5a.
T-Commercial (Ticari).
Z-Zoos (Hayvanat Bahçeleri).
G-Botanical Gardens (Botanik Bahçeleri).
Q-Circuses and Traveling Exhibitions (Sirkler ve Gezici Sergiler).
S -Scientific Purposes (Bilimsel Amaçlar).
H-Hunting Trophies (Av Trofesi).
P -Personel Objects (Kişisel Amaçlar).
M-Bıomedical Research (Bıomedikal Araştırma).
E -Education (Eğitim).
N-Re-introduction or Introduction into the Wild (Yeni bir türün tekrar yerleştirilmesi
ortamına salıverilmesi).
B-Captive Breeding or Artificial Propagation (Esaret altında yetiştirme veya yapay üretim).
L-Law Enforcement (Yasal Zorlama).

veya
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10.
W-Specimens taken from the wild (Vahşi ortamından alınmış bir tür).
R-Specimens originating in a ranching operation (Üretme çiftliğinden alınmış).
D-Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes and Appendix-I plants artificially propagated for
commercial purposes, as well as parts and products thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the
Convention (Ek-1’deki ticari amaçlarla üretilmiş hayvanlar ve yapay üretilmiş bitkiler-parçalar dahil-).
A-Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 8.17, as well as parts and products thereof,
exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in AppendixI if they are not propagated artificially for commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III).
(Konf. 8.17.’ye uygun olarak suni üretimi yapılan bitkiler için Sözleşmenin VII. maddesi 5. Paragrafına göre ihraç edilen
ürünün kendisi veya parçası - Ek-1 de yer alan türlerin örneğinin ticari amaçla üretilmeyenleri Ek-2 ve Ek-3 ‘teki türler
dahil-).
C-Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 2.12. as well as parts and products thereof,
exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Appendix-I
if they are not bred in captivity for commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III). (Konf.
2.12. ‘yle uyumlu olarak kafeste üretilen hayvanların Sözleşmenin VII. Maddesi 5. Paragrafı gereğince ihraç edilen
hayvansal ürünler ve parçaları -Ek-2 ve 3 de yer alan türlerin örnekleri ve ticari amaç için esarette üretilmeyen Ek-1 türleri
dahil- ).
F-Animals born in captivity (F1 or greater), but which do not fulfil the definition of “bred in captivity “ in Resolution Conf.
2.12. (Rev.), as well as parts and products thereof (Esaret altında doğmuş hayvanlar -F1 veya daha büyük- fakat esaret
altında üretilmiş tanımına -Resolution Conf. 2.12. Rev- uymayanlar).
U-Source unknown (must be justified). (Kaynağı bilinmeyenler -gerekçesi bildirilmeli- ).
I -Confiscated or seized specimens; only to be used in conjunction with another source code (Yakalanmış veya el konulmuş
örnekler).
O-Pre-Convention specimens; only to be used in conjunction with another source code (Sözleşme öncesi örnekler) .
14.Export veya re-export sırasında teftiş eden görevli tarafından doldurulmalı. Örneklerin miktarı belirtilmeli ve
kullanılmamış bölümler işaretlenmeli.
15.Eğer kullanılan nakil yöntemi o tür bir dokümanı gerektiriyorsa havayolu faturası veya yükleme faturasının numarasını
belirtin.
 In the case of live specimens they will be trasported in a manner which will minimize the risk of injury, damage to health
or cruel treatment. (Canlı örneklerin taşınacağı durumlarda, canlı hayvanın sağlığına zarar vermeyecek ve hayvanın
yaralanma riskini minumum düzeye indirecek tedbirler alınacaktır.)
 Temporary stay abroad without change of the owner; for privat purposes only; the declared specimens cannot be sold
abroad and must be returned into Turkey.( Geçici olarak yurt dşında bulunan kişilerin, hayvanları sadece kendilerine aittir.
Bu örneği götürdükleri ülkede satmayacaklarını ve Türkiye’ye dönerken geri getirmekle zorunlu olduklarını taahhüt
edecektir.)

