belirtilen doğal yaşam parkına, Hayvanat Bahçeleri ve Doğal 

Yaşam Parklarının Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında ruhsat verilmesi uygundur. 

 
 

..…/..…/20…. 
 
 
 

Bölge Müdürü 
Adı Soyadı 

İmza 
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