
 

 

 Federasyonumuz logosu ile düzenlenen yarışmalarda tüm kuşların, TKKKF rumuzlu ve Federasyon 

tarafından basılmış bilezikler ile yarışmasına karar verilmiştir. 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliğe (Resmi Gazete Sayı: 25847 

16.06.2005 bölüm 8) uygun olarak, Federasyonumuzca basılan bileziklerin kayıt altına alınması için 

www.BilezikTurk.com ve www.tkkkf-yarismalar.com uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.  

 

Bu belgede kısaca “Orman Bileziği” olarak anılacaktır. 

 

Aşağıda belirtilen değişiklikler sadece Orman bileziği kullanacak üyelerimiz için gereklidir.  

 

Orman bileziği kullanmayacak üyelerimiz için herhangi bir işleme ve değişikliğe gerek yoktur. 

 

İlgili yönetmeliğin EK 17/A ekinde belirtiği üzere, gereklilikleri karşılayacak şekilde Orman bilezik 

kodu: 

yyHnnnYii 

 

yy: Belgenin alındığı yıl 

H: Hobi amaçlı 

nnn: Belgenin sayı numarası 

Y: Yerli 

ii: Belgenin alındığı ilin plaka numarası 

 

formunda olacaktır. (OrmanKod) 

 

Örnek: 21H008Y65 OrmanKod:  2021 yılında, 8 belge numarası ile, (65) T.C. Çevre Ve Orman 

Bakanlığı Van İli Çevre Ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş. 

 

aaaa ardışık numaratör, 21x bilezik yılı olarak, örnek bilezik kodunun tümü; 

TKF.21H008Y65.aaaa.21x 

formunda olacaktır. 

 

BilezikTurk.com siparişlerinde Orman bileziği çapları; 

Orman çap Temsil ettiği çap 

82.20 2.20 

82.50 2.50 

82.70 2.70 

82.80 2.80 

82.90 2.90 

83.00 3.00 

83.20 3.20 

 

BilezikTurk.com ve tkkkf-yarismalar.com uygulamasında;  

- üye girişinde “OrmanKod” alanının karşısındaki; belge yılı, belgenin numarası, alındığı il plakası 

alanlarının doldurulması, 

- mevcut üyeler için “OrmanKod” alanının karşısındaki; belge yılı, belgenin numarası, alındığı il 

plakası alanlarının doldurulması, 

gereklidir.  OrmanKod kullanılmayacak ise sıfırlarla doldurularak devam edilebilir. OrmanKod bir 

defa girilmiş ise değiştirilemez.  Hata ve sehven değişiklikler için, durumu izah eden e-mail ile 

Federasyonumuza başvurulmalıdır. 

 

Orman bileziği siparişi verilebilmesi için OrmanKod alanının doğru olarak doldurulmuş olması 

şarttır. 

http://www.bilezikturk.com/
http://www.tkkkf-yarismalar.com/


 

Aynı OrmanKod birden fazla üye için kullanılamaz. 

 

OrmanKod birden fazla üyede aynı olursa, her iki üyeden de gerekli belgeler istenecek, inceleme 

sonrasında değerlendirme yapılacaktır. 

 

OrmanKod kullanımı 2022A tertip ile başlayacaktır. 

 

OrmanKod, bilezikTurk.com ve tkkkf-yarismalar.com için ayrı ayrı girilecek olup, birbiri ile aynı 

olması derneklerin sorumluluğundadır. 

 

Örnek 1 (boş olarak) 

 
 

 

Örnek 2 (OrmanKod doldurulmuş) 

 
 

 

İlgili Dokümanlar: 

 

Resmi Gazete 16 Haziran 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25847  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050616.htm 

 

Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti 

Hakkında Yönetmelik 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050616-8.htm  

 

Ekler: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050616-8-1.doc 


