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Önsöz 

TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) tarafından 

111K519 proje numarası ile desteklenen “Avcıların Kültürel Özelliklerinin ve Profilinin 

Belirlenmesi (Balıkesir, Bursa ve İstanbul Örneği)” adlı araştırmanın sonuç raporu dikkate 

alınarak bu kitap hazırlanmıştır. 

Araştırmada Balıkesir, Bursa ve İstanbul İllerinde bulunan avcıların avcı kültürüne ait 

unsurları ve profili belirlenmiş; avcıların kültürel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar 

açıklanmış; avcı derneklerinin kuruluş amacı, faaliyetleri, sorun ve beklentileri tespit 

edilmiştir.  

Araştırmaya zaman ve emek ayıran, çok sayıdaki soruyu, özveri ve titizlik göstererek 

araştırma ekibine cevaplayan avcı dernekleri yöneticileri ile bu derneklere üye avcılara 

teşekkür ederiz. Yine; anket formlarının oluşturulması, verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesi aşamalarında mesleki bilgi, deneyim ve düşünceleri ile araştırmaya katkı 

sağlayan Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde görevli Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

yöneticilerine de teşekkürlerimizi sunarız. 

Araştırma projesine mali destek sağlayan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 

Başkanlığı’na, SOBAG’a, projenin öneri aşamasında ve sonrasında çalışmamızı akademik 

açıdan değerlendiren panel üyelerine, proje çalışması sırasında idari ve mali konularda 

bizlere yardımcı olan Bilimsel Programlar Uzmanı Sn. Semih BİLGİÇ’e ve Sn. Fatma Gökçe 

UYSAL’a teşekkür ederiz. 

Arazi ve büro çalışmaları boyunca, her türlü desteğini gördüğümüz Ege Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeline de teşekkür ederiz.  

Araştırmanın av ve yaban hayatı kaynakları yöneticilerine, avcılara, araştırmacılara ve 

meslektaşlarımıza faydalı olması en büyük dileğimizdir.  

Dr. İsmail ŞAFAK 

Dr. Taner OKAN 

Dr. Erdem HIZAL 

Dr. Tamer KEÇECİOĞLU 

Dr. Caner IŞIK 

Sedat ACAR 

  



II 

 

İçindekiler 

Sayfa No 

Önsöz  ....................................................................................................................................................... I 

İçindekiler  .............................................................................................................................................. II 

1. GİRİŞ................................................................................................................................................... 1 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  .............................................................................................................10 

2.1. Avcılara Yönelik Verilerin Toplanması  .................................................................................10 

2.2. Deneme Anketlerinin Uygulanması  ......................................................................................11 

2.3. Araştırmanın Kapsamı ve Örnek Hacminin Belirlenmesi  ................................................11 

2.4. Anketlerin Uygulanaca ğı Avcı Derneklerinin Seçimi  .......................................................13 

2.5. Anketlerin Uygulanması ve Denek Avcıların Seçi mi  ........................................................15 

2.6. Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemler  ..........................................................................15 

3.BULGULAR  ......................................................................................................................................17 

3.1. Avcı Derneklerine Yönelik Bulgular  ......................................................................................17 

3.1.1. Dernek Ba şkanlarına Yönelik Bulgular  .............................................................................17 

3.1.2. Avcı Derneklerinin Amaçlarına Yönelik Bulgul ar ...........................................................19 

3.1.3. Avcı Derneklerinin Faaliyetlerine Yönelik Bu lgular  .......................................................21 

3.1.4. Avcı Derneklerinin Kurulu şu ve Üye Sayısına Yönelik Bulgular  ...............................26 

3.1.5. Avcı Derneklerinin Gelir Kaynaklarına Yöneli k Bulgular  .............................................28 

3.1.6. Dernek Lokali ve Önem Verilen Unsurlara Yöne lik Bulgular  ......................................29 

3.1.7. Avcı Derneklerinin Sosyalle şmesine Yönelik Bulgular  ................................................33 

3.1.8. Avcı Derneklerinin Simgelerine Yönelik Bulgu lar  .........................................................35 

3.2. Avcıların Profiline Yönelik Bulgular  ......................................................................................38 

3.2.1. Avcıların Demografik Özelliklerine Yönelik B ulgular  ....................................................38 

3.2.2. Avlanma Masraflarına Yönelik Bulgular  ...........................................................................47 

3.2.3. Avlanma Bölgesi ve Avlanma Sıklı ğına Yönelik Bulgular  ...........................................49 

3.2.4. Avlanılan Türlere Yönelik Bulgular  ....................................................................................52 

3.2.5. Avcılı ğa İten Nedenlere Yönelik Bulgular  ........................................................................58 

3.2.6. Avcı Denetimi ve Yasal Düzenlemelere Bakı ş Açısından Bulgular  ...........................61 

3.2.7. Avcılık E ğitimlerine Yönelik Bulgular  ...............................................................................67 

3.2.8. Av Tüfe ğine Yönelik Bulgular  .............................................................................................82 

3.3. Avcı Kültürüne Yönelik Bulgular  ...........................................................................................86 

3.3.1. Avcı Derne ğine Üyelik Nedenlerine Yönelik Bulgular  ..................................................86 



III 

 

3.3.2. Avcı Derneklerinin Amaçlarına Yönelik Bulgul ar ...........................................................90 

3.3.3. Kültürel Unsurlara Yönelik Bulgular  .................................................................................93 

3.3.4. Avcı Derneklerinin Güçlü Yönleri ve De ğerlerine Yönelik Bulgular  ........................116 

3.3.5. Avcı Derneklerinin Güçlü Yönleri ile De ğerlerini Açıklayan Faktör Analizine 
Yönelik Bulgular  ..............................................................................................................................119 

3.3.6. Avcılıkta U ğur ve Uğursuzluk İnancına Yönelik Bulgular  ..........................................121 

3.3.7. Avcılıların Bazı Konulardaki Dü şüncelerine Yönelik Bulgular  .................................124 

3.4. Dernek Yöneticilerinin ve Avcıların Tahnite Ba kışına Yönelik Bulgular  ...................126 

3.5. Avcılı ğın Sorunları, Talep ve Beklentilerine Yönelik Bulgu lar  .....................................133 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER ................................................................................................................141 

4.1. Avcı Derneklerine Yönelik Sonuç ve Öneriler  ..................................................................141 

4.2. Avcı Profiline İlişkin Sonuç ve Öneriler  .............................................................................146 

4.3. Avcılık E ğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler .......................................................................152 

4.4. Avcıların Kültürel Özelliklerine İlişkin Sonuç ve Öneriler  .............................................156 

4.5. Avcılık Sorunlarının Çözümüne Yönelik Sonuç ve  Öneriler  .........................................165 

KAYNAKLAR  .....................................................................................................................................172 

 



1 

 

1. GİRİŞ 

Kültür Kavramı ve Özellikleri  

Literatürde birbirinden farklı ve çok sayıda kültür tanımına rastlanmıştır. Kroeber and 

Kluckhohn (1952)’un klasik kültür incelemesinde 6 farklı başlıkta toplanan 156 farklı kültür 

tanımı açıklanmıştır. Bu süreçte kültürü tanımlamaya ilişkin pek çok çalışma yapılmıştır, ancak 

bu konuda hala fikir birliğine varılamamıştır (Jakonis, 2010; Seel, 2000). Kültür kavramına 

yönelik tanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir:  

Hofstede`ye göre kültür, belli bir kategorideki üyelerin diğerlerinden ayrılmasını 

sağlayan, beynin topluca programlanmasıdır. Programlama aileden başlamakta, okulda, 

arkadaş gruplarında, çalışma ortamında ve içinde yaşanılan toplumda devam etmektedir. 

Kültür, öğrenme ile oluşmakta, bir başka ifadeyle, kişinin genlerinden değil, kişinin sosyal 

ortamından kaynaklanmaktadır (Köse ve Ünal 2000; Bengil, 2003). Diğer bir ifadeyle kültür, 

insanoğlunun ürettiği maddi manevi ürünlerin tümüne denir. 

Kültür genel olarak eserler, bilgi, inanç, sanat, normlar, değerler, dil gibi insanların 

oluşturduğu maddi ve manevi unsurlar olarak tanımlanabilir (Jakonis, 2010).  

Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumdan bireye kazandırılan bir yaşam biçimi olup, 

insan tarafından oluşturulmuş ve yaratılmış maddi ve moral öğelerden oluşan bir çerçevedir. 

Kültür; toplumların yaşam sürecinde kendilerinin ürettikleri, kendilerinden önceki kuşağın 

aktardıkları ve başka toplumlardan edindikleri değerlerden oluşmaktadır (Çağlar, 2001). Bu 

yönüyle kültür başlangıçtan günümüze değişime uğrayarak gelmiştir.  

Yukarıda verilen değişik tanımlardan anlaşılacağı gibi, kültür farklı özellikleri içinde 

barındırmaktadır. Kültüre ait önemli özellikler aşağıda verilmiştir (Mutlu, 1999; Çağlar, 2001; 

Köse ve ark., 2001; Anıl, 2004 ).   

• Öğrenilebilir: Kültür, her bireyin doğumdan sonraki yaşantısı içinde kazandığı 

alışkanlıklarıdır. Diğer bir ifadeyle kültür miras yoluyla değil, öğrenme ve tecrübe ile kazanılır.  

• Dinamiktir: Kültür üzerinde değişim ve uyarlama yapmak insanın doğal kabiliyeti 

dahilindedir. 

• Süreklidir: Kültür, çoğalan bir birikim olup, kuşaktan kuşağa aktarılır. 

• Toplumsaldır: Kültür, toplumu oluşturan bireyler tarafından paylaşılmaktadır. 

• Sınırlayıcı olma: Kültür, ait olduğu toplumu bir takım ölçüler içine sokarak 

sınırlamaktadır. 

• Simgeleyici olma: Kültür, bir olgunun başka bir olgu tarafından tanımlanması, 

simgelenmesi veya kullanılmasıdır. 

• Bütünleyicidir: Kültür, birbirine bağlı pek çok unsurdan oluşur ve bu unsurlardan 

birinde meydana gelen değişiklik diğerlerini de etkiler. 
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• İhtiyaçları karşılar ve doyum sağlar: Kültür, temel biyolojik ihtiyaçları ve bunlardan 

doğan ikinci derecedeki ihtiyaçları önemli ölçüde karşılar. 

• Ayırt edicidir: Kültür, toplumları birbirinden ayırt eder. 

İnsanlar doğduğunda herhangi bir kültüre sahip değildir. Dolayısıyla, kültürün 

kazanılması ilk önce ailede başlar, sonra toplumsal süreçte devam eder. Toplumlar birey ya da 

küçük grupların bir araya gelmesiyle oluşan kalabalıklar değildir. Kültür, sosyal kişiliğin 

oluşmasına katkıda bulunarak, toplumları oluşturan farklı kişilik ve kimlikleri ortaya 

çıkarmaktadır. Toplumlar ve bireyler, neyi nasıl yapacaklarını ve ne şekilde davranacaklarını 

kültür kalıpları ile öğrenmektedir. Toplumların genel olarak dil, din ve inanç, değer, norm ve 

kurallar, örf ve adetler, tutumlar, simgeler, yasalar ve ahlak kurallarından oluşan kültürleri 

bulunmaktadır (Köse ve ark., 2001; Kavi, 2005).  

Varlığını sürdüren her toplum bir kültürün yapımcısı veyahut uygulayıcısı durumundadır. 

Kültüre yeni bazı öğelerin girmesi söz konusu olduğunda bunları kabul etme, dönüştürme, 

kayıtsız kalma ve reddetme gibi tepkiler devreye girmektedir. Kültür, aynı zamanda, bu 

tepkileri ve tepkinin optimal sonuç vermek üzere anlamlı bütünlüğünü sağlayan mekanizmaları 

da kapsamaktadır (Geray, 1999a). 

Örgüt Kültürü ve Unsurları 

1980’lerde örgüt kültürü, organizasyonu bir arada tutan toplumsal ya da normatif tutkal 

olarak tanımlanmıştır. Örgüt kültürü, bir örgütün üyeleri ile paylaştığı sosyal amaçları, değerleri 

ve inançları ifade eder. Bu değerler veya inanç kalıpları, mitler, ritüeller, hikâyeler, efsaneler ve 

dil gibi sembolik işaretler ile ortaya konmaktadır (Cheung et al. 2011). 

Schein (1985)’te örgüt kültürü, bir örgütün üyeleri tarafından paylaşılan inançlar, değerler 

ve varsayımlar kümesi olarak tanımlanmıştır. Bu temel değerler, örgüt üyelerinin davranışları 

üzerinde etkili olup, insanlar kendi karar ve davranışlarına rehberlik ettiği için bu değerlere 

güvenmektedirler (Gregory et al. 2009). Örgüt kültürü, grup tarafından iletilen, keşfedilen, 

kurulan ve geliştirilen uygun kuralların toplamı olup iç bütünleşme ve dış adaptasyon sorunu 

ile uğraşmada kullanılır ve yeni üyeler için düşünme ve hissetme olanağı sağlar (Jakonis, 

2010). 

Örgüt kültürü, örgütün üyeleri ve çevresi arasında değerler, anlamlar ve görgü kuralları 

bakımından sürdürülen müzakerelerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur (Seel, 2000). 

Örgüt kültürü, tutumlar, davranışlar ve örgütün hafızasında toplanmış bilgilerin 

değerlerin, normların toplamı, yani örgüt bireylerini birarada tutan ortak değerlerdir. Bu kültür 

bireyler ve takımlar arasındaki ilişkileri, çevre ile ilişkileri, faaliyetleri başka bir deyişle örgütsel 

yaklaşımı düzenler, örgütün geleceğini belirler (Köse ve ark., 2001).  

Temel olarak, örgüt kültürü, örgütün kişiliğidir ve çalışanların verimliliğini ve örgütün 

performans düzeyini yönlendirmektedir (Kefela, 2010).  
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Toplumlararası kültürel farklılaşmanın temelinde kültür unsurları denilen olgular 

bulunmaktadır. Bunların her toplumda anlaşılma ve yorumlanma biçimi farklıdır. Bu yüzden 

kültür unsurlarının sıralanmasında bir birliktelik yoktur (Çağlar, 2001). Çizelge 1`de kültürü 

oluşturan evrensel unsurlara yer verilmiştir (Mutlu, 1999; Anıl, 2004). 

Çizelge 1. Kültürün evrensel unsurları 

Adlar, Aile, Akraba sıfatları, Akrabalarla yaşam, Alet yapımı, Ateş yakma, Atletik sporlar, 
Batıl inanç, Bayram, Bitki bilim, Cenaze adetleri, Ceza biçimi, Cinsel kısıtlamalar, Dans, 
Dekoratif sanat, Dil, Dini kurallar, Doğum sonrası, Doğum yöntemleri, Eğitim, Ergenlik çağı 
adetleri, Ev yönetimi, Evlilik, Evrenbilim, Gebelik dönemi adetleri, Görgü kuralları, Güven 
verme, Halk yaşam tarzı, Hava tahmini, Hediye, Hukuk, Hükümet, İlahiyat, İşbirliği, 
İşbölümü, Jest, Konuk ağırlama, Kur yapma, Miras kuralları, Mitoloji, Mülk hakları, Müzik, 
Namus, Nüfus politikası, Oyunlar, Örgütlenme, Rakamlar, Ruh kavramı, Rüya yorumlama, 
Saç biçimi, Selam, Sihir ve büyü, Soyut dünya, Statü farklılaşması, Sütten kesim, Şaka, 
Takvim, Tedavi, Temizlik, Tıp, Ticaret, Toplu yaşam kuralları, Töreler, Vücut bakım ve 
süslenme, Yas, Yaş sınıflandırma, Yaşam sonrası, Yemek saati, Yiyecek tabusu, Ziyaret 

 

Örgüt kültürünün unsurları değerler, liderler ve kahramanlar, törenler ve simgeler, öykü 

ve efsaneler, dil, örfler, normlar, örgütsel sosyalleşmedir (Köse ve ark., 2001). Her ne kadar, 

örgüt kültürünü oluşturan unsurlar toplumsal kültürü oluşturan unsurlarla aynı ise de; her 

örgütte yer alan insanın yapısı, kültürü oluşturan unsurların örgütlerde taşıdıkları anlam ve 

tepki düzeyleri birbirinden farklıdır (Gürçay, 2001).  

Değerler, düşünce ve davranışları şekillendiren soyut ilkelerdir. Değerler, bir kültürde 

neyin doğru veya yanlış, neyin güzel veya çirkin, neyin önemli veya önemsiz vs. olduğunun 

göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Birey kendisine öğretilen bu değer yargılarına göre 

hareket etmekte aksi takdirde toplumdan dışlanmaktadır (Anıl, 2004). Değerler, diğer kültür 

unsurları olmaksızın anlamsızdır (Kefela, 2010). Değerler bireylere göre farklılaşabilir. Bireysel 

değerler, grup ve toplum bağlamında ortaya çıkan değerlerin kaynağını oluşturmaktadır. 

Ancak toplumsallaşmış ve kurumsallaşmış değerler, bireysel değerlerden daha önemlidir 

(Geray 1991). Kısaca değerler toplumun paylaştığı idealler olup, örgütsel davranış seçiminde 

yol göstericidir (Köse ve ark., 2001). 

Normlar, değer sistemine bağlı olarak her toplumda bireylere yol gösteren doğru ve 

yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bütünü biçiminde ortaya 

çıkmaktadır. Normlar genel olarak uyulması gereken kurallar biçiminde ifade edilirler. Kimi 

zaman açıkça dile getirilmezler, yazılı değildirler ancak örgüt üyelerinin davranış biçimleri 

üzerinde önemli etkiye sahiptirler (Peşken ve Oruç, 2001). Bir organizasyonun normları ve 

değerleri konuşmalarla değil, eylemler ve takım bilgisiyle biçimlendirilir (Kefela, 2010).  

Kahramanlar, örgütün değerlerini ve kültürünü kişiliklerinde somutlaştıran kişilerdir. Örgüt 

içinde her üyenin bireysel performansını örnek aldığı kişilerden olan kahramanlar, aynı 

zamanda ulaşılabilir bir kişiliği de temsil etmektedir (Peşken ve Oruç, 2001). Kahramanlar 
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canlı veya ölü, gerçek ya da hayal ürünü olan, toplum için bir davranış modelini temsil eden 

kişilerdir (Bengil, 2003). Kahramanlar, belirli bir davranış modelini üreten ve başarıma ulaşımı 

sağlayan başarılı bireyler olup güçlü organizasyon kültürü için gereklidir. Dış çevreye ve iç 

çevreye karşı örgüt değerlerinin sembolüdürler. Kahramanlar yüksek standardı oluştururlar ve 

güdeleyici çevrenin asıl yaratıcılarıdırlar.  

Liderler, bir organizasyonun amacı, değerleri ve vizyonunun sürdürülmesi ve 

sistemleştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Liderler, bir amacı gerçekleştirmek için diğerlerini 

etkileme ve daha uyumlu ve tutarlı bir hale getirerek örgütü yönlendirmektedirler. Liderler, 

inanç, değer, ahlak, karakter, bilgi ve beceri gibi liderlik niteliklerini uygulayarak bu süreci 

yürütmektedirler (Kefela, 2010). 

Öykü ve efsaneler, örgütün geçmişi ve bugünkü durumu arasında köprü görevi görürler. 

Örgütsel değerlerin yayılmasına ve yerleşmesine yardımcı olurlar. Örgütün kahramanlarını ve 

sembollerini canlandırırlar (Köse ve ark., 2001).   

Tören, belirli bir kişi ya da topluluğu ilgilendiren özel bir olay için düzenlenmiş planlı bir 

aktiviteyi simge olarak ya da belirli bir anlamı diğerlerine iletmek için nesne ya da olay şeklinde 

kullanılan ifadelerdir (Köse ve ark., 2001). Törenler, kültürel tanımların çeşitli formlarını bir 

araya getiren, pratik ve tanımlayıcı sonuçlara sahip olan, planlı ve özenli çalışmalar olarak da 

tanımlanabilir. 

Simgeler, yalnızca belli bir kültürdeki kişiler tarafından anlaşılabilecek resim, kelime, jest 

veya objelerdir (Bengil, 2003). Simgeler, kültür olgusunun dışarıdan gözlenebilen, dışa 

yansıyan öğelerini ifade etmektedir. 

Gelenekler, sadakatle ve düzenli olarak takip edilen prosedür ve uygulamalardır 

(Louis,1981). Gelenek; bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın 

tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre 

ve davranışlardır (Parlatır ve ark., 1998). Bu araştırmada, geleneksel kavramı, gelenek tanımı 

kapsamında kullanılmıştır. 

Dil, sadece kelimelerden oluşan bir yapı değil, aynı zamanda jest, el kol veya baş 

hareketlerinden doğan bir olguyu da ifade etmektedir. Toplum içinde insanların günlük tavır ve 

hareket tarzlarını ve yaşama yöntemlerini düzenleyen kurallara örf denmektedir. Bu kurallar, 

topluma tarihsel süreçte yerleşmiştir. Bir takım sosyal baskılar insanları bu kurallara uymaya 

zorlamaktadır (Kavi, 2005).  

Örgütsel sosyalleşme, örgüt kültürünü öğrenme, örgüt kültürüne uyum sağlama olarak 

tanımlanabilir. Örgütsel sosyalleşme örgüte yeni katılan ya da aynı örgütte farklı bir işe geçen 

iş görenin, kendisinden beklenen tutum, değer ve davranışları öğrenme sürecidir (Köse ve 

ark., 2001). Örgüt kültürü bir örgütün kimliğini verir. Örgüt üyelerinin bireyselliklerine rağmen, 

üyelerin eylemleri örgüt kültürü ile sınırlandırılmaktadır (Cheung et al. 2011). 
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Örgüt kültürü, bir örgütün üyeleri arasındaki günlük konuşmalar ve müzakerelerin 

sonucudur. Şayet bir örgütün kültürünün değiştirilmesi isteniyorsa, bu durumda örgütteki 

konuşmaların tamamının veya büyük bir kısmının değiştirilmesi gerekmektedir. Konuşmaların 

değiştirilmesi, birçok değişim programının odağında bulunmamaktadır. Bu programlar daha 

çok örgütsel yapının, ödül sistemlerinin ve diğer büyük ölçekli müdahalelere 

odaklanmaktadırlar (Seel, 2000). 

Örgüt kültürü, örgütte yönetimin değişimi ve performansın attırılmasına neden olan bir 

çevre yaratma işlevi görmektedir. Örgüt kültürünün pek çok önemli amacı olup, bunlar 

aşağıdaki gibi özetlenebilir (Akıncı, 1998; Kefela, 2010; Cheung et al. 2011); 

• Örgütte, kişinin kendi çıkarlarından daha büyük bir sorumluluğun oluşturulmasına 

yardımcı olur.  

• Örgütteki istikrarı artırır, sosyal tutkal gibi örgütü bir arada tutmaya yardımcı olur. 

• Çalışanların tutum ve davranışlarını şekillendiren davranış kılavuzu ve şekil duygusu 

verme aygıtı olarak hizmet eder.  

• Örgütte, genellikle paylaşılan değerlerin örgütün daha sonraki kuşaklarına 

taşınmasını sağlar ve böylece, örgütün sürekliliğine katkısı olur.  

• Örgütü diğerlerinden ayıran rolleri tanımlayarak, sınırları belirler. 

• Örgüt üyeleri için bir kimlik duygusu oluşturur. Örgütün kişiliği ve kimliğini tanımlar ve 

elemanlar bu kimlikle tanınır.  

• Çalışanları motive eder.  

• Güçlü ve pazara/piyasaya yönelimliyse; politika kitapçıklarına, örgüt şemalarına, 

ayrıntılı işlem ve kurallara ilişkin dokümanlara daha az gerek duyulur, planlama ve karar 

almayı kolaylaştırır. 

• Kültürel değer ve amaçlar, çalışanların örgüt bakımından önemli olanın neler 

olduğunu kavramalarını ve buna göre davranmalarını sağlar.  

• Elemanların yaşamına anlam katıp onu zenginleştirebilir. 

• Gerektiğinde yapısal değişimi kolaylaştırıcı rol oynar. 

• Paylaşılan değerler, örgütün toplumsal boyutlarını birleştirme bakımından önem taşır. 

• Sürekli uyum sağlamaya elverişli özelliklere sahipse, örgütün varlığını sürdürme işlevi 

görür.  

Her organizasyonda, sürekli gelişen değer sistemleri veya desenleri bulunmaktadır. Bu 

ortak değerler, çalışanların örgüt içinde ve dışındaki sorunları ve endişeleri ile nasıl başa 

çıkacaklarını açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, örgüt kültürü, oyunun kurallarını 

tanımlamaktadır (Kefela, 2010). Örgüt kültürünün analizi, örgüt içindeki alt kültür dinamiklerinin 

belirlenmesini sağlar. Örgüt kültürü araştırmaları birbirleriyle çalışmak zorunda olan ve farklı alt 
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kültürlere, farklı yeterliliklere sahip gurupların örgüt içindeki davranışlarını anlamayı amaçlar 

(Wilkins ve Ouchi,1983). 

Örgüt dinamikleri, örgüt içindeki grup dinamiklerinden etkilenir. Mesleki ve fonksiyonel 

farklılıklar, coğrafi farklıklar, ürün, pazar ve teknolojik farklılıklar, bölümleşme, hiyerarşik 

basamaklar, birleşmeler ve yapısal farklılıklar, alt kültürlerin oluşma nedenleri arasındadır. Bu 

alt grupların her biri kendi hikâyelerine ve kendi kültürüne sahiptir. Önemli olan bu farklılıkları 

ortak bir paydada örgüt lehine bir araya getirmektir. 

Örgütsel De ğişim 

Örgüt kültürünü etkileyen pek çok faktör mevcuttur ve bunların bir çoğu sürekli 

değişmektedir. Bu faktörler, örgüt içinde ve çevresinde değişime neden olurlar (Davis,1984). 

Örgüsel değişimi takip ederken iki temel yol mevcuttur. Birincisi tepkisel değişim, diğeri de 

bilinçli değişimdir. Tepkisel değişim, çevrede meydana gelen değişimlere ayak uydurabilmek 

için örgütün değişmek zorunda kalmasıdır. Böylece, değişen dışsal çevreye ayak 

uydurabilmek için örgüt yapısında edilgen bir değişim gerçekleştirilir. Bilinçli değişimde ise 

örgütler mevcutları düzeltmek yerine, yeni düzenlemeler yaparak değişimi gerçekleştirirler.  

Kültürel değişim sürecinde, değişimin bizim tarafımızdan değiştirilmesi veya bize doğru 

değiştirilmesi açısına bağlı olarak farklı tepkiler ortaya çıkmaktadır. Bize doğru değişimde, 

endişe, korku, savunmasızlık hissi, korku ve küskünlük, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen 

değişikliklerde ise coşku, neşe, sevinç, eğlenme ve kabullenme oluşmaktadır (Deal ve 

Kennedy,1982). 

Örgüt kültürünün içeriğini ve dinamiklerini anlayabilmek için nesnel objelerin, 

benimsenen değerlerin ve temel algılamaların nasıl oluştuğunu analiz etmek gerekir 

(Katzenbach et al., 2012). Buna göre, 

• Nesnel objeler (gözlenebilen örgüt yapısı ve süreci): Yeni bir kültüre girildiğinde gözle 

görülebilen, hissedilebilen ve işitilen fenomenleri içerir. Fiziksel çevre, dil, teknoloji, giyim, 

mitler, örgüt hakkındaki hikayeler, basılı değerler gibi kavramları kapsar. Bu aşamada en 

önemli nokta gözlemin kolay, çözümlemenin zor olmasıdır. 

• Benimsenen değerler (stratejiler, amaçlar ve örgüt felsefesi): Grup oluşturulduğunda 

neyin doğru, neyin yanlış olduğu hakkında bazı grup üyelerinin beklentilerinden oluşan 

değerlerdir. Bu üyeler, gurubu etkileyebilen ve daha sonra lider veya kurucu olarak 

tanımlayabileceğimiz bireylerdir. 

• Temel algılamalar/beklentiler (algılar, duygular, düşünceler): Bu tip kılavuz davranışlar, 

grup üyelerinin bir olayı nasıl algıladıklarını, ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini 

göstermektedir. 

Örgüt kültürünün içselleştirilmesinde aşağıda verilen altı unsur ön plana çıkmaktadır 

(Steers ve Shim, 2013). Buna göre, 
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i) Genel bir konuşma dilinin geliştirilmesi: Grup bireyleri birbirleriyle iletişim kurmaz ve 

birbirlerini anlayamazsa grubun birlikteliği ortadan kalkmaktadır. 

ii) Grup sınırlarının ve kriterlerinin belirlenmesi: Grup kendi kendini tanımlayabilmelidir. 

Üyeliği hangi kriterlerin belirlediği, kimlerin grubun içinde kimlerin dışında kaldığı 

belirlenmelidir. 

iii) Statülerin belirlenmesi: Üyelik ve grup içinde statü kazanımı konusundaki kriter ve 

kurallar belirlenmeli, statülerin nasıl oluşacağı, kurallara bağlanmalıdır. 

iv) Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine ait normların geliştirilmesi: Grup içinde formal ilişkiler 

yanında, informel ilişkiler de gelişmekte olup bunların yönetilebilir hale getirilmesi gerekir. 

v) Ödül ve cezaların belirlenmesi: Grubun üyelerinin hangi davranışlarının 

cezalandırılacağını ve hangilerinin ödüllendirileceğini bilmesi gerekmektedir.  

vi) İdeoloji ve inançların açıklanması: Grup üyelerinin açıklanamayan ve kontrol 

edilemeyen olaylarla karşılaşma endişesinden uzaklaştırılması gerekmektedir. Örgüt ideolojileri 

grup üyeleri ile paylaşılarak onların beklenmedik olaylar karşısında bu ideolojilere paralel 

hareket etmesi sağlanmalıdır. 

Liderlerin öncülüğünde oluşan ortak kültür, grubun özelliklerini yansıtmaktadır. Bireylerin 

de katılımıyla oluşturulacak kültür, grubun kabullenme sürecini ve sürdürme isteğini 

arttırmaktadır. Örgüt üyelerinin oluşturduğu ortak kültür, hem bireysel hem de kurumsal 

etkinliği olumlu yönde etkilemektedir. 

Avcılık ve Avcı Kültürü 

Avlanma 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda (KAK), avına izin verilen yaban hayvanı 

türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle 

canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi ifade etmektedir. Aynı kanunda 

yasa dışı avlanma korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, 

belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men 

edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi ifade 

etmektedir (KAK, 2003). 

Ortega y Gasset (1997)`e göre avcılık, bir canlının kendinden daha aşağı konumdaki 

türe ait diğer yaratığı ölü veya diri olarak elde etmek amacıyla yürüttüğü eylemdir. Avlanmanın 

temelinde avcının izlemek ve ele geçirmek amacıyla uyguladığı yöntemler ve avın kaçıp 

kurtulmak için aldığı karşı önlemler bulunmaktadır. Avın saklanma içgüdüsü, bu önlemler 

arasında gösterilmektedir.  

Avcılık, yerkürenin hemen hemen her köşesinde varlığını sürdürmektedir. Ancak 

günümüzde avcılık etkinliği, rekreasyon, doğayla bütünleşme, psikolojik direnç, bilgi edinme, 

topluluksal dayanışma, kültür ve ahlak içeriği bakımından önceki dönemlere göre çok daha 

gelişmiştir (Geray, 1999b).  
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Avcı kültürü, avlanma şeklini ve faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, belirli insan 

topluluklarınca oluşturulan, inanç, değer, duygu ve düşünceler, örf ve adetler ile diğer kişiler 

arasındaki ilişkilerin sonuçlarının tamamıdır. Avcı kültürünün temel öğeleri, değerler, liderler ve 

kahramanlar, törenler ve simgeler, öykü ve efsaneler, dil, örfler ve normlar başlıkları altında 

toplanabilir. Avcı kültürü, avcılara farklı bir kimlik vermekte, avcılığa bağlanmaya yardımcı 

olmakta ve avcılar tarafından paylaşılmaktadır.  

Ancak; avcılığın dünyadaki gelişiminin aksine, Türkiye’deki avcılar için farklı görüşler de 

bulunmaktadır. Örneğin; Geray ve Iğırcık (2002)’de Türkiye’de avlanma kültürünün henüz 

yerleşmediği, yaban hayvanlarına yönelik en önemli tehdidin avcılardan geldiği belirtilmektedir. 

Ayrıca, avcıların büyük çoğunluğunun avladığı hayvanları tanımadığı, hiç bir kurala bağlı 

kalmaksızın önüne çıkan her türden ve her yaştan yaban hayvanını kayıtsızca avlayabildiği 

vurgulanmaktadır. Aynı yayında avcıların av ve yaban hayatı kaynaklarına karşı takındıkları bu 

tutumun değişmesi gerektiği ve çevreye duyarlı bir topluluk haline gelmeleri için yeni değerleri 

benimsemelerinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir. 

Avcı kültürünün gelişiminde sosyal faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, 

kentleşme ve eğitim düzeyi arttıkça, avcılığa katılım azalabilmektedir. Bu kapsamda, yaban 

hayatı yöneticileri, toplumsal eğilimleri değiştirmek için maliyetin yanında sosyal faktörleri de 

dikkate almaktadır. Toplumun, avcılık eğitimlerini ve avlanma oranlarını benimsemesinde, 

farklı bir toplumsal güç olarak avcı kültürü kullanılabilir (Heberlein ve Thomson, 1997).  

Av ve yaban hayatı yönetiminde, avlanmayı üstün ilkelere, normlara ve değerlere 

kavuşturmak gibi bir görevle karşı karşıya bulunulmaktadır. Ne var ki, bu değerler yalnız 

avlananların değil, aynı zamanda kaynağın sahiplerinin veya yöneticilerinin de değerleri haline 

gelmelidir. Yani yaban hayatını yönetenlerle bu kaynaklardan mutluluk sağlamayı hedef 

edinenlerin değerlerinde bütünleşme yaşanmalıdır (Geray, 2000). 

Türk toplumunun avcılar bazında kültürel niteliklerini saptamaya yönelik araştırmalara 

gereksinim bulunmaktadır. Sorunların çoğu, insan yapısını ve kültürel hassasiyet alanlarını 

tanımamaktan kaynaklanmaktadır.  

Araştırmanın Amaçları 

Araştırmanın uzun dönemli amacı; av ve yaban hayatı yönetiminin etkin bir yapıya 

kavuşturulmasında, avcıların kültürel ve kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunların etkisinin 

azaltılması; avcılıkta paylaşılan değerlerin gelecek kuşaklara taşınması; av ve yaban hayatı 

yönetiminin gerçekleştireceği yapısal değişimin daha kolay sağlanmasına yardımcı olma 

şeklinde belirtilebilir.  

Projenin kısa dönemli amaçları aşağıda verilmiştir. Buna göre, bu projede 

• Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerindeki avcıların avcı kültürüne ait unsurların ve 

profilinin belirlenmesi,  



9 

 

• Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde avcı derneklerinin kuruluş amacı, faaliyetleri, 

sorun ve beklentilerinin tespit edilmesi, 

• Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde avcıların kültürel özelliklerinden kaynaklanan 

sorunların açıklanması, 

• Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde avcıların kültürel unsurlarından av ve yaban 

hayatı yönetiminde özellikle eğitim ve denetim planlamalarında yararlanılması, 

• Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerindeki avcı dernekleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunların çözümünde 

avcıların kültürel özelliklerinin kullanılması, 

• Projeden kazanılacak deneyim ve bilgilerin kaynak yönetimi ile çeşitli kurum ve 

kuruluşlara aktarılması 

için kullanılabilir veriler üretmek amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Kapsamı 

Av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunlar, nedenleri ve çözüm biçimi bakımından 

incelendiğinde, bunların toplumun kültürel yapısı ile çok yakın ilişki içinde olduğu 

görülmektedir. Avcıların kültür özellikleri, değerler, liderler ve kahramanlar, törenler ve 

simgeler, öykü ve efsaneler, dil, örfler, normlar ve örgütsel sosyalleşme kavramları 

kapsamında ele alınmıştır. 

Avcı kültürünü belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu araştırma, avcılık açısından 

önemli olan Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde geniş kapsamlı veriler toplanarak 

hazırlanmıştır. Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinin araştırma kapsamına alınması birkaç 

nedene dayanmaktadır. Bunlar: 

• Türkiye genelindeki avcı derneği sayılarını esas alan sıralamada, Balıkesir, Bursa ve 

İstanbul illerinde bulunan avcı derneği sayısının ilk on içinde yer alması, 

• Avcı sayısının fazla olması (avcı derneği sayısı ile avcı sayısının doğru orantılı arttığı 

öne sürülmektedir (Iğırcık, 2005)), 

• Avcı derneklerinin av ve yaban hayatı yönetimi konularında etkili, ilgili ve istekli olması, 

• Bu illerin kuşların göç yolu üzerinde bulunması ve avcıların çoğunluğunun kuş avcısı 

olması, 

• Bu illerin Türkiye’nin sosyal, ekonomik, kültürel vb. açıdan gelişiminde oldukça önemli 

katkısının bulunmasıdır.   
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma yöntemi, i) Avcılara yönelik verilerin toplanmasında uygulanan yöntem, ii) 

Deneme anketlerinin uygulanması, iii) Araştırmanın kapsamı ve örnek hacminin belirlenmesi, 

iv) Anketlerin uygulanacağı avcı derneklerinin seçimi, v) Anketlerin uygulanması ve denek 

avcıların seçimi, vi) Verilerin analizinde kullanılan yöntem, olmak üzere, altı alt başlık altında 

açıklanmıştır. 

2.1. Avcılara Yönelik Verilerin Toplanması 

Kültür, avcı kültürü, avcılık ve avcılar ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları tespit etmek 

amacıyla, literatür ve arşiv taraması yapılmıştır. Projenin özgün verileri, avcı derneklerinin 

yöneticileri ve avcılarla gerçekleştirilecek olan arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Bu 

kapsamda verilerin toplanması amacıyla, sistematik bir veri toplama tekniği olarak kabul 

edilen Anket Yönteminden yararlanılmıştır. 

Anket Yöntemi’nde veriler daha önceden belirlenmiş sorular yardımıyla toplanmaktadır. 

Anket yöntemi ile insan davranışları, bilgi düzeyleri, tercihleri, tutumları, inançları, duyguları 

gibi çok farklı türde veri toplamak mümkündür. Araştırmada kullanılmak üzere Dernek Formu 

ve Avcı Formu olarak adlandırılan 2 tip anket formu geliştirilmiştir.  

• Dernek Formu ile avcı derneğinin kuruluş amacı, üye sayısı, üyelerine ve ay ve yaban 

hayatına yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetler, doldurma (tahnitçilik) hakkındaki 

düşünceleri, avcılıkla ilgili sorunları, talep ve beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Dernek formu, 30 sorudan oluşmakta olup dernek başkanı veya dernek yönetiminden sorumlu 

en az bir üye ile görüşülerek doldurulmuştur.  

• Avcı Formu, üç bölüm ve 60 sorudan oluşmaktadır. Buna göre, 

• Birinci bölümde, avcıların profilini yani, avcıların kişisel eğilimlerini, avlanılan alan, 

avlanılan tür, avlanma sıklığı gibi tercihlerini, yasal düzenlemelere ve avcılık eğitimlerine 

bakışını, demografik özelliklerini, öneri ve sorunlarını içeren sorulara yer verilmiştir.  

• İkinci bölümde, avcıların kültür bileşenlerini algılama düzeylerini yansıtan sorulara yer 

verilmiştir. Avcıların kültür bileşenleri, değerler, lider ve kahramanlar, tören ve simgeler, öykü 

ve efsaneler, dil, örfler, normlar ve örgütsel sosyalleşme kapsamında incelenmiştir.  

• Üçüncü bölümde, avcıların tahnit konusundaki bilgi, deneyim ve görüşlerini yansıtacak 

sorulara yer verilmiştir.  

Avcı formunda yer alacak bazı sorularda avcıların konuya verdikleri önem düzeyini 

belirlemek amacıyla Dokuz Dereceli Likert Ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda avcı 

formunda belirtilen bazı sorularda avcılar, ilgili soruda yer alan hususlara Şekil 1’de sunulan 

Dokuz Dereceli Likert Ölçeği yardımıyla bir önem puanı belirtmiştir. Bu ölçek aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır.  
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Şekil 1. Dokuz Dereceli Likert Ölçeği 

Şekil 1’de verilen ölçekte; 1, çok az önemli, 3, az önemli, 5, orta derecede önemli, 7, 

fazla önemli ve 9 ise çok fazla önemli anlamındadır. 2, 4, 6, 8 ise kendinden önceki ve sonraki 

önem düzeylerinin orta noktası olarak kullanılmaktadır.  

2.2. Deneme Anketlerinin Uygulanması 

Hazırlanan Dernek Formu ile Avcı Formu taslaklarının avcılar tarafından 

anlaşılabilirliğinin, soruların uygunluğunun, benzer soruların gerekliliğinin ve sorulara verilen 

yanıtların uygunluğunun test edilmesi amacıyla 11 avcı derneğinde, 11 avcı derneği yöneticisi 

ve 75 avcı ile deneme anketleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre;  

i) Balıkesir ilinde Bigadiç Avcılar Kulübü Derneği, İskele Köyü Avcılar ve Atıcılar Kulübü 

Derneği, Kepsut Avcılar Kulübü Derneği ve Dinkçiler Mahallesi Avcılık Kulübü Derneği olmak 

üzere 4 avcı derneğindeki yönetici ile Avcı Derneği Deneme Formu ve bu derneklere üye 24 

avcıyla da Avcı Deneme Formu gerçekleştirilmiştir. 

ii) Bursa ilinde Mustafa Kemal Paşa Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği, Bursa 

Merkez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği, İnegöl Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas 

Derneği ve Karacabey Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği olmak üzere 4 avcı derneğindeki 

yönetici ile Avcı Derneği Deneme Formu ve bu derneklere üye 31 avcıyla da Avcı Deneme 

Formu gerçekleştirilmiştir. 

iii) İstanbul ilinde Kemerburgaz Avcılık Atıcılık Çevre İhtisas Kulübü Derneği, Arnavutköy 

Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Kulübü Derneği ile Sultangazi Merkez Avcılar ve Atıcılar 

Kulübü Derneği olmak üzere 3 avcı derneğindeki yönetici ile Avcı Derneği Deneme Formu ve 

bu derneklere üye 21 avcıyla da Avcı Deneme Formu gerçekleştirilmiştir. 

Böylece Balıkesir ve Bursa illerinde 4 ve İstanbul ilinde 3 olmak üzere toplam 11 avcı 

derneği yöneticisi ile birlikte Avcı Derneği Deneme Formu ve 75 avcı ile de Avcı Deneme 

Formu doldurulmuştur.  

2.3. Araştırmanın Kapsamı ve Örnek Hacminin Belirlenmesi 

Araştırma, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde bir avcı derneğine üye olan ve avlanma 

belgesi bulunan avcıları kapsamaktadır. Avcılar, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, 

avlanma belgesi ve bu belge kapsamında avcılık izin belgesi (avlanma pulu) almak 

zorundadırlar. Avcıların Orman ve Su İşler Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde bulunan şube 

müdürlüklerinden aldıkları avcılık izin belgesi sayıları, il bazında mevzuat gereğince yasal avcı 
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sayısını vermektedir. Buna göre Çizelge 2’de 2003-2011 arasındaki avlanma dönemlerinde 

avcılık izin belgesi almış avcı sayıları görülmektedir.  

Çizelge 2. Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde avcılık izin belgesi alan avcıların sayısı 

Avlanma Dönemi 
Avcılık İzin Belgesi Alan Avcı Sayısı 

Balıkesir Bursa İstanbul 

2003-2004 1634 3684 7105 

2004-2005 1590 3740 7214 

2005-2006 1510 4142 6217 

2006-2007 1525  666 6148 

2007-2008 1985 4356 7178 

2008-2009 2169 4850 7660 

2009-2010 2647 5286 8400 

2010-2011 2665 5771 9500 

Ortalama 1966 4062 7428 

 

İl bazında son sekiz avlanma döneminde alınan avcılık izin belgesi sayılarının aritmetik 

ortalaması, her ilin ana kütlesi olarak alınmıştır. Çizelge 2’de görüldüğü gibi, ana kütle 

Balıkesir ilinde 1966, Bursa ilinde 4062 ve İstanbul ilinde 7428 avcıdır.  

İl bazında görüşülecek avcı sayısı, aşağıda sunulan oransal örnek hacmi formülüyle 

hesaplanmıştır. Buna göre, Bu noktada % 95 güven düzeyi, % 10 hata kabul oranı ve % 50 p 

ve q oranları dikkate alınmıştır. p değeri bilinmediği durumlarda % 50 alınarak en yüksek 

örnek hacmine ulaşılmaktadır (Öztürk, 2003; Günden 2005). 

qpZDN

qpNZn
××+×

×××
=

22

2

 

Burada: 

n= Örnek büyüklüğü, 

Z= Güven katsayısı (% 95’lik güven için Z=1,96), 

N= Ana kütle büyüklüğü (Balıkesir için 1966; Bursa için 4062; İstanbul için 7428), 

p= Ölçülmek istenen büyüklüğün ana kütlede bulunma oranı (% 50), 

q= 1-p (0,5), 

D= Kabul edilen örnekleme hatası (% 10)’dır. 

Yukarıdaki formül yardımıyla yapılan hesaplamalar sonucunda, il bazında görüşülecek 

asgari avcı sayısı Balıkesir’de 92, Bursa’da 94 ve İstanbul’da 95 olarak hesaplanmıştır.  
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2.4. Anketlerin Uygulanaca ğı Avcı Derneklerinin Seçimi 

Araştırmanın gerçekleştirileceği avcı dernekleri, AYH faaliyetlerine aktif olarak katılan 

avcı dernekleri arasından oransız eleman örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bunun için 

öncelikle, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan İl Dernekler Müdürlüğü’nden illerinde 

kayıtlı bulunan avcı derneklerinin isim ve iletişim bilgileri temin edilmiştir. Bu bilgilere göre, 

Balıkesir ilinde 75, Bursa ilinde 70 ve İstanbul İlinde 80 adet avcı derneği bulunmaktadır.  

Daha sonra, avlanma pulu satışı, avcılık eğitimi, bilgilendirme toplantıları, envanter, 

yemleme vb. konularda AYH faaliyetlerine aktif olarak katılan avcı dernekleri belirlenmiştir. Bu 

kapsamda, mevcut avcı dernekleri içinden AYH faaliyetlerine aktif olarak katılan avcı 

derneklerini belirlemek amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı 

olan Balıkesir, Bursa ve İstanbul İl Şube Müdürleri ile görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeler 

sonucunda, 2012-2013 Av Döneminde, İl Şube Müdürlüğü ile avcı dernekleri arasında 

düzenlenen “Avlanma İzin Kartı Satış Protokolü”’nü imzalayan avcı derneklerinin listesi temin 

edilmiştir. Ayrıca, bu listenin dışında kalan ancak İl Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerine aktif 

olarak katılan avcı dernekleri de ayrıca belirlenmiştir. Buna göre, Balıkesir ilinde 30, Bursa 

ilinde 36 ve İstanbul ilinde 41 avcı derneği, AYH faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. 

Bir sonraki aşamada, AYH faaliyetlerine aktif olarak katılan avcı dernekleri arasından 

oransız eleman örnekleme yöntemiyle 15 asil ve 15 yedek avcı derneği kura ile belirlenmiştir. 

Buna göre, araştırma Balıkesir ve Bursa illerinde 21, İstanbul ilinde 18 olmak üzere toplam 60 

avcı derneğinde yürütülmüştür. Araştırmanın gerçekleştirildiği avcı dernekleri listesi Çizelge 

3’te sunulmuştur. 
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Çizelge 3. Araştırmanın gerçekleştirileceği avcı dernekleri 

Sıra 
No 

Avcı Derne ğinin Adı 

Balıkesir Bursa İstanbul 

1 Bigadiç Avcılar Kulübü Derneği Mustafakemalpasa Merkez Avcılık ve Atıcılık Kul. Der. Kemerburgaz Avcılık At. Çevre İht. Kulübü Derneği 

2 Dinkçiler Mah. Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Spor Kul. Der. Bursa Merkez Avcılık- Atıcılık Spor Kulübü Der. Arnavutköy Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Kul. Der. 

3 İskele Köyü Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği İnegöl Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Sultangazi Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği 

4 Kepsut Avcılar Kulübü Derneği Karacabey Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Ümraniye Avcılık ve Atıcılar İht. Spor Kulübü Derneği 

5 Sakarya Avcılık ve Atıcılık Derneği Orhangazi Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kul. Der. Büyükçekmece Avcılar Kulübü Derneği 

6 Bandırma 100.Yıl Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneği Gündoğdu Köyü Avcılar Derneği Kazasker Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği 

7 Burhaniye Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği Bursa Osmangazi Avcılık ve Atıcılık Derneği İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği 

8 Ayvalık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Sırameseler Mahallesi Avcılık ve Atıcılık Kulübü Der. Bakırköy Merkez Avcılar Atıcılar Derneği 

9 Dursunbey Avcılık, Atıcılık ve Balık Avcılığı Derneği Fethiye Doğan Avcılar Derneği Kartal Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği 

10 Edremit Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Demirtaş Beldesi Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği Kadıköy Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği 

11 Kapıdağ Atıcılar ve Avcılar Derneği Kemer Genç Avcılar Kulübü Derneği Şile Oruçoğlu Köyü Yard. Güz. ve Avcılar Derneği 

12 Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği İznik Avcılar Derneği Çatalca Merkez Avcılar ve Atıcılar Spor Derneği 

13 Gönen Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği Yenişehir Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Derneği Zeytinburnu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği 

14 Susurluk Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği Orhaneli Avcılar Derneği Silivri Avcılar Kulübü Derneği 

15 Bandırma Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Uludağ Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Beykoz Avcılar Atıcılar Spor Kulübü Derneği 

16 Bandırma 17 Eylül Avcılar Kulübü Derneği Gemlik Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Der. Eyüp Avcılık Atıcılık Spor Kul. ve Yaban Hayatı Koruma Der. 

17 Dursunbey Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği İznik Çakırca Köyü Avcılar Derneği K.mustafapaşa Avcılık ve At. Spor Kulübü Derneği 

18 Edremit Avcılık ve Atıcılık Öğretim Gençlik Kulübü Der. Akçalar Avcılar Kulübü Derneği Bayrampaşa Merkez Avcılar ve Atıcılar Derneği 

19 Yeşil Gönen Avcılık Atıcılık ve Amatör Balıkçılık Derneği Güzelyalı Kara ve Deniz Avcılar Derneği  

20 Sarıköy Avcılık Ve Atıcılık Kulübü Derneği Umurbey Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Der.  

21 Edincik Avcılar Kulübü Derneği Yenişehir Kurtuluş Avcılık ve Atıcılık Derneği  
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2.5. Anketlerin Uygulanması ve Denek Avcıların Seçi mi 

Avcılar ve dernek yöneticileri ile gerçekleştirilecek anket formları, anket uygulama 

teknikleri içerisinde cevaplanma oranı en yüksek olan karşılıklı görüşme yöntemi ile 

doldurulmuştur. Yine cevaplanma oranını ve anlaşılabilirliği yükseltmek amacıyla anketler 

proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Denek avcıların 2012-2013 av sezonuna yönelik avlanma belgesine sahip olmaları, bir 

koşul olarak aranmıştır. Denek avcılar, avlanma belgesine sahip avcıların eşit seçilme şansına 

sahip olduğu örnekleme türü olan, oransız eleman örnekleme yönteminden yararlanılarak 

saptanmıştır. Öztürk, (2003)’e göre bu yöntem aynı zamanda basit tesadüfi örnekleme, yalın 

örnekleme ya da yansız örnekleme olarak adlandırılmaktadır. 

Bir avcı derneğinde en fazla 10 avcı ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda, Balıkesir ilinde 123, Bursa ilinde 151 ve İstanbul ilinde 111 olmak üzere toplam 

385 avcı ile görüşülmüştür.  

2.6. Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntemler 

Veriler, öncelikle frekanslar, oranlar, ortalamalar, değişim aralığı, standart sapma gibi 

tanımlayıcı istatistikî bilgiler yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, avcıların yaş, eğitim 

düzeyi, av tercihleri, meslekleri, avlanma deneyimleri vb. konular açısından il düzeyinde avcı 

profili çıkarılmıştır. 

Farklılık analizleri 

Verilerin dağılım biçimi Kolmogrov-Smirnov testi, varyansı ise Levene testi ile 

değerlendirilmiştir. Avcılara yönelik verilerde sadece avcıların yaşı ile ilgili verinin normal 

dağılım gösterdiği, diğer verilerin ise normal dağılmadığı görülmüştür. Aynı kapsamda, dernek 

yöneticilerine yönelik verilerde ise sadece yaş, faaliyet süresi, ve haber kaynaklarına yönelik 

altı adet verinin normal dağıldığı, diğer verilerin ise normal dağılmadığı görülmüştür. 

Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerindeki avcı dernekleri ve avcılara yönelik verilerde, 

istatistikî anlamda farklılığın bulunup bulunmadığı, normal dağılım gösteren ve eşit varyansa 

sahip olan veriler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile normal dağılım göstermeyen 

veriler için ise Kruskal-Wallis H testi ile incelenmiştir. Farklılık bulunması durumunda, hangi 

iller arasında farklılık bulunduğunu test etmek amacıyla Tukey HSD veya Mann-Whitney U 

testlerinden yararlanılmıştır. 

Dernek yöneticileri ile avcıların bazı özellikleri veya düşünceleri arasındaki ilişki, 

parametrik olmayan bir istatistik ölçüsü olan ve iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklayan 

Spearman’ın sıralama korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. 

Bazı sorularda, birden fazla seçeneği işaretleme olanağı tanınmıştır. Bu tip sorularda 

seçeneklerin toplam işaretlenme sayısı, birden fazla işaretleme yapıldığından, ankete katılan 
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avcı sayısından yüksek olup oranlar toplamı da 100’ün üzerindedir. Bu değerlendirme biçimi, 

farklılıkların daha ayrıntılı olarak açıklanması amacıyla tercih edilmiştir.  

Faktör analizi 

Faktör analizi, avcı derneklerine üye olan avcıların kültürel özelliklerini 

değerlendirebilecek ölçütleri belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Bu kapsamda öncelikle, 

verilerin uygunluğu t testi, Bartlett Sphericity testi ve KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi ile 

araştırılmıştır. Daha sonra, kültürel özelliklere yönelik değerlendirmeleri yapmak amacıyla 

faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Son aşamada ise belirlenen faktörlerdeki ölçütlerinin 

güvenilirlikleri Cronbach tarafından geliştirilen iç tutarlılık katsayısı (α) ile test edilmiştir.  

Bartlett Sphericity testi: korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını test etmek 

amacıyla kullanılmıştır. Söz konusu test, verilerin çoklu normal dağılımından gelmiş olmasını 

gerektirmektedir (Karagöz ve Yalçın, 2008). H0 hipotezi ilişkinin olmadığını (korelasyon matrisi 

birim matrisi olduğunu), H1 hipotezi ise ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Bu test 

sonucunda katsayı düşük çıkarsa sıfır hipotezi, yüksek çıkarsa alternatif hipotez kabul edilir. 

Sıfır hipotezi red edilmezse, faktör analizine devam edilmez. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi: örneklemin testi gerçekleştirmek için yeterli olup 

olmadığını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu test değerinin küçük çıkması, değişkenler 

arasındaki korelasyon ilişkisinin diğer değişkenlerce açıklanamayacağını göstermektedir. Bu 

durumda da faktör analizine devam etmek uygun olmaz. KMO değerinin 0,5’ten büyük olması, 

veri setinin temel bileşenler analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Usluel ve Vural, 

2009). 

Faktör analizi için temel bileşenler analizi, döndürme işlemi olarak varimax tekniği 

kullanılmıştır. Özdeğeri (eigenvalues) birden büyük olan faktörler, faktör olarak dikkate 

alınmıştır. Gerçekleştirilen analize, i) ortak varyansı (communality) 0,50’nin altında olan 

ölçütler, ii) anti-image korelasyonu 0,50’nin altında olan ölçütler, iii) faktör yük değeri 0,40'un 

altında bulunan ölçütler, iv) birden fazla faktörde 0,10'dan daha az bir farkla yer alan ölçütler 

(binişik ölçütler) analizden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2002).  

İç tutarlılık katsayısı (α): Belirlenen faktörlerdeki ölçütlerinin güvenilirlikleri, Cronbach 

tarafından geliştirilen iç tutarlılık katsayısı (α) ile belirlenmiştir. Alfa katsayısı, farklı ölçütlerin 

niteliğini ölçerken birbirlerini ne kadar tamamladıklarını tespit etmektedir. Buna göre, i) madde 

toplam korelasyon katsayısı (Item Total Correlation) 0.30’un altında olan ölçütler, ii) 

ölçütlerden herhangi biri çıkarıldığında α katsayısını hissedilir ölçüde arttıran ölçüt, ii) iç 

tutarlılık katsayısı 0,60’dan küçük olan faktörlerde yer alan ölçütler (güvenilirliği düşük olarak 

kabul edildiğinden dolayı) analizden çıkartılmıştır. 
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3.BULGULAR 

Bulgular başlığı, avcı derneklerine, avcıların profiline, avcıların kültürüne ve avcıların 

sorunlarına yönelik bulgular olarak dört alt başlıkta ele alınmıştır. 

3.1. Avcı Derneklerine Yönelik Bulgular 

3.1.1. Dernek Ba şkanlarına Yönelik Bulgular 

Avcı derneklerine yönelik veriler, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde toplam 60 avcı 

derneği yöneticisinin görüş ve deneyimlerine dayanmaktadır. Görüşülen dernek yöneticilerinin 

% 85’i dernek başkanı olup, diğerleri dernek başkanının görevlendirdiği dernek yönetiminde 

bulunan bir avcı üyedir (Çizelge 4).  

Çizelge 4. Dernek yöneticisinin görevi 

Görev 
Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Başkan 18 85,7 17 81,0 16 88,8 51 85,0 
II. Başkan 3 14,3 3 14,3 1 5,6 7 11,6 
Yönetim Kurulu Üyesi - - 1 4,7 - - 1 1,7 
Baş Antrenör - - - - 1 5,6 1 1,7 

 

Balıkesir ilinde Edincik Avcılar Kulübü Derneği ve Tuzakçı Köyü Avcılık ve Atıcılık 

Kulübü Derneği başkanlarının 2012-2013 av sezonu için avlanma izin belgesi bulunmaması 

nedeniyle bu yöneticilerle dernek anketi, Tuzakçı Köyünde ise avlanma izin belgesi almış üye 

bulunmadığı için avcı anketi yapılmamıştır. Diğer taraftan Bandırma Merkez Avcılık ve Atıcılık 

İhtisas Derneği’nin başkanı da kara avcılığı ile ilgilenmemekte, balıkçılıkla ilgilenmektedir.  

Dernek başkanları, ortalama 50,5 yaşında olup Balıkesir ilinde ortalama 50,7; Bursa 

ilinde 48,5 ve İstanbul ilinde 53,4 yaşındadır (Çizelge 5). Balıkesir ilindeki Bigadiç İskele Köyü 

Avcılar Derneği Başkanı, en genç dernek başkanı olup 32 yaşındadır. Bu karşılık İstanbul 

ilinde Çatalca Avcılar Derneği Başkanı ise en yaşlı dernek başkanı olup 75 yaşındadır.  

Çizelge 5. Dernek başkanının yaş dağılımı 

Yaş 
Balıkesir Bursa İstanbul Genel Kolmog.  

Smirnov 
Testi (p) 

Levene  
Testi 
 (p) 

ANOVA 
 (p) 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

En fazla 34 2 11,1 1 5,9 1 6,3 4 7,8 

0,899* 0,930 0,532 

35-39 1 5,6 3 17,6 0 0,0 4 7,8 
40-44 3 16,7 3 17,6 3 18,8 9 17,6 
45-49 3 16,7 2 11,8 2 12,5 7 13,7 
50-54 2 11,1 3 17,6 2 12,5 7 13,7 
55-59 3 16,7 3 17,6 2 12,5 8 15,8 
60-64 3 16,7 1 5,9 4 25,0 8 15,8 
En az 65 1 5,6 1 5,9 2 12,5 4 7,8 
Ortalama 50,2 48,7 52,8 50,5 - - - 
Minimum 32 34 34 32 - - - 
Maksimum 65 69 75 75 - - - 
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Çizelge 5’te görüldüğü gibi, yaş dağılımının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

gösterip göstermediği, normal dağılıma ve eşit varyansa sahip olduğu için tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) ile incelenmiş ve yaş dağılımı bakımından iller arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır.  

Dernek Başkanlarının % 49,1’i en az lise mezunudur. İlkokul mezunu olanların oranı % 

33,3, ortaokul mezunu olanların sayısı % 17,6’dır (Çizelge 6). Lisansüstü eğitim almış dernek 

başkanına rastlanmamıştır. 

Çizelge 6. Dernek başkanının eğitim durumu 

Eğitim 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Okuryazar  - - - - - - - - - 
İlkokul 6 33,3 7 41,2 4 25,0 17 33,3 0,693 
Ortaokul 4 22,2 2 11,7 3 18,8 9 17,6 0,672 
Lise  7 38,9 8 47,1 7 43,8 22 43,2 0,801 
Üniversite  1 5,6 - - 2 12,4 3 5,9 0,303 
Lisansüstü - - - - - - - - - 

 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, dernek başkanlarının eğitim durumunun illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Avcı derneklerinin başkanları % 54,9 oranında esnaftır (Çizelge 7). Dernek 

başkanlarının meslek dağılımının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip 

göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır.  

Çizelge 7. Dernek başkanının meslek dağılımı 

Meslek Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Esnaf 9 49,8 10 58,8 9 56,1 28 54,9 0,801 
Çiftçi 1 5,6 2 11,7 1 6,3 4 7,7 0,365 
Memur 1 5,6 1 5,9 2 12,4 4 7,7 0,691 
İşçi 2 11,0 - - 1 6,3 3 5,9 0,798 
Şoför 1 5,6 1 5,9 1 6,3 3 5,9 0,995 
Teknisyen 1 5,6 - - - - 1 2,0 0,389 
Öğretmen 1 5,6 - - - - 1 2,0 0,389 
Kaptan 1 5,6 - - - - 1 2,0 

0,757 

Komiser 1 5,6 - - - - 1 2,0 
Banka Müdürü - - 1 5,9 - - 1 2,0 
Muhtar - - 1 5,9 - - 1 2,0 
İtfaiyeci - - - - 1 6,3 1 2,0 
Diğer - - 1 5,9 1 6,3 2 3,9 

 

Dernek başkanlarının % 52,9 oranında emeklidir (Çizelge 8). En fazla emekli dernek 

başkanı % 61,1 oranında Balıkesir ilindedir. Çizelge 8’de görüldüğü gibi, dernek başkanlarının 
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emeklilik durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, 

Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Çizelge 8. Dernek başkanının emeklilik durumu 

Emeklilik 
durumu 

Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 11 61,1 7 41,2 9 56,3 27 52,9 0,384 
Hayır 7 38,9 10 58,8 7 43,7 24 47,1 - 

 

Dernek başkanlarının % 39,2’si 10 yıldan daha uzun süredir başkanlık görevini 

yürütmektedir (Çizelge 9). Son dönemde başkan olanların oranı ise % 27,5’dir. En uzun 

dernek başkanlığı, İstanbul ilinde 40 yıl, Balıkesir ilinde 37 yıl ve Bursa ilinde ise 20 yıldır. 

Çizelge 9. Dernek başkanının görevini kaç yıldır yürüttüğü 

Süre 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1-3 Yıl 7 38,9 4 23,5 3 18,8 14 27,5 

0,661 
4-6 Yıl 3 16,7 2 11,8 4 25,0 9 17,6 
7-9 Yıl 1   5,5 6 35,3 1 6,3 8 15,7 
10-13 Yıl 3 16,7 3 17,6 5 31,3 11 21,6 
14 yıldan fazla 4 22,2 2 11,8 3 18,8 9 17,6 
Ortalama 9,3 7,8 10,5 9,2 - 
Minimum 1 1 1 1 - 
Maksimum 37 20 40 40 - 

 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi, dernek başkanlarının görev süresinin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

3.1.2. Avcı Derneklerinin Amaçlarına Yönelik Bulgul ar 

Üyelerin av tezkeresi, avlanma belgesi gibi bürokratik işlemleri yerine getirmesine 

yardımcı olmak üç ilde de avcı derneklerinin en çok önem verdiği amaçtır (Çizelge 10). 

Avlanmak için sosyal faaliyetler, av organizasyonları düzenlemek üç ilde de en düşük puanı 

almıştır. Av bayramı, av sezonu açılışı ve kapanışı gibi organizasyonlara bazı 

kaymakamlıkların izin vermemesi nedeniyle, avcı dernekleri bu amaca geçmişte verdikleri 

önemden daha düşük düzeyde önem verdiklerini belirtmişlerdir. Avcı dernekleri, av bayramı 

etkinlikleri kapsamında, sadece kendi üyelerini değil yöredeki diğer avcı derneklerini de davet 

etmekte, yarışmalar düzenlenmektedir. Sosyal faaliyetler kapsamında, ramazan ayında iftar 

yemeği verilmektedir. Diğer taraftan özellikle Bursa ilindeki birçok avcı derneği, Eskişehir ve 

Ankara illerine minibüsler ile av organizasyonları düzenlemektedir.  
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Çizelge 10. Derneğin amaçları 

Derneğin Amaçları Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Kruskal  
Wallis 
Testi 
(p) 

Üyelerin av tezkeresi, avlanma belgesi gibi bürokratik 
işlemleri yerine getirmesine yardımcı olmak 

8,4 8,6 8,7 8,6 0,576 

Avcıların avcılık konusunda eğitim almasını 
sağlamak 

8,3 8,6 8,6 8,5 0,374 

Avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını 
sağlamak 

8,2 8,0 8,6 8,2 0,397 

Avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı 
sağlamak 

8,2 7,9 8,4 8,1 0,625 

Yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını 
sağlamak 

8,1 8,0 7,6 7,9 0,821 

Yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak 7,8 7,9 8,1 7,9 0,767 
Usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etmek 7,3 7,2 8,1 7,5 0,432 
AYH’nın bakımı, korunması ve çoğaltılması için 
çalışmalar yapmak 

7,0 7,8 6,8 7,2 0,226 

Avlanmak için sosyal faaliyetler, av organizasyonları 
düzenlemek 

6,6 7,0 6,2 6,6 0,876 

 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi, avcı derneklerinin amaçlarının illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Avcı derneklerinin Çizelge 10’da verilen amaçları dışında da amaçları bulunmakta olup, 

bu amaçlar, i) atış poligonu kurarak avcılık eğitim sahası oluşturmak, ii) trap, tek kurşun, gezer 

domuz, skeet vb atış organizasyonları düzenlemek, iii) trap müsabakaları için sporcu 

yetiştirmek, iv) atıcılık sporunu geliştirmek ve atıcılık faaliyetlerine katılmak, v) avlakların 

kaybolmaması ve korunmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, vi) üyelere ve çocuklarına 

avcılık etkinlikleri dışında balıkçılık, doğa koruma, arıcılık gibi konularda eğitim vermek, vii) 

avcıların çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak, viii) av hayvanı üretmek, av hayvanı 

satın almak ve doğaya av hayvanı salmak, ix) av ve yaban hayatına zarar veren tarım ilaçları 

ve gübreler ile mücadele etmektir. Resim 1’de atış poligonu ve trap makinesi resimleri 

görülmektedir. 

 

   
Atış Poligonu (Umurbey) Tek Kurşun Yarışması Trap Makinesi (Kepsut) 

Resim 1. Atış poligonu ve trap makinesi 
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3.1.3. Avcı Derneklerinin Faaliyetlerine Yönelik Bu lgular 

Avcı derneklerinin üyelere yönelik olarak en sık gerçekleştirdiği faaliyet, üyelerin 

ruhsatlarının ve avlanma belgelerinin alınmasına yönelik faaliyetlerdir (Çizelge 11). Avcı 

derneklerinin bazıları, üyelerin cep telefonlarına bu belgelerin düzenlenme zamanlarını 

bildiren hatırlatma amaçlı kısa mesaj göndermektedirler. Üyelerin belgelerini almak amacıyla 

personel istihdam eden birkaç avcı derneği bulunmaktadır. Kadıköy Avcılık ve Atıcılık İhtisas 

Kulübü Derneği, Erzincan ve Ağrı’daki avcı dernekleri ile bağlantılarının olduğunu ve 

birbirlerini kardeş avcı derneği olarak belirlediklerini ifade etmiştir. 

Çizelge 11. Derneğin avcılara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler 

Faaliyetler  Önem Puanı  Kruskal Wallis 
Testi (p) Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Üyelerin ruhsatlarının ve avlanma belgelerinin 
alınması 

8,0 8,7 8,5 8,4 0,437 

Üyelerin avcılık eğitim sertifikalarının alınması 7,9 8,1 8,3 8,1 0,816 
Geleneksel av bayramı/şenliği düzenlenmesi 7,2 6,7 6,5 6,8 0,737 
Avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakan başarılı 
üyeler için yemek vb. etkinlik düzenlenmesi 

4,4 4,8 5,4 4,8 0,575 

Bölge dışına av programı düzenlenmesi 3,6 6,1 4,5 4,8 0,022* 

Bölgemize av programı düzenlenmesi 3,6 5,3 3,7 4,3 0,161 
Üyelerin sürek avı yapmasına yönelik 
faaliyetler 

3,6 4,1 4,4 4,0 0,611 

Avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakan başarılı 
üyelere plaket verilmesi 

3,0 3,2 6,1 4,0 0,007* 

Üyelerin bek avı yapmasına yönelik faaliyetler 2,0 3,2 2,9 2,7 0,151 
 

Avcı derneklerinin üyelere yönelik olarak en sık gerçekleştirdiği ikinci faaliyet, üyelerin 

avcılık eğitim sertifikalarının alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Avcı derneklerinin çoğunluğu 

avcılık eğitim kurslarının açılmasına yönelik faaliyetleri yılda bir kez gerçekleştirmekte iken 

yılda birkaç kez avcılık eğitim kursu düzenleyen avcı dernekleri de bulunmaktadır.  

Avcı derneklerinin yöneticileri, daha çok yaban domuzu için sürek avı düzenlemektedir. 

Avcı dernekleri, sürek avı konusunda, tarım il müdürlükleri ve DKMP mühendisliklerinden izin 

alma sürecine yönelik bürokrasinin fazla olmasından ve izin alamamaktan şikâyetçi 

olmuşlardır.  

Bek avı, gece av hayvanının su, besin vb. amaçlarla geçeceği tahmin edilen yerde 

beklenilerek yapılan avcılık türüdür. Üyelere yönelik olarak en az gerçekleştirilen faaliyet, bek 

avına yönelik faaliyetler olup, bek avı daha çok çulluk, üveyik, ördek, tavşan ve yaban domuzu 

için yapılmaktadır. Dernek yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu bek avını, gece avcılığı ve 

gümecilik kapsamında yapılması ve bu avlanma biçimlerinin yasak olmasından dolayı uygun 

bulmamaktadır. 

Avcı dernekleri avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakmak durumunda kalan üyelerini 

onurlandırmak amacıyla, bu tip üyeleri fahri üye yapmakta, adlarına trap atışı, yemek vb 
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organizasyonlar düzenlemekte, av sezonunun açılışında ya da kapanışında düzenledikleri av 

bayramlarına davet etmekte, evlerinden alarak ava götürmektedir. Bu törenlerde, bazı avcı 

dernekleri, bu tip üyelerine, yılın avcısı sertifikası veya plaketi vermektedir.  

Avcı dernekleri, her yıl av sezonunun açıldığı ilk hafta sonunda av bayramı etkinliği 

düzenlemektedirler. Yine, av sezonunun kapanışında, kapanış etkinliği düzenleyen avcı 

dernekleri de bulunmaktadır. Av bayramlarında yarışmalar düzenlenmekte ve bu yarışmaların 

bazılarında ödül olarak av tüfeği gibi çeşitli hediyeler dağıtılmaktadır. Aynı kapsamda, avcı 

dernekleri, yörelerindeki diğer avcı derneklerini de davet ederek çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirmektedir. Ramazan ayında iftar yemeği verme, hıdrellez şenlikleri düzenleme, 

pilav ve helva dağıtma, trap atışları düzenleme bu etkinliklerden bazılarıdır. Diğer taraftan 

ilçelerin kurtuluş günlerinde, avcı dernekleri temsili milis gücünü canlandırarak kurtuluş günü 

kutlamalarına katılmaktadır. Ancak, Kabahatler Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 

meralardaki avcı sayısını sınırlandıran hükümleri nedeniyle av bayramı ve kurtuluş günü 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde kaymakamlıkların avcı derneklerine izin vermediği çok sık 

biçimde şikâyet edilmiştir. Diğer taraftan, bazı avcı dernekleri, kendilerinin düzenlenmesine 

izin verilmeyen bu etkinlikleri, komşu ilçelerin düzenlediğini belirtmiştir. Bu nedenle de, avcı 

dernekleri, kaymakamın izin vermemesini, mevzuattan ziyade, kaymakamın keyfi tavrına 

bağlamaktadır. Geçmişte bu faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştiren avcı dernekleri, 

kaymakamlıktan izin alamadığı için artık bu etkinlikleri düzenlemekten vazgeçmişlerdir.  

Avcı dernekleri, bölge içine av programlarını daha çok av bayramı kapsamında 

düzenlemektedirler. Bu kapsamda, üveyik ve bıldırcın avının açılış günleri daha çok tercih 

edilmektedir. Bölge içinde, yıl içinde birkaç kez yaban ördeği için av programı düzenleyen avcı 

dernekleri de bulunmaktadır. Av programı düzenleme faaliyeti eskiden araç sayısının az 

olması nedeniyle avcı derneklerinin kuruluş nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Ancak 

günümüzde, üyelerin birçoğunun arabasının olması ve bölgede avlanılacak alanının 

bulunmaması gibi nedenlerden dolayı avcı dernekleri, bölge içine organizasyon düzenleme 

faaliyetini geçmişteki duruma oranla daha az gerçekleştirmektedir.  

Avcı dernekleri, bölge dışına yönelik av programlarını daha çok hafta sonlarında, keklik, 

tavşan, çulluk, bıldırcın ve yaban domuzu için düzenlemektedirler. Nitekim bölge dışına 

yönelik av programı kapsamında her hafta 6 minibüs ile ava gittiklerini belirten avcı dernekleri 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, Ankara ve Eskişehir keklik ve tavşan için en çok tercih edilen 

iller olup Kayseri, Sivas, Balıkesir, Çanakkale illerine de av programı düzenlenmektedir. 

Avcıların büyük bir çoğunluğu, il dışına gittiklerinde çadırda konaklamayı tercih 

etmektedirler.  

Avcı dernekleri, bölge dışına av organizasyonlarında öncelikli olarak daha önceki av 

sezonlarında ava kapalı olup ilgili sezonda ava açılan alanları tercih etmektedirler. Ancak 
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burada dikkate çeken önemli bir husus, ava açılan bu alanların diğer avcılar tarafından da 

yoğun bir şekilde tercih edilmesidir. Bazı avcı derneklerinin yöneticileri, bu tip alanlarda yol 

kenarlarında yaklaşık 250-300 aracın bulunduğu ve avcı sayısının binin üzerine çıktığını 

bildirmektedir.  

Bazı avcı dernekleri avcılara yönelik olarak diğer faaliyetler kapsamında Çanakkale’ye 

kültürel amaçlı gezi düzenlemekte, balık adam, kırsal turizm, orman ve anız yangını gibi 

konularda kurs, seminer ve eğitim programları gerçekleştirmekte, avcılara teşvik amaçlı çakı, 

şapka, yelek, gibi hediyeler vermektedirler. 

Resim 2’de avcıların düzenlediği bazı etkinlikler görülmektedir. 

Çizelge 11’de görüldüğü gibi, avcı derneklerinin avcılara yönelik gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve iller arasında bölge dışına av programı düzenlenmesi ile avlanmayı 

çeşitli sebeplerle bırakan başarılı üyelere plaket verilmesi bakımından anlamlı farklılık 

bulunmuştur. İller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır (Çizelge 12). Buna göre, bölge dışına av programı düzenlenmesi bakımından 

Balıkesir ilindeki avcı dernekleri ile Bursa (p=0,009) ilindeki avcı dernekleri arasında farklılık 

bulunmaktadır. Avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakan başarılı üyelere plaket verilmesi 

bakımından İstanbul ilindeki avcı dernekleri ile Balıkesir (p=0,016) ve Bursa (p=0,005) 

illerindeki avcı dernekleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 12. Derneğin avcılara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler bakımından Mann-Whitney U 

testi sonuçları 

İller (I)  İller (J)  Bölge dı şına av 
programı düzenleme (p) 

Plaket verme  
 (p) 

Balıkesir Bursa 0,009* 0,403 

Balıkesir İstanbul 0,294 0,016* 
Bursa İstanbul 0,083 0,005* 

 

Avcı dernekleri, en çok av ve yaban hayatı faaliyetleri kapsamında usulsüz avlanan 

avcıları takip etme ve uyarma faaliyetini (7,2) gerçekleştirmektedir (Çizelge 13). Bu faaliyeti 

usulsüz avlanan avcıları ilgili birimlere bildirme faaliyeti gelmektedir. Bu kapsamda, avcı 

derneklerinin yöneticileri, avcı derneklerinin usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla doğrudan 

mücadele etme yetkisi bulunmadığını, ancak gördüklerinde ikaz etme veya jandarma ve milli 

park birimlerine bildirdiklerini ifade etmektedirler. Avcı derneklerinin yöneticilerinin bir kısmı, 

denetim konusunda avcı derneklerine yetki verilmesini isterken, büyük çoğunluğu denetim 

faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri tarafından yapılması gerektiğini bildirmektedir. Bu kapsamda, 

dernek yöneticilerinden bazıları, “ihbarcı damgası yememek için” usulsüz avlanan avcıları 

ihbar etmediğini bildirmiştir.   
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1937 Yılında Av Bayramı (Bursa) Kurtuluş Günü Kutlamaları (Orhangazi) 

  
Av sezonu Açılışı (Karacabey) Kurtuluş Günü Kutlamaları (Karacabey) 

  
Kurtuluş Günü Kutlamaları (Karacabey) Kurtuluş Günü Kutlamaları (Karacabey) 

  
Tiyatro Gösterisi (Ayvalık) Tiyatro Gösterisi (Ayvalık) 

Resim 2. Avcı derneklerinin düzenlediği bazı etkinliklerden fotoğraflar  
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Çizelge 13. Derneğin av ve yaban hayatı konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler  

Faaliyetler  Önem Puanı  Kruskal Wallis  
Testi (p) Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 

Usulsüz avlanan avcıları takip etme ve uyarma 6,1 7,4 8,0 7,2 0,112 
Usulsüz avlanan üyeleri ilgili birimlere bildirme 6,4 7,0 6,5 6,7 0,648 
Usulsüz avlanan üye olmayan avcıları ilgili 
birimlere bildirme 6,2 7,1 6,9 6,7 0,470 

Av ve yaban hayvanlarını olumsuz hava 
koşullarında besleme 5,5 6,9 6,9 6,4 0,301 

Yaralanmış av ve yaban hayvanlarını tedavi 
etme/ettirme 4,4 5,5 4,9 5,0 0,556 

Av ve yaban hayvanı yetiştirme ve doğaya 
salma 6,0 4,1 4,4 4,9 0,196 

Av ve yaban hayvanı envanterine katılma 2,9 3,3 4,1 3,4 0,437 
İlk yardım, tüfek bakımı gibi çeşitli konularda 
seminer veya eğitim programı düzenleme 3,1 2,5 4,7 3,4 0,099 

Av ve yaban hayvanları için su sağlama/çeşme 
yapma/su getirme 1,9 1,9 1,8 1,8 0,948 

 

Avcı dernekleri, av ve yaban hayvanlarını olumsuz hava koşullarında besleme 

faaliyetine oldukça önem vermektedirler. Nitekim avcı derneklerinin % 31,7’si her yıl özellikle 

olumsuz hava koşullarında av hayvanlarına ekmek, buğday, yonca, mısır, saman bırakmak 

suretiyle ile yemleme faaliyetlerine katılmaktadırlar.  

Avcı dernekleri yaralanmış av ve yaban hayvanlarını tedavi etme/ettirme faaliyetini orta 

sıklıkta (5,0) gerçekleştirmektedir. Avcı derneklerinin % 75’i yaralı veya kanadı kırık olarak 

rastladıkları yaban hayvanlarını milli park birimlerine bildirerek tedavi amacıyla teslim ettiklerini 

bildirmiştir. Bu kapsamda, leylek, kartal, şahin, doğan, atmaca, karga, köpek, güvercin, keklik, 

sülün, yaban ördeği, üveyik, karaca, tilki, sincap, kelkenez türleri yaralı olarak en çok 

rastlanan türlerdir. Yine üyeleri arasında veteriner hekim bulunan ve yaralı hayvanları taşımak 

amacıyla özel kafesler satın alan avcı dernekleri de bulunmaktadır.  

Avcı derneklerinin % 5’i DKMP Genel Müdürlüğü tarafından üretilen keklik ve sülünleri 

DKMP mühendisleri ile birlikte belirledikleri alanlara yerleştirmektedir. Bu dernekler ilerleyen 

süreçte salınan hayvanları, avcılardan ve yırtıcılardan korumakta ve hayvanları 

yemlemektedirler. Ayrıca, avcı derneklerinin % 28,3’ü, üretmek veya satın almak suretiyle de 

bölgelerinde bulunan meralara av hayvanı salmaktadırlar. Bu kapsamda, kınalı keklik, çil 

keklik ve sülün en fazla salınan hayvanlar olup her yıl avcı dernekleri tarafından üretilerek 

veya satın alınarak salınan av hayvanı sayısı 20 ile 500 arasında değişmektedir. Yine bir avcı 

derneği bölgesinde yaban domuzu bulunmaması nedeniyle bir çift yaban domuzunu farklı bir 

bölgede yakalayarak kendi bölgelerine taşımıştır. Avcı derneklerinin % 5’i bölgelerinde av 

hayvanı salınacak alan olmadığını, bir avcı derneği ise üyeleri arasında zaten örnek avlak 

işletmecisi olduğu için üretim ve salma faaliyeti gerçekleştirmediklerini belirtmiştir.  

Susurluk Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği orman işletme şefliğinin belirlediği bir alanda 

belediye ile işbirliği içinde keklik ve sülün üretim tesisi kurduğunu ve her yıl ürettikleri 2000 
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civarında av hayvanını doğaya saldıklarını belirtmiştir. Ancak bu avcı derneği, orman 

teşkilatının orman alanlarındaki süne mücadelesi için yaptığı havadan ilaçlama sonucunda, 

saldıkları av hayvanlarının telef olması nedeniyle av hayvanı üretimini durdurmuştur. Bir başka 

husus da, avcı derneklerinin yöneticileri av hayvanı saldıkları alanların tabiat parkı, özel 

ağaçlandırma alanı gibi çeşitli kullanımlar için tahsis edilmesini ve bu alanların daha sonra 

avcılığa yasaklanmasından şikâyetçidir.  

DKMP mühendislikleri tarafından gerçekleştirilen av ve yaban hayvanı envanterine avcı 

derneklerinin % 15’i katıldığını, % 85’i ise kurumdan envanter konusunda talep gelmediğini 

belirtmiştir. Ancak, avcı derneklerinin yöneticileri, DDKMP Genel Müdürlüğü tarafından 

dağıtılan bölgedeki av ve yaban hayvanlarına yönelik envanter karnelerini ise her yıl 

doldurduklarını belirtmiştir.  

Avcı derneklerinin % 13,3’ü avcılık eğitimleri faaliyeti dışında üyelerine yönelik olarak ilk 

yardım, tüfek bakımı vb. konularda seminer veya eğitim programı düzenlemektedir. Bu 

derneklerde, av kazaları ve avda dikkat, avda silah kullanımı, tüfek bakımı, tüfek kullanımı, 

orman ve anız yangını konularında seminer verilmiş, kırsal turizm, arıcılık, balık adam 

yetiştirme konularında kurslar düzenlenmiştir.  

Avcı dernekleri av ve yaban hayvanları için su sağlama/çeşme yapma/su getirme 

faaliyetini bölgelerinde su sorunu olmadığını belirtmek suretiyle gerçekleştirmemektedirler. Bu 

kapsamda, avcı derneklerinin sadece % 3,3’ü üç adet su yalağı ile su kaynaklarını 

düzenlemek suretiyle su çukuru yapmıştır.  

Avcı derneklerinin Çizelge 13’te sunulmayan av ve yaban hayvanlarına yönelik diğer 

faaliyetler ise örnek avlak işletmeciliği, orman haftası etkinliklerine katılarak fidan dikme ve 

trap atışları düzenlemedir. 

Çizelge 13’te görüldüğü gibi, avcı derneğinin AYH konusunda gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

3.1.4. Avcı Derneklerinin Kurulu şu ve Üye Sayısına Yönelik Bulgular 

Avcı derneklerinin ortalama faaliyet süresi 45,1 yıldır. İstanbul ilinde 1921 yılında kurulan 

İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği ilk kurulan avcı derneğidir. Daha sonra Bursa 

ilindeki Bursa Merkez Avcılık- Atıcılık Spor Kulübü Derneği, 1923 yılında; Balıkesir ilinde 

Ayvalık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği ise 1928 yılında kurulmuştur. Çizelge 14’de 

derneklerin faaliyet süresi verilmiştir.  

Çizelge 14’de görüldüğü gibi, derneğin faaliyet süresinin illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, normal dağılıma ve eşit varyansa sahip olduğu için 
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tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiş ve derneğin faaliyet süresi (p=0,940) 

bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Çizelge 14. Derneğin faaliyet süresi 

Süre 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kolmog.  

Smirnov 
Testi (p) 

Levene  
Testi 
 (p) 

ANOVA 
 (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

10 yıldan az 2 9,5 1 4,8 0 0,0 2 9,5 

0,669* 0,600 0,940 

10-19 yıl 1 4,8 0 0,0 1 5,6 1 4,8 
20-29 yıl 3 14,3 1 4,8 4 22,2 3 14,3 
30-39yıl 2 9,5 7 33,3 1 5,6 2 9,5 
40-49 yıl 3 14,3 3 14,3 4 22,2 3 14,3 
50-59 yıl 5 23,8 5 23,8 5 27,8 5 23,8 
60 yıldan fazla 5 23,8 4 19,0 3 16,7 5 23,8 
Ortalama 43,9 45,7 45,8 45,1 - - - 
Minimum 6 4 13 13 - - - 
Maksimum 85 90 92 92 - - - 

 

Avcı derneklerinin üç il bazında ortalama 349 aktif üyesi bulunmaktadır (Çizelge 15). 

Çizelge 15’te görüldüğü gibi, avcı derneklerinin üye sayısının illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,004). İller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla 

Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 15). Buna göre, üye sayısı bakımından İstanbul 

ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,001) ve Bursa (p=0,028) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır.  

Çizelge 15. Derneğin üye sayısı  

İller  Üye Sayısı  Kruskal Wallis 
Testi (p) 

 Mann-Whitney U testi sonuçları  
İller  (I) İller  (J) p 

Balıkesir 246 
0,004* 

 Balıkesir Bursa 0,199 
Bursa 322  Bursa İstanbul 0,001* 

İstanbul 502  Bursa İstanbul 0,028* 

Ortalama 349      
 

Avcı derneklerinde üyelerin % 28,9’u 35 yaşından küçük, % 42,5’i 36-50 yaşları 

arasında ve % 28,6’sı ise 51 yaşından büyüktür (Çizelge 16). Dernek üyelerinin yaş 

dağılımının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, normal 

dağılıma ve eşit varyansa sahip olduğu için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), normal 

dağılım göstermeyenler ise Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır.  

Çizelge 16. Derneğin üyelerinin yaş dağılımı 

İller  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Ortalama  Kolmog.  
Smirnov 
Testi (p) 

Levene  
Testi 
 (p) 

Test 
Türü 

p 
değeri 

35’den küçük 30,7 33,0 21,9 28,9 0,108* 0,578 ANOVA 0,093 
36-50  44,1 37,8 46,4 42,5 0,353* 0,778 ANOVA 0,262 
51’den büyük 25,2 29,2 31,7 28,6 0,004 - Kruskal 0,372 
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Kadınlar avcı derneklerine üye olmakla birlikte, erkek üyelere göre sayıları oldukça 

azdır. Kadın üyelerin erkek üyeler içindeki yeri % 0,4’dür. Balıkesir ilinde 5, Bursa ilinde 13, 

İstanbul ilinde 74 olmak üzere avcı derneklerindeki kadın üyelerin toplamı 92’dir. En fazla 

kadın İstanbul ilindeki avcı derneklerine üye olup, üyelik oranı % 61,1’dir (Çizelge 17). Kadın 

üyeler, avcı derneğinin lokal gibi sosyal olanaklarından yararlanmak, trap atışlarına katılmak 

veya eşlerine avlanmaları sırasında eşlik etmek amacıyla üye olmaktadırlar. 

Çizelge 17. Kadın üye bulunma durumu 

Kadın Üye  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hayır bulunmuyor 18 85,7 16 76,2 7,0 38,9 41 68,3 - 
Evet bulunuyor 3 14,3 5 23,8 11,0 61,1 19 31,7 0,005* 

 

Çizelge 17’de görüldüğü gibi, avcı derneklerindeki kadın üyelerin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,005). İller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 18). Buna göre, İstanbul 

ilindeki avcı dernekleri ile Balıkesir (p=0,011) ve Bursa (p=0,046) illerindeki avcı dernekleri 

arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 18. Kadın üyelik bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Kadın üye  bakımından  (p) 

Balıkesir Bursa 0,437 

Balıkesir İstanbul 0,011* 
Bursa İstanbul 0,046* 

 

3.1.5. Avcı Derneklerinin Gelir Kaynaklarına Yöneli k Bulgular 

Avcı derneklerinin yıllık ortalama geliri 12651,67 TL’dir (Çizelge 19).  Dernek gelirleri 

aidatlardan, avlanma izin ücretlerinden (pul satışından) ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Derneklerin aidatlardan elde ettiği ortalama gelir 7102,54 TL, avlanma pulu geliri 4061,02 TL 

ve diğer gelirler ise 1488,11 TL’dir. Buna göre, avcı derneklerinin gelirinin % 56,1’ini aidatlar, 

% 32,1’ini ise avlanma pulu satışlarından elde edilen gelir ve % 11,8’ini de diğer gelirler 

oluşturmaktadır. Trap atışı, bağış, kira ve av sezonu açılış ve kapanış gibi sosyal 

faaliyetlerden elde edilen gelirler ise diğer gelirler kapsamında yer almaktadır.  
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Çizelge 19. Derneğin yıllık geliri 

Gelir Türleri  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Ortalama  % Kruskal Wallis  
Testi (p)  

Pul Satışı 809,52 3200,00 9141,18 4061,02 32,1 0,000* 

Üye Aidatı 3100,00 5183,33 14417,65 7102,54 56,1 0,026* 

Diğer 2047,62 1038,10 671,73 1488,11 11,8 0,870 
Toplam Gelir 5957,14 9421,43 24230,56 12651,67 100,0 0,005* 

 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi, avcı derneklerinin gelirlerinin illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında 

toplam gelir, aidat ve pul satışı bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. İller arasındaki 

farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 20). Buna 

göre, toplam gelir bakımından Balıkesir ilindeki avcı dernekleri ile İstanbul (p=0,002) ilindeki 

avcı dernekleri arasında farklılık bulunmaktadır. Üye aidatı bakımından da Balıkesir ilindeki 

avcı dernekleri ile İstanbul (p=0,009) ilindeki avcı dernekleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

Pul satışı bakımından ise Balıkesir ilindeki avcı dernekleri ile Bursa (p=0,000) ve İstanbul 

(p=0,001) illerindeki avcı dernekleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 20. Avcı derneğinin gelirleri bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I)  İller (J)  Toplam Gelir  (p) Pul Satı şı (p) Üye Aidatı  (p) 

Balıkesir Bursa 0,068 0,000* 0,296 

Balıkesir İstanbul 0,002* 0,001* 0,009* 
Bursa İstanbul 0,057 0,749 0,073 

 

DKMP avlanma pulu satışlarında, avcı derneğine üye olan ve üye olmayan avcılar için 

farklı ücret belirleyerek, üyelik aidatlarının tahsil edilmesi ve üye sayısının arttırılması 

konularında avcı derneklerine destek olmaktadır. Nitekim düşük bedelli avlanma pulu satışı, 

avcı derneğinden “derneğe borcu yoktur” belgesinin alınması ile gerçekleştirilmektedir. 

3.1.6. Dernek Lokali ve Önem Verilen Unsurlara Yöne lik Bulgular 

Avcı derneklerinin % 93,3’ünün yönetim merkezi ile lokali bulunmaktadır (Çizelge 21). 

Avcı derneklerinin % 28,3’ünün yönetim merkezi ve lokalin mülkiyeti kendine aittir. Avcı 

derneklerinin % 38,3’ü yönetim merkezi ve lokali belediyeden tahsis ederek ücretsiz 

kullanmaktadır. Diğer taraftan lokali olmayan avcı derneklerinin oranı % 6,7 olup, mekân 

olarak yöredeki kahveleri kullanmaktadır. Bu avcı dernekleri, belediyelerinden yönetim 

merkezi ve lokal mekanı konusunda kendilerine yardımcı olmasını talep etmektedir. 

Çizelge 21’de görüldüğü gibi, dernek binası ve lokalinin buluna durumunun illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  
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Çizelge 21. Dernek binası ve lokali 

Dernek Binası ve Lokal  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  
Wallis 

Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Dernek yönetim merkezi ve lokal 
derneğe aittir. 

9 42,9 2 9,5 6 33,3 17 28,3 0,051 

Dernek yönetim merkezi ve lokal 
kiralanmıştır. 

0 0,0 14 66,7 0 0,0 14 23,3 0,209 

Dernek yönetim merkezi ve lokal 
ücretsiz kullanılmaktadır. 

9 42,9 2 9,5 12 66,7 23 38,3 0,402 

Dernek yönetim merkezi ve lokal 
bağışlanmıştır. 

1 4,8 0 0,0 0 0,0 1 1,7 1,000 

Dernek yönetim merkezi 
derneğin, lokal kiralanmıştır. 

0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 1,7 

0,402 
Dernek yönetim merkezi 
derneğin, lokal yoktur  

2 9,5 1 4,8 0 0,0 3 5,0 

Dernek yönetim merkezi 
ücretsiz kullanılmakta, lokal 
yoktur 

0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 1,7 

 

Avcı derneklerinin % 81,7’sinde kurucu üyelere, dernek başkanlarına ve üyelere ait 

fotoğraflar ile fotoğraf albümü bulunmaktadır (Çizelge 22). Silah vb araç gereç teşhir bölümü 

ise avcı derneklerinde % 26,7 oranında bulunmaktadır. Resim 3 ve Resim 4’de avcı 

derneklerinde bulunan bazı unsurlar görülmektedir. 

Çizelge 22. Dernekte bulunan unsurların dağılımı 

Dernekte bulunan unsurlar  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal 
Wallis 

Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Önemli üyelere ait 
resimler/fotoğraf albümü 

17 81,0 17 81,0 15,0 83,3 49 81,7 0,977 

Lokal 16 76,2 17 81,0 15,0 83,3 48 80,0 0,851 
Kupa ve ödüller 10 47,6 13 61,9 13,0 72,2 36 60,0 0,293 
Kütüphane 12 57,1 10 47,6 11,0 61,1 33 55,0 0,864 
Lokalden ayrı olarak bölümlenmiş 
bir toplantı/eğitim salonu 

14 66,7 7 33,3 11,0 61,1 32 53,3 0,073 

Av hayvanı teşhir bölümü 10 47,6 7 33,3 14,0 77,8 31 51,7 0,021* 

Oyun salonu 9 42,9 6 28,6 9,0 50,0 24 40,0 0,381 
Atış Poligonu 8 38,1 5 23,8 3,0 16,7 16 26,7 0,306 
Silah vb araç gereç teşhir bölümü 6 28,6 3 14,3 7,0 38,9 16 26,7 0,222 

 

Çizelge 22’de görüldüğü gibi, avcı derneklerinde bulunan unsurların dağılımının illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve sadece av hayvanı teşhir bölümünde iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

İller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre, av hayvanı teşhir bölümü bakımından sadece Bursa ilindeki avcı dernekleri ile İstanbul 

(p=0,017) ilindeki avcı dernekleri arasında farklılık bulunmaktadır.  
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Avcı Derneği (Mustafakemalpaşa) Av Tüfekleri (Yeşil Gönen) 

  

Üye Panosu Vefat Etmiş Üyeler 

  

Dernek Başkanları Avcılığın önemi (Ayvalık) 
 

   

1953 yılı Kuruluş Kararı (Kartal) Kupa ve Ödüller En Yaşlı Üye 

Resim 3. Avcı derneklerinde bulunan bazı unsurlar 
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Rastgele Şiiri (Edremit Gençlik) Avcılar Şiiri (Gönen Merkez) 

 

 

Gazete kupürü (Edremit Gençlik) Gazete kupürü (Edremit Gençlik) 
 

Resim 4. Derneklerde bulunan şiirler ve gazete kupürleri 
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Çizelge 23. Av hayvanı teşhir bölümü bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I)  İller (J)  Av hayvanı te şhir bölümü  (p) 

Balıkesir Bursa 0,351 

Balıkesir İstanbul 0,112 
Bursa İstanbul 0,017* 

 

Avcı derneklerinin % 55’inde kütüphane bulunmaktadır (Çizelge 24). Kütüphanelerde en 

fazla bulunan yayın, avcılıklar ilgili dergilerdir. İkinci ve üçüncü sırada avcılık ve av hayvanları 

ile ilgili kitaplar yer alsa da bunlar büyük ölçüde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanmış avcılık eğitimine yönelik kitaplardır. Diğer yayınlar kapsamında dini 

yayınlar yer almaktadır.  

Çizelge 24. Dernekte bulunan kitap/dergilerin dağılımı 

Kütüphanede bulunanlar  Önem Puanı Kruskal Wallis  
Testi (p) Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 

Avcılık ile ilgili dergiler 7,5 6,2 5,9 6,6 0,209 
Avcılık ile ilgili kitaplar 4,6 4,4 4,3 4,5 0,969 
Av hayvanları ile ilgili kitaplar 4,7 4,0 4,7 4,4 0,659 
Ansiklopediler 3,3 3,3 2,3 3,0 0,442 
Şiir, Hikâye veya Romanlar 2,4 1,7 2,3 2,1 0,399 
Diğer yayınlar 3,3 3,3 2,3 3,0 - 

 

Çizelge 24’de görüldüğü gibi, dernekte bulunan kitap/dergilerin dağılımının illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

3.1.7. Avcı Derneklerinin Sosyalle şmesine Yönelik Bulgular 

Avcı derneklerinin % 38,3’ü en az bir federasyona üye iken % 61,7’si üye değildir 

(Çizelge 25). Avcı derneklerinin federasyona üye olmama nedenleri arasında bilgi ve iletişim 

eksikliği % 33,3 ile ilk sırada bulunmaktadır. Federasyon üyeliğine ihtiyaç duymayanların oranı 

% 2,8, üye olmak için hazırlık yapanların oranı ise % 8,3’dür. 

Çizelge 25’te görüldüğü gibi, avcı derneklerinin federasyona üyelik durumunun illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Avcı derneklerinin % 45’inin bir internet sitesi bulunmakta, % 55’inin ise 

bulunmamaktadır (Çizelge 26). Diğer taraftan bazı avcı dernekleri tanıtımlarını Facebook ve 

avcılıkla ilgili forumlarda aktif olarak gerçekleştirmektedir. 

Çizelge 26’da görüldüğü gibi, avcı derneklerinin internet sitesi bulunma durumunun illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

 



34 

 

Çizelge 25. Federasyona üyelik durumu 

Üyelik Durumu 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal 

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet  7 33,3 6 28,6 10,0 55,6 23 38,3 0,195 
Hayır 14 66,7 15 71,4 8,0 44,4 37 61,7 - 

Federasyonu üye olmama nedenleri   
Bilgi ve İletişim eksikliği 12 33,3  
Ekonomik durumun iyi olmaması 6 16,7  
Federasyondan talep gelmemesi 5 13,9  
Federasyona olan güvensizlik 3 8,3  
Federasyonun çalışmalarının beklentilerini karşılayamaması 2 5,6  
Dernek ile Federasyon arasındaki mekânsal uzaklık 2 5,6  
Federasyonların MAK kararlarında ekin olmaması 1 2,8  
Federasyondan memnun kalmayınca ayrıldık 1 2,8  
Federasyon üyeliğine ihtiyaç duymuyoruz 1 2,8  
Üye olmak için hazırlık yapıyoruz 3 8,3  
Toplam  36 100  

 

Çizelge 26. İnternet sitesi bulunma durumu 

İnternet sitesi  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  
Wallis 

Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hayır yok 13 61,9 11 52,4 9,0 50,0 33 55,0 - 
Evet var 8 38,1 10 47,6 9,0 50,0 27 45,0 0,728 

 

Avcı derneklerinin % 73,3’ü avcılık ile ilgili olarak yayınlanan avcı dergilerinden en az 

birine üyedir (Çizelge 27). Üye olmayan avcı dernekleri, ekonomik durumlarının uygun 

olmaması, derneğin birçok üyesinin üye olması ve dergilerin içeriğinden memnun kalmamaları 

nedeniyle avcı dergilerine üye olmadıklarını belirtmiştir.  

Çizelge 27. Avcılık ile ilgili dergilere üyelik durumu  

Üyelik Durumu  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet  15 71,4 12 57,1 17 94,4 44 73,3 0,033* 

Hayır 6 28,6 9 42,9 1 5,6 16 26,7 - 
 

Çizelge 27’de görüldüğü gibi, avcı derneklerinin avcılık ile ilgili dergilere üyelik 

durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. İller arasındaki farklılığı 

ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 28). Buna göre, avcı 

derneklerinin avcılık ile ilgili dergilere üyelik bakımından sadece Bursa ilindeki avcı dernekleri 

ile İstanbul (p=0,009) ilindeki avcı dernekleri arasında farklılık bulunmaktadır.  
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Çizelge 28. Avcılık ile ilgili dergilere üyelik durumu bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I)  İller (J)  Avcı Dergilerine Üyelik  (p) 
Balıkesir Bursa 0,340 

Balıkesir İstanbul 0,223 
Bursa İstanbul 0,046* 

 

Avcı dernekleri avcılık ile ilgili haberlere birinci sırada üyelerden, ikinci sırada DKMP 

mühendisliklerinden ve üçüncü sırada avcılık ile ilgili televizyon kanallarından almaktadırlar 

(Çizelge 29). Avcı derneklerinin çoğunluğu federasyona üye olmadığı için federasyonlar haber 

kaynağı olarak görülmemektedir.  

Çizelge 29. Derneğin avcılık ile ilgili haber kaynakları 

Faaliyetler  Önem Puanı  Kolmog.  
Smirnov 
Testi (p) 

Levene  
Testi 
 (p) 

Test 
Türü 

p 

Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Avcı arkadaşlardan/ 
üyelerden 

7,2 7,2 8,1 7,5 0,023 - Kruskal 0,195 

Milli parklardan 7,6 5,8 7,2 6,9 0,001 - Kruskal 0,067 
Avcılıkla ilgili televizyon 
kanallarından 

7,5 6,6 5,7 6,6 0,005 - Kruskal 0,130 

Avcılıkla ilgili internet 
sitelerinden 

4,7 6,1 6,2 5,6 0,096* 0,346 ANOVA 0,208 

Diğer avcı derneklerinden 4,6 6,3 5,9 5,6 0,152* 0,770 ANOVA 0,087 
Avcı dergilerinden 6,5 4,7 5,3 5,5 0,044 - Kruskal 0,134 
Federasyondan 3,3 2,4 4,9 3,5 0,000 -  0,128 

 

Çizelge 29’da görüldüğü gibi, avcı derneğinin avcılık ile ilgili haber kaynaklarının illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, normal dağılıma ve eşit 

varyansa sahip veriler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), normal dağılım göstermeyenler 

ise Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

3.1.8. Avcı Derneklerinin Simgelerine Yönelik Bulgu lar 

Avcı derneklerinin % 83,3’ünü tanıtan bir logo veya amblem bulunmaktadır (Çizelge 30). 

Avcı dernekleri, logolarında genellikle avcılıkla ilgili figürlere yer vermekle birlikte iki avcı 

derneğinin logosunda avcılıkla ilgili figürler yer almamaktadır. Avcı dernekleri, simge olarak en 

çok sırasıyla av köpeği, çapraz veya çatık av tüfeği ile keklik ve ördek figürlerini 

kullanmaktadır. Resim 5’te bazı avcı derneklerinin logolarından örnekler verilmiştir. 

Avcı derneklerinin % 32’si kendilerini tanıtan logonun özel bir anlamının bulunmadığını 

belirtmiştir (Çizelge 31). Diğer taraftan, avcı derneklerinin % 32’si avcılığı temsil eden önemli 

öğeler olduğu için, % 20’si bölgelerinde avı sevilen veya avlanması güç av hayvanı olduğu için 

logolarında yer alan figürleri seçmiştir. Yine bulundukları bölgenin ekonomik, kültürel ve turizm 

ile ilişkisini vurgulamak için de logolarını tasarlayan % 20 oranında avcı derneği 

bulunmaktadır.  
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Çizelge 30. Avcı derneklerini tanıtan simgeler 

Figürler Sayı % 
Av köpeği 16 32,0 
Çapraz veya çatık av tüfeği 12 24,0 
Keklik 11 22,0 
Av tüfeği 10 20,0 
Ördek 10 20,0 
Avcı 7 14,0 
Atış yapan avcı 6 12,0 
Çulluk 6 12,0 
Tavşan 5 10,0 
Geyik 4 8,0 
Hedef tahtası 3 6,0 
Sülün 2 4,0 
Diğer türler, (genel kuş resimleri, kartal, doğan, kaz, karaca, ayı) 7 14,0 
Bölgesel unsurlar (çam ağacı, elma, zeytin dalı, güneş, deniz, Kapıdağ 
Yarımadası, Arnavutköy, İznik Gölü) 13 26,0 

Diğer unsurlar (İstiklal Muhariplik Madalyası, tabanca, ay yıldız, araba, meşe dalı, 
çınar yaprağı, balık tutan avcı) 8 16,0 

 

Çizelge 31. Avcı derneğini tanıtan simgelerim seçilme nedeni, anlamı veya hikâyesi  

Simgelerin seçilme nedenleri Sayı % 
Özel bir anlamı yok 16 32,0 
Avcılığı temsil eden önemli öğeler 16 32,0 
Bölgemizde avı sevilen veya avlaması güç av hayvanı olduğu için 10 20,0 
Bölge için önemli unsurlar 9 18,0 
Hikâyesini bilmiyoruz, kurucu üyeler seçmiş 6 12,0 
Bölge için önemli bir hayvan tür 1 2,0 
Kuş avcısı olduğumuzu belirtmek için 1 2,0 
Çınar avda gölgelik oluşturur. Avda gölgelik, ağaçlık olsun diye seçtik 1 2,0 
Atıcılıkla avcılığın ilişkisini ortaya koymak için 1 2,0 
Derneğimizin tarihsel önemini vurgulamak için 1 2,0 
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Resim 5. Avcı derneğini tanıtan logolar 
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3.2. Avcıların Profiline Yönelik Bulgular 

3.2.1. Avcıların Demografik Özelliklerine Yönelik B ulgular 

Avcıların ortalama yaşı 48,1’dir (Çizelge 32). Avcıların % 47’si 49 yaşından büyüktür. En 

yaşlı avcı 84 yaşında olup, İstanbul ilinde Kocamustafapaşa Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 

Derneği’ne üyedir. En genç avcı ise 20 yaşında olup Bursa ilinde Orhangazi Merkez Avcılık ve 

Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği’ne üyedir. 

Çizelge 32. Avcıların yaş dağılımı 

Yaş dağılımı 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kolmog.  

Smirnov 
Testi (p) 

Levene  
Testi 
 (p) 

ANOVA 
 (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

En fazla 29 8 6,5 13 8,6 2 1,8 23 6,0 

0,091* 0,996 0,000* 

30-34 10 8,1 16 10,6 9 8,1 35 9,1 
35-39 12 9,8 26 17,2 10 9,0 48 12,5 
40-44 14 11,4 19 12,6 11 9,9 44 11,4 
45-49 18 14,6 20 13,2 16 14,4 54 14,0 
50-54 17 13,8 20 13,2 17 15,3 54 14,0 
55-59 18 14,6 21 13,9 13 11,7 52 13,5 
60-64 16 13,1 8 5,3 19 17,1 43 11,2 
65-69 7 5,7 5 3,4 10 9,1 22 5,7 
En az 70 3 2,4 3 2 4 3,6 10 2,6 
Ortalama 48,7 45,3 51,2 48,1 - - - 
Minimum 23 20 25 20 - - - 
Maksimum 70 75 84 84 - - - 

 

Çizelge 32’de görüldüğü gibi, yaş dağılımının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, normal dağılıma ve eşit varyansa sahip olduğu için tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiş ve yaş dağılımı (p=0,000) bakımından iller arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur. İller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla t testi 

yapılmıştır (Çizelge 33). Buna göre, yaş dağılımı bakımından sadece Bursa ilindeki avcılar ile 

İstanbul (p=0,000) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 33. Yaş dağılımı bakımından t testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Ya ş Dağılımı (p) 
Balıkesir Bursa 0,051 

Balıkesir İstanbul 0,240 

Bursa İstanbul 0,000* 

 

Avcıların % 99,7’si en az ilkokul, % 42,3’ü ise en az lise düzeyinde eğitim almıştır 

(Çizelge 34). En az lise düzeyinde eğitim alanların oranı İstanbul ilinde en fazla olup % 

54,9’dur.  
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Çizelge 34. Eğitim durumu 

Eğitim Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Okuryazar  0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 0,461 
İlkokul 54 43,9 68 45,0 27 24,4 149 38,7 0,001* 

Ortaokul 25 20,3 24 15,9 23 20,7 72 18,7 0,525 
Lise  29 23,6 50 33,1 33 29,7 112 29,1 0,222 
Üniversite  14 11,4 7 4,6 25 22,5 46 11,9 0,000* 

Lisans Üstü 1 0,8 1 0,7 3 2,7 5 1,3 0,301 
 

Çizelge 34’te görüldüğü gibi, eğitim durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve ilkokul düzeyi (p=0,035) 

ve üniversite düzeyi (p=0,000) bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 

nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U 

testi yapılmıştır (Çizelge 35). Buna göre, üniversite eğitim düzeyi bakımından Balıkesir ilindeki 

avcılar ile Bursa (p=0,037) ve İstanbul (p=0,034) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. İlkokul eğitim düzeyi bakımından ise üç ildeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. 

Çizelge 35. Eğitim durumu bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) İlkokul (p) Üniversite (p) 
Balıkesir Bursa 0,852 0,037* 

Balıkesir İstanbul 0,002* 0,034* 

Bursa İstanbul 0,001* 0,000* 

 

Avcıların % 29,1’i esnaf, % 21,8’i işçi, % 14,3’ü ise çiftçidir (Çizelge 36). Diğer 

grubundaki meslekler aşçı, mali müşavir, muhtar, imam, kaptan, komiser, biyolog, hastane 

müdürü, itfaiyeci, muhasebeci, sigortacı, serbest meslektir.  

Çizelge 36. Meslek dağılımı 

Meslek Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Esnaf 31 25,2 45 29,8 36 32,4 112 29,1 0,464 
İşçi 28 22,8 43 28,5 13 11,7 84 21,8 0,005* 

Çiftçi 16 13,0 30 19,9 9 8,1 55 14,3 0,024* 
Memur 17 13,8 5 3,3 7 6,3 29 7,5 0,004* 
Şoför 7 5,7 7 4,6 9 8,1 23 6,0 0,498 
Teknisyen 8 6,5 8 5,3 6 5,5 22 5,7 0,900 
Öğretmen 6 4,9 1 0,7 2 1,8 9 2,3 0,065 
Mühendis 0 0,0 1 0,7 7 6,3 8 2,1 0,001* 
Öğrenci 0 0,0 1 0,7 1 0,9 2 0,5 0,603 
Diğer 10 8,1 10 6,5 21 18,9 41 10,6 0,003* 

 

Çizelge 36’da görüldüğü gibi, meslek dağılımının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve işçi (p=0,005), çiftçi 

(p=0,024), memur (p=0,004), mühendis (p=0,001) ve diğer meslekler (p=0,003) bakımından 

iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı 
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ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 37). Buna göre, çiftçi 

mesleği bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,008) ilindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. İşçi mesleği bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,027) 

ve Bursa (p=0,001) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Memur mesleği 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,001) ilindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. Mühendis mesleği bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,005) 

ve Bursa (p=0,009) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Diğer meslekler 

bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,015) ve Bursa (p=0,002) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 37. Meslek dağılımı bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Çiftçi (p) İşçi (p) Memur (p) Mühendis (p) Di ğer (p) 
Balıkesir Bursa 0,131 0,284 0,001* 0,367 0,634 

Balıkesir İstanbul 0,227 0,027* 0,059 0,005* 0,015* 

Bursa İstanbul 0,008* 0,001* 0,253 0,009* 0,002* 

 

Avcıların % 46,2’si emekli olup Balıkesir ilinde % 54,5 ile en fazla, Bursa ilinde ise % 

35,1 ile en az emekli avcı bulunmaktadır (Çizelge 38).  

Çizelge 38. Emeklilik durumu 

Emeklilik Durumu Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p)  Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 67 54,5 53 35,1 58 52,3 178 46,2 0,002* 

Hayır 56 45,5 98 64,9 53 47,7 207 53,8 - 
 

Çizelge 38’de görüldüğü gibi, emeklilik durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında (p=0,002) 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Emeklilik durumu bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 39). Buna göre, emeklilik 

durumu bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,001) ve İstanbul (p=0,006) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 39. Emeklilik durumu bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Emeklilik durumu (p) 
Balıkesir Bursa 0,001* 

Balıkesir İstanbul 0,735 
Bursa İstanbul 0,006* 

 

Avcıların yıllık ortalama geliri 22122 TL olup en az yıllık gelir 16479 ile Balıkesir ilindeki 

avcılarda bulunmaktadır (Çizelge 40). Avcıların % 50,7’sinin yıllık geliri 10000 ile 20000 TL 
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arasında, % 32,3’ü ise 20000 TL’nin üzerindedir. Gelirini belirtmeyen bir avcı öğrenci olup 

geliri bulunmamaktadır. 

Çizelge 40. Yıllık gelir miktarı (TL) 

Gelir da ğılımı (TL) Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

5001'den az 11 8,9 1 0,7 1 0,9 13 3,4 

0,000* 

5001-10000 18 14,7 19 12,6 15 13,6 52 13,5 
10001-15000 49 39,8 51 33,8 33 30,0 133 34,6 
15001-20000 17 13,8 34 22,5 11 10,1 62 16,1 
20001-25000 16 13,1 19 12,6 14 12,7 49 12,8 
25001-30000 7 5,7 11 7,2 10 9,1 28 7,3 
30001-40000 3 2,4 5 3,3 12 10,9 20 5,2 
40000'den fazla 2 1,6 11 7,3 14 12,7 27 7,0 
Ortalama 16479 23179 26981 22122  
Minimum 1000 1000 5000 1000  
Maksimum 100000 300000 180000 300000  

 

Çizelge 40’ta görüldüğü gibi, yıllık gelir miktarının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında (p=0,000) 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Yıllık gelir miktarı bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 41). Buna göre, yıllık gelir 

miktarı bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,001) ve İstanbul (p=0,000) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 41. Gelir miktarı bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Emeklilik durumunun (p) 
Balıkesir Bursa 0,001* 

Balıkesir İstanbul 0,000* 
Bursa İstanbul 0,151 

 

Avcıların % 43,6’sı avcı çocuğu olup % 29,1’inin ailesinde avcı bulunmamaktadır 

(Çizelge 42). Avcı çocuğu olanların oranı Balıkesir ilinde % 44,7, Bursa ilinde % 44,4, İstanbul 

İlinde ise % 41,4’tür. Bu kapsamda, avcılığın oluşmasında aileden bir kültürel aktarım söz 

konusu olup baba ve dede figürleri avcıların örnek aldığı şahsiyetlerdendir.  

Çizelge 42. Ailedeki avcı durumu  

Aile ba ğı 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Ailemde benden başka avcı yok 41 33,3 37 24,5 34 30,6 112 29,1 0,255 
Avcı torunuyum 37 30,1 55 36,4 38 34,2 130 33,8 0,540 
Avcı çocuğuyum 55 44,7 67 44,4 46 41,4 168 43,6 0,857 
Avcı akrabalarım var 41 33,3 47 31,1 41 36,9 129 33,5 0,616 
Avcı mahalle arkadaşlarım var. 18 14,6 27 17,9 24 21,6 69 17,9 0,381 
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Çizelge 42’de görüldüğü gibi, ailedeki avcı durumunun illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında 

anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Ailedeki avcı durumu ile yaş, meslek, üniversite eğitimi, emeklilik durumu, gelir ve yıllık 

avlanma masrafılar arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiş ve 

değişkenler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Avcıların % 45,7’sinin çocukluğu köyde, % 35’inin ilçe merkezinde, % 17,4’ünün il 

merkezinde ve % 13,’ünün ise yurtdışında geçmiştir (Çizelge 43). Çocuğu köyde geçenlerin 

oranı Balıkesir ilinde % 40,7, Bursa ilinde % 57,6, İstanbul İlinde ise % 45,7’dir.  

Çizelge 43. Çocukluğun geçtiği yer 

Çocuklu ğun geçti ği 
yer 

Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Köyde geçti 50 40,7 87 57,6 39 35,1 176 45,7 0,001* 

İlçede geçti 63 51,2 50 33,1 24 21,6 137 35,6 0,000* 

İl merkezinde geçti 7 5,7 13 8,6 47 42,4 67 17,4 0,000* 

Yurt dışında geçti 3 2,4 1 0,7 1 0,9 5 1,3 0,726 
 

Çizelge 43’te görüldüğü gibi, avcıların çocukluğunun geçtiği yerin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında, çocukluğu köy (p=0001), ilçe (p=0001) ve il merkezlerinde (p=0,000) geçenler 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Çocukluğu yurt dışında geçen avcılar arasında ise 

anlamlı farklılık (p=0,726) bulunmamıştır. Avcıların çocukluğunun geçtiği yerin iller arasındaki 

farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 44). Buna 

göre, çocukluğu köyde geçen avcılar bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,005) 

ve İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Çocukluğu ilçede 

geçen avcılar bakımından ise üç ildeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Çocukluğu il 

merkezinde geçen avcılar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,000) ve Bursa 

(p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 44. Çocukluğun geçtiği yer bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Çocuklu ğum köyde  
geçti (p) 

Çocuklu ğum ilçede  
geçti (p) 

Çocuklu ğum il 
merkezinde geçti (p) 

Balıkesir Bursa 0,005* 0,003* 0,515 
Balıkesir İstanbul 0,387 0,000* 0,000* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,042* 0,000* 

 

Çocukluğun geçtiği yer ile yaş, meslek, üniversite eğitimi, emeklilik durumu, gelir ve yıllık 

avlanma masrafı arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 

45). Buna göre, çocukluğu köyde geçenler ile üniversite mezunu olanlar (-0,179) ve gelir (-

0,185) değişkenleri arasında ile 0,01 düzeyinde ters yönde; çiftçi (0,236) ve şoför (0,142) 
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arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, esnaf arasında (-0,107) 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Çocukluğu ilçede geçenler ile sadece çiftçi (-0,103) ve şoför (-0,119) arasında 

0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Çocukluğu il merkezinde geçenler ile üniversite 

mezunu olanlar (0,215), gelir (0,227) ve mühendis (0,173) değişkenleri arasında ile 0,01 

düzeyinde aynı yönde, çiftçi (-0,188) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur.  

Çizelge 45. Çocukluğun geçtiği yer ile eğitim, meslek, emeklilik durumu, gelir ve yıllık avlanma 

masrafının ilişkisi 

 
Spearman korelasyon katsayısı (p) 

Köyde İlçede İl merkezinde 
Yaş 0,020 -0,039 0,010 
Üniversite mezuniyeti -0,179** 0,008 0,215** 
Emekli 0,004 -0,016 -0,001 
Gelir (TL) -0,185** -0,005 0,227** 
Çiftçi 0,236** -0,103* -0,188** 
İşçi -0,019 0,053 -0,027 
Esnaf -0,107* 0,060 0,082 
Memur -0,006 0,013 -0,002 
Şoför 0,142** -0,119* -0,058 
Mühendis -0,098 -0,033 0,173** 
Öğretmen 0,065 -0,079 0,019 

 

Avcıların % 37,4’ü avlanma esnasında yanında fotoğraf makinesi taşımakta iken 

taşımayanların oranı % 62,6’dır (Çizelge 46). Fotoğraf makinesi taşıyanların oranı Balıkesir 

ilinde % 38,2 Bursa ilinde % 27,8 İstanbul İlinde ise % 49,5’dir. Fotoğraf çeken avcıların % 

47,9’u, fotoğraf makinesini manzara, doğa ve yaban hayatının fotoğraflarını çekmek amacıyla 

kullanmaktadır. İkinci sırada % 28,5 ile vurulan av hayvanlarını ve trofelerini, üçüncü sırda % 

25,7 ile hatıra amaçlı av anısı oluşturmak için fotoğraf çekilmektedir. 

Çizelge 46. Avlanma süresince fotoğraf makinesi taşıma durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Taşımıyorum 76 61,8 109 72,2 56 50,5 241 62,6 
0,002* 

Taşıyorum 47 38,2 42 27,8 55 49,5 144 37,4 
Avlanma süresince foto ğraf makinesi kullanma nedeni   

Manzaranın, doğanın ve yaban 
hayatının fotoğraflarını çekmek 19 40,4 17 40,5 33 60,0 69 47,9  

Vurulan av hayvanlarını ve 
trofelerin fotoğraflarını çekmek 16 34,0 13 31,0 12 21,8 41 28,5  

Hatıra amaçlı av anısı 
oluşturmak 

18 38,3 7 16,7 12 21,8 37 25,7  

Av köpeğinin fermalarını ve 
fotoğraflarını çekmek 6 12,8 6 14,3 4 7,3 16 11,1  

Arkadaş gruplarını, arkadaş 
ortamını ve av sohbetlerini 
fotoğraflamak 

1 2,1 2 4,8 5 9,1 8 5,6  

Çevre kirliliği ve doğaya 
verilmiş zararları belge amaçlı 
fotoğraflamak 

4 8,5 0 0,0 1 1,8 5 3,5  
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Çizelge 46’da görüldüğü gibi, avcıların % 11,1’i av köpeğinin fermalarını ve fotoğraflarını 

çekmektedir. Av köpeklerinin yaptığı güzel hareket ve fermalar, avcılar için önemli olup, av 

köpeklerinin çekilen fotoğraf ve videoları, bazı av sohbetlerinin konusunu oluşturmaktadır. 

Nitekim avcılar, av köpeklerine yönelik fotoğraflar aracılığıyla arkadaşlarına hava attığını 

belirten avcılar da bulunmaktadır. Avcıların % 5,6’sı arkadaş gruplarını, arkadaş ortamını ve 

av sohbetlerini, % 3,5’i ise, çevre kirliliği ve doğaya verilmiş zararları belge amaçlı 

fotoğraflamak amacıyla fotoğraf makinesini kullanmaktadır. 

Çizelge 46’da görüldüğü gibi, avlanma esnasında fotoğraf makinesi taşımasının illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve iller arasında (p=0,002) anlamlı farklılık bulunmuştur. Avcıların avlanma 

esnasında fotoğraf makinesi taşıması bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek 

amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 47). Buna göre, avlanma esnasında 

fotoğraf makinesi taşıması bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,000) ilindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 47. Avcıların avlanma esnasında fotoğraf makinesi taşıması bakımından Mann-

Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Foto ğraf Makinesi Ta şıma (p) 
Balıkesir Bursa 0,068 
Balıkesir İstanbul 0,081 
Bursa İstanbul 0,000* 

 

Fotoğraf makinesi taşıyanlar ile eğitim, meslek, emeklilik durumu, gelir ve yıllık avlanma 

masrafı arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 48). Buna 

göre, fotoğraf makinesi taşıyanlar ile yaş (-0,245), emeklilik durumu (-0,191), çiftçi (-0,117), 

işçi (-0,150) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, üniversite mezunu olanlar (0,268), gelir 

(0,138) ve mühendis (0,151) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Çizelge 48. Fotoğraf makinesi taşıyanlar ile eğitim, meslek, emeklilik durumu gelir ve 

masrafların ilişkisi 

 
Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

Fotoğraf makinesi ta şıyanlar  
Yaş -0,245** 
Üniversite mezuniyeti 0,268** 
Emekli -0,191** 
Gelir (TL) 0,138** 
Çiftçi -0,117* 
İşçi -0,150** 
Esnaf 0,000 
Memur -0,038 
Mühendis 0,151** 

 



45 

 

Avcı derneklerinin büyük bir çoğunluğunun lokalinde televizyon bulunmakta olup bu 

televizyonda büyük ölçüde avcılık ile ilgili Yaban TV ya da Chasse &Peche kanalı açık 

bulunmaktadır. Avcıların % 10,9’u evlerinde avcılık ile ilgili bir televizyon kanalı izlememektedir 

(Çizelge 49). Avcıların % 96,2’si evlerinde, avcılık ile ilgili yerli kanal olan Yaban TV’yi, % 9,3’ü 

yabancı kanalları, % 12,0’si ise belgesel kanalları izlemektedir. Avcılar, evlerinde yabancı 

kanal kapsamında Chasse &Peche, belgesel kanalı kapsamında ise TRT Belgesel, National 

Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, Toprak TV, Köy TV’yi izlemektedir.  

Çizelge 49. Avcıların evlerinde avcılıkla ilgili olarak izlediği televizyon kanalları 

İzlenen Kanal 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

İzliyorum 110 89,4 133 88,1 100 90,1 343 89,1 - 
İzlemiyorum 13 10,6 18 11,9 11 9,9 42 10,9 0,866 
Yaban TV 106 96,4 128 96,2 96 96,0 330 96,2 0,911 
Belgesel 11 10,0 19 14,3 11 11,0 41 12,0 0,527 
Yabancı kanal 3 2,7 15 11,3 14 14,0 32 9,3 0,013* 

 

Çizelge 49’da görüldüğü gibi, avcılıkla ilgili olarak izlenen televizyon kanalının illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve yabancı kanal izlenmesi bakımından iller arasında (p=0,013) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Yabancı kanal izlenmesi bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla 

Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 50). Buna göre, yabancı kanal izlenmesi 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,013) ve İstanbul (p=0,003) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 50. Yabancı kanal izlenmesi bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Yabancı Kanal İzlenmesi  (p) 
Balıkesir Bursa 0,013* 

Balıkesir İstanbul 0,003* 

Bursa İstanbul 0,495 

 

İzlenen televizyon kanalları ile eğitim, meslek, emeklilik durumu, gelir ve yıllık avlanma 

masrafı arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 51). Buna 

göre, yaş ile belgesel kanalları izleyenler (0,116) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ve 

televizyon izlemeyenler (-0,107) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Yabancı kanal izleyenler ile üniversite mezunu olanlar (0,139) ve gelir (0,161) arasında 0,01 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Yaban TV izleyenler açısından ise 0,05 düzeyinde 

ilişki bulunmamıştır. 
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Çizelge 51. İzlenen televizyon kanalları ile eğitim, meslek, emeklilik durumu, gelir ve 

masrafların ilişkisi 

 
Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

Yaban TV Belgesel  Yabancı  Televizyon  
izlemeyenler 

Yaş 0,093 0,116* -0,029 -0,107* 
Üniversite mezuniyeti -0,025 -0,079 0,139** -0,006 
Emekli 0,061 0,076 -0,035 -0,068 
Gelir (TL) -0,060 0,031 0,161** 0,030 
Çiftçi 0,016 0,055 -0,016 -0,021 
İşçi 0,051 -0,015 -0,091 -0,020 
Esnaf -0,037 0,006 0,014 0,038 
Memur -0,026 -0,001 -0,051 0,061 
Mühendis -0,046 0,010 0,088 0,009 

 

Avcı başına düşen ortalama av köpeği sayısı 1,2 olup avcıların % 70,9’unun en az bir av 

köpeği bulunmaktadır (Çizelge 52). Çizelge 52’de görüldüğü gibi, avcı köpeğine sahip avcılar 

ile av köpeği sayılarının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, 

Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Çizelge 52. Köpek sayısı 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Köpeği bulunan 90 73,2 110 72,8 73 65,8 273 70,9 0,324 
Köpeği bulunmayan 33 26,8 41 27,2 38 34,2 112 29,1 - 
1 tane 49 54,4 65 59,1 41 56,2 155 56,8 

0,330 2 tane 26 28,9 32 29,1 23 31,5 81 29,7 
3 tane 6 6,7 9 8,2 3 4,1 18 6,6 
3 köpekten fazla 9 10,0 4 3,6 6 8,2 19 7,0 

 

Av köpeği sayısı ve av köpeği sahipliği ile eğitim, meslek, emeklilik durumu gelir ve yıllık 

avlanma masrafı arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 

53). Buna göre, av köpeği sayısı ile yaş (-0,198) ve mühendis (-0,198) arasında 0,01 

düzeyinde ters yönde, emeklilik durumu (-0,126) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ve 

üniversite mezunu olanlar (0,130) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Av 

köpeği sahipliği ile yaş (-0,243), mühendis (-0,243) ve emeklilik durumu (-0,179) arasında 0,01 

düzeyinde ters yönde, üniversite mezunu olanlar (0,127) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde 

ilişki bulunmuştur. 
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Çizelge 53. Av köpeği sayısı ve av köpeği sahipliği avcılar ile eğitim, meslek, emeklilik durumu 

gelir ve masrafların ilişkisi 

 
Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

Köpek sayısı  Köpeği bulunanlar  
Yaş -0,198** -0,243** 
Üniversite mezuniyeti 0,130* 0,127* 
Emekli -0,126* -0,179** 
Gelir (TL) 0,091 0,048 
Çiftçi -0,024 0,004 
İşçi -0,025 0,005 
Esnaf -0,018 -0,079 
Memur -0,003 0,013 
Mühendis -0,198** -0,243** 

 

3.2.2. Avlanma Masraflarına Yönelik Bulgular 

Avlanmak için yasal giderler hariç bir avcı, yılda ortalama 2332 TL harcama yapmaktadır 

(Çizelge 54). Avcı başına en az yıllık avlanma masrafı Balıkesir ilinde olup 1690 TL, en fazla 

yıllık avlanma masrafı ise İstanbul ilinde olup 3070 TL’dir. En az bir av köpeği bulunmasına 

rağmen Balıkesir ilindeki 10 avcı, Bursa ilindeki 9, İstanbul ilindeki 6 avcı olmak üzere toplam 

25 avcı av köpeklerinin masrafının bulunmadığını belirtmiştir. Cevaplandırmayan bir avcı 

öğrenci olup geliri bulunmamaktadır. 

Çizelge 54. Ortalama yıllık avlanma masrafı (TL) 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

501'den az 23 18,7 14 9,3 10 9,1 47 12,2 

0,000* 

501-1000 30 24,4 34 22,5 22 20,1 86 22,4 
1001-1500 22 17,9 20 13,2 17 15,5 59 15,4 
1501-2000 15 12,2 28 18,5 14 12,7 57 14,8 
2001-2500 8 6,5 18 11,9 7 6,4 33 8,6 
2501-3000 6 4,9 13 8,6 5 4,5 24 6,3 
3001-3500 5 4,1 1 0,7 4 3,6 10 2,6 
3501-4000 5 4,1 5 3,3 5 4,5 15 3,9 
4001-4500 2 1,6 3 2,0 3 2,7 8 2,1 
4501-5000 3 2,4 6 4,0 8 7,3 17 4,4 
5001 den fazla 4 3,2 9 6,0 15 13,6 28 7,3 
Ortalama (TL) 1690 2318 3070 2332  
Minimum (TL) 60 150 100 60  
Maksimum (TL) 6700 20000 20000 20000  

 

Çizelge 54’te görüldüğü gibi, avlanma masraflarının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında (p=0,000) 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Avlanma masrafları bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 55). Buna göre, avlanma 

masrafları bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,005) ve İstanbul (p=0,000) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 
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Çizelge 55. Avlanma masrafları bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Emeklilik durumunun (p) 
Balıkesir Bursa 0,005* 

Balıkesir İstanbul 0,000* 
Bursa İstanbul 0,134 

 

Bir avcının yıllık avlanma masraflarının dağılımı fişek, ulaşım, giyim, beslenme ve av 

köpeği başlıkları altında incelenmiştir (Çizelge 56). Buna göre, avcılar 847,37 TL ile en çok 

ulaşım için harcama yapmaktadırlar. Bunu 496,13 TL ile av köpeği, 365,31 TL ile beslenme, 

350,68 TL ile fişek, 235,31 TL ile giyim masrafları izlemektedir. Diğer taraftan İstanbul ilindeki 

bazı avcılar, konaklama masrafı için yıllık 300 TL, av köpeklerinin bakacak yerinin olmaması 

nedeniyle de av köpeği bakımı için aylık 150 TL ödediğini belirtmiştir.  

Çizelge 56. Avlanma masraflarının dağılımı (TL) 

 Balıkesir Bursa İstanbul Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) 

Fişek 231,54 396,06 421,59 350,68 0,000* 
Ulaşım 595,45 777,15 1225,45 847,37 0,008* 
Giyim 129,39 222,15 370,91 235,05 0,000* 
Beslenme 255,77 370,66 480,45 365,31 0,000* 
Köpeği 491,38 469,87 537,50 496,13 0,853 
Toplam Yıllık avlanma masrafı 
(Ort) 1689,88 2317,68 3070,45 2332,23 - 

 

Çizelge 56’da görüldüğü gibi, avlanma masraflarının dağılımının illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

fişek (p=0,000), ulaşım (p=0,008), giyim (p=0,000) ve beslenme (p=0,000) masrafları 

bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Avlanma masrafları bakımından iller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 57). 

Buna göre, fişek masrafları bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,000) ve 

İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Ulaşım masrafları 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile İstanbul (p=0,003) ilindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. Giyim masrafları bakımından üç ildeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Beslenme masrafları bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,000) ve İstanbul 

(p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 57. Avlanma masrafları bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Fi şek (p) Ula şım (p) Giyim (p) Beslenme (p) 
Balıkesir Bursa 0,000* 0,117 0,000* 0,000* 

Balıkesir İstanbul 0,000* 0,003* 0,000* 0,000* 
Bursa İstanbul 0,554 0,057 0,011* 0,450 
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Avlanma masrafları, eğitim, meslek, emeklilik durumu ve av köpeği sahipliği arasındaki 

ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 58). Buna göre, yıllık avlanma 

masrafı ile üniversite mezunu olanlar (0,217), gelir (0,536) ve av köpeği sahibi olanlar (0,318) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, memur (-0,110) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, 

esnaf (0,126) ile mühendis (0,130) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Çizelge 58. Avlanma masrafları ile eğitim, meslek, emeklilik durumu ve av köpeği sahipliği 

ilişkisi 

 
Spearman korelasyon katsayısı 

Yıllık Avlanma 
Masrafı 

Yıllık Avlanma Masrafların Da ğılımı 
Fişek Ulaşım Giyim Beslenme Av köpe ği 

Yaş -0,050 -0,135** 0,046 -0,040 0,039 -0,155** 
Üniversite mezuniyeti 0,217** 0,128* 0,225** 0,267** 0,133** 0,095 
Gelir 0,536** 0,376** 0,456** 0,479** 0,384** 0,264** 
Emekli -0,057 -0,169** 0,016 -0,084 -0,008 -0,074 
Av Köpeği sahipliği 0,318** 0,113* 0,130* 0,141** -0,004 0,717** 
Çiftçi -0,050 -0,033 -0,071 0,001 -0,045 0,019 
İşçi -0,095 0,513 0,166 0,981 0,381 0,712 
Esnaf 0,126* -0,085 -0,116* -0,114* -0,030 -0,032 
Memur -0,110* 0,172** 0,139** 0,047 0,080 -0,001 
Mühendis 0,130* -0,044 -0,010 -0,015 -0,072 0,035 

 

Yaş ile fişek masrafı (-0,135) ve av köpeği masrafı (-0,155) arasında 0,01 düzeyinde 

ters yönde ilişki bulunmuştur. Üniversite mezunu olanlar ile ulaşım masrafı (0,225), giyim 

masrafı (0,267) ve beslenme masrafı (0,133) arasında 0,01 düzeyinde, fişek masrafı (0,128) 

arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Emeklilik durumu ile fişek masrafı (-

0,169) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Av köpeği olanlar ile giyim 

masrafı (0,141) ve av köpeği masrafı (0,717) arasında 0,01 düzeyinde, fişek masrafı (0,113) 

ve ulaşım masrafı (0,130) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Esnaf 

olanlar ile ulaşım masrafı (-0,116) ve giyim masrafı (-0,114) arasında 0,05 düzeyinde ters 

yönde ilişki bulunmuştur. Memur olanlar ile fişek masrafı (0,172) ve ulaşım masrafı (0,139) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Mühendis, çiftçi ve işçiler ile avlanma 

masraflarının dağılımı arasında ise 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

3.2.3. Avlanma Bölgesi ve Avlanma Sıklı ğına Yönelik Bulgular 

Avcıların % 62,1’i kendi bölgelerinde avlanmaktadır. Avlanmak amacıyla 2012-2013 av 

sezonunda farklı bir ile avlanmaya giden avcıların oranı % 50,6, yurt dışında avlanmaya giden 

avcıların oranı ise % 1,3’dür. (Çizelge 59). Balıkesir ilindeki avcıların % 0,8’i dağ keçisi, geyik, 

elik tekesi, İstanbul ilindeki avcıların ise % 3,6’sı dağ keçisi, geyik, karaca, antilop, yaban 

domuzu vb. trofe amacıyla farklı bir ülkeye avlanmaya gitmektedirler. Diğer taraftan, Bursa 

ilinde, avlanmak amacıyla farklı bir ülkeye giden avcıya rastlanmamıştır. 
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Çizelge 59. Avlanılan bölge 

Avlanılan bölge Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Bölgesinde 100 81,3 98 64,9 41 36,9 239 62,1 0,000* 

Yaşadığı il sınırlarında 57 46,3 57 37,7 62 55,9 176 45,7 0,015* 

Farklı bir ilde 43 35,0 90 59,6 62 55,9 195 50,6 0,000* 

Farklı bir ülke 1 0,8 0 0,0 4 3,6 5 1,3 0,099 
 

Çizelge 59’da görüldüğü gibi, avlanılan bölgenin illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 

farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve avlanılan bölge 

bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Avlanılan bölge bakımından iller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 60). 

Buna göre, bölgesinde avlanma bakımından üç ildeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Yaşadığı il sınırlarında avlanma bakımından Bursa ilindeki avcılar ile İstanbul ilindeki avcılar 

arasında farklılık bulunmaktadır (p=0,004). Farklı bir ilde avlanma bakımından Balıkesir 

ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,000) ve İstanbul (p=0,001) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. 

Çizelge 60. Avlanılan bölge bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  
 (I) 

İller  
 (J) 

Bölgesinde  
avlanma (p) 

Yaşadığı il sınırlarında  
avlanma (p) 

Farklı bir ilde  
avlanma (p) 

Balıkesir Bursa 0,003* 0,152 0,000* 

Balıkesir İstanbul 0,000* 0,147 0,001* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,004* 0,544 

 

Avlanılan bölge ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 61).  

Çizelge 61. Avlanılan bölge ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki 

ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p)Haftada 
 Bölgesinde Ya şadığı ilde Farklı İlde 

Yaş -0,166** 0,128* -0,023 
Üniversite mezuniyeti -0,080 0,033 -0,005 
Gelir -0,138** 0,129* 0,134** 
Yıllık Avlanma Masrafı -0,121* 0,080 0,226** 
Emekli -0,105* 0,062 -0,088 
Çiftçi 0,134** -0,076 0,016 
İşçi -0,069 -0,054 0,042 
Esnaf -0,032 0,069 -0,021 
Memur 0,080 -0,004 -0,054 
Mühendis -0,150** 0,086 0,034 

 

Bölgesinde avlananlar ile yaş (-0,166), gelir (-0,138) ve mühendis (-0,150) arasında 0,01 

düzeyinde ters yönde, çiftçi (0,134) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, yıllık avlanma 

masrafı (-0,138) ve emeklilik durumu (-0,105) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki 
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bulunmuştur. Yaşadığı il sınırlarında avlananlar ile yaş (0,128) ve gelir (0,129) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Farklı bir ilde avlananlar ile gelir (0,134) ve yıllık 

avlanma masrafı (0,226) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Diğer 

taraftan, avlanılan bölge ile üniversite mezunu olan avcılar, işçi, esnaf ve memur avcılar 

arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Avcıların % 87,6’sı haftada en az bir kez avlanmaya gitmektedir (Çizelge 62). Haftada 

üç kez ava gidenlerin oranı Balıkesir ilinde % 25,2, Bursa ilinde % 21,9, İstanbul ilinde % 

21,6’dır. Avlanma sıklığının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip 

göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) 

bulunmamıştır. 

Çizelge 62. Avlanma sıklığı 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Haftada bir kez 41 33,3 55 36,4 39 35,1 135 35,1 0,868 
Haftada iki kez 39 31,7 41 27,2 39 35,1 119 30,9 0,376 
Haftada üç kez 31 25,2 33 21,9 19 17,2 83 21,6 0,323 
Ayda bir 5 4,1 10 6,6 7 6,3 22 5,6 0,631 
Ayda iki kez 7 5,7 11 7,3 7 6,3 25 6,5 0,864 
Senede üç-beş kez 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,3 - 

 

Avlanma sıklığı ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 63). Buna göre, yıllık avlanma 

masrafı ile haftada üç gün avlananlar (0,182) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, ayda bir 

gün avlananlar (-0,147) arasında ise 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Meslekler 

bakımından ise sadece haftada bir gün ava gidenler ile işçiler (0,113) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Çizelge 63. Avlanma sıklığı ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki 

ilişki 

 
Spearman korelasyon katsayısı (p)  

Haftada bir Haftada iki Haftada üç Ayda bir Ayda ik i 

Yaş -0,010 0,034 -0,034 -0,017 0,027 
Gelir -0,078 0,017 0,079 -0,044 0,025 
Masraf -0,096 0,046 0,182** -0,147** -0,073 
Emekli -0,005 0,056 -0,055 -0,026 0,030 
Çiftçi -0,098 0,080 0,075 -0,037 -0,047 
İşçi 0,113* -0,068 -0,078 0,033 0,014 
Esnaf 0,009 0,005 0,026 -0,034 -0,053 
Memur -0,065 0,065 -0,030 0,015 0,045 
Mühendis 0,007 0,021 -0,032 -0,036 0,036 

 

2012-2013 av sezonunda kendi bölgelerinde ortalama 26,6 gün, il sınırlarında 16,5 gün, 

farklı bir ilde ise 7,7 gün olmak üzere ortalama 50,8 gün avda geçirmiştir (Çizelge 64). 
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Çizelge 64. Bir av sezonunda bölgelere göre ava gidilen gün sayısı 

Avlanılan alan  Balıkesir  (Gün) Bursa  (Gün) İstanbul  (Gün) Genel  (Gün) 
Bölgemizde 27,2 27,2 23,7 26,6 
İl sınırlarında 15,7 15,2 18,3 16,5 
Farklı bir ilde 5,0 8,3 8,8 7,7 
Toplam 47,9 50,7 50,8 50,8 

 

Avlanılan bölge ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 65). Buna göre, kendi bölgesinde 

avlananlar ile yaş (-0,166), gelir (-0,138) ve mühendis (-0,150) arasında 0,01 düzeyinde ters 

yönde, çiftçi (0,134) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, emeklilik durumu (0,105) ve yıllık 

avlanma masrafı (-0,121) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. İl sınırlarında 

avlananlar ile yaş (0,128) ve gelir (0,129) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur. Farklı bir ilde avlananlar ile yaş (0,134) ve gelir (0,226) arasında 0,01 düzeyinde 

aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Çizelge 65. Avlanılan bölge ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki 

ilişki 

 
Spearman korelasyon katsayısı (p) 

Bölgemizde İl sınırlarında Farklı bir ilde 
Yaş -0,166** 0,128* -0,023 
Gelir -0,138** 0,129* 0,134** 
Masraf -0,121* 0,080 0,226** 
Emekli -0,105* 0,062 -0,088 
Çiftçi 0,134** -0,076 0,016 
İşçi -0,069 -0,054 0,042 
Esnaf -0,032 0,069 -0,021 
Memur 0,080 -0,004 -0,054 
Mühendis -0,150** 0,086 0,034 

 

3.2.4. Avlanılan Türlere Yönelik Bulgular 

Avcıların bölgelerinde, 2012-2013 av sezonunda en çok avlamayı tercih ettiği türler 

sırasıyla bıldırcın (% 44,9), tavşan (% 41,0), çulluk (% 40,8) ve ördek (% 40,5)’tir (Çizelge 66). 

Yaban domuzu avlayanların oranı ise % 22,6’dır.  

Avcıların il sınırlarında, 2012-2013 av sezonunda en çok avlamayı tercih ettiği türler 

sırasıyla bıldırcın (% 31,4), çulluk (% 26,5), ördek (% 21,8) ve tavşan (% 19,7)’dir (Çizelge 

67). Yaban domuzu avlayanların oranı ise % 11,9’dur.  
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Çizelge 66. Kendi bölgesinde avlanan avcıların tercih ettikleri av hayvanlarının dağılımı 

Türler Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Bıldırcın 63 51,2 77 51,0 33 29,7 173 44,9 
Tavşan 87 70,7 50 33,1 21 18,9 158 41,0 
Çulluk 64 52,0 59 39,1 34 30,6 157 40,8 
Ördek 56 45,5 73 48,3 27 24,3 156 40,5 
Üveyik 30 24,4 46 30,5 12 10,8 88 22,9 
Keklik 45 36,6 36 23,8 6 5,4 87 22,6 
Domuz 31 25,2 38 25,2 17 15,3 86 22,3 
Tahtalı 5 4,1 8 5,3 2 1,8 15 3,9 
Kaz 5 4,1 6 4,0 3 2,7 14 3,6 
Karatavuk 4 3,3 0 0,0 0 0,0 4 1,0 
Çil Keklik 1 0,8 1 0,7 0 0,0 2 0,5 
Sülün 0 0,0 2 1,3 0 0,0 2 0,5 
Tilki 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

 

Çizelge 67. İl sınırlarında avlanan avcıların tercih ettikleri av hayvanlarının dağılımı 

Türler Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Bıldırcın 24 19,5 38 25,2 59 53,2 121 31,4 
Çulluk 20 16,3 26 17,2 56 50,5 102 26,5 
Ördek 15 12,2 34 22,5 35 31,5 84 21,8 
Tavşan 34 27,6 19 12,6 23 20,7 76 19,7 
Üveyik 14 11,4 26 17,2 22 19,8 62 16,1 
Keklik 28 22,8 19 12,6 9 8,1 56 14,5 
Domuz 7 5,7 18 11,9 21 18,9 46 11,9 
Tahtalı 2 1,6 6 4,0 3 2,7 11 2,9 
Kaz 0 0,0 3 2,0 8 7,2 11 2,9 
Karatavuk 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

 

Avcıların farklı bir ilde, 2012-2013 av sezonunda en çok avlamayı tercih ettiği türler 

sırasıyla keklik (% 33,2), tavşan (% 27,0), ördek (% 18,2) ve bıldırcın (% 17,4)’tür (Çizelge 

68). Yaban domuzu avlayanların oranı ise % 22,6’dır.  

Çizelge 68. Farklı bir ilde avlanmaya giden avcıların tercih ettikleri av hayvanlarının dağılımı 

Türler Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Keklik 21 17,1 72 47,7 35 31,5 128 33,2 
Tavşan 15 12,2 58 38,4 31 27,9 104 27,0 
Ördek 7 5,7 25 16,6 38 34,2 70 18,2 
Bıldırcın 15 12,2 23 15,2 29 26,1 67 17,4 
Üveyik 11 8,9 22 14,6 11 9,9 44 11,4 
Çulluk 11 8,9 9 6,0 22 19,8 42 10,9 
Domuz 4 3,3 4 2,6 26 23,4 34 8,8 
Kaz 0 0,0 5 3,3 12 10,8 17 4,4 
Tahtalı 0 0,0 1 0,7 3 2,7 4 1,0 
Çil Keklik 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 
Çakal 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 
Tilki 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 

 

Avcıların en çok avlamayı tercih ettiği hayvanlar, ortalama 7,4 önem puanı ile yerden 

havalanan av kuşlarıdır. Bunu 5,1 önem puanı ile sudan havalanan av kuşları ve 4,4 önem 
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puanı ile küçük memeli av hayvanları izlemektedir. Büyük memeli av hayvanları ise ortalama 

3,1 puan ile en az önem verilen av hayvanı grubundadır (Çizelge 69). 

Çizelge 69. Tercih edilen av hayvanlarına verilen önem düzeyi 

Tercih edilen av hayvanları Önem Puanı  Kruskal Wallis  
Testi (p) Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 

Yerden havalanan av kuşları 7,2 7,5 7,6 7,4 0,773 

Sudan havalanan av kuşları 4,3 5,4 5,5 5,1 0,003* 

Küçük memeli av hayvanları 5,7 4,5 3,9 4,7 0,000* 

Büyük memeli av hayvanları 2,8 3,1 3,6 3,1 0,143 

 

Çizelge 69’da görüldüğü gibi, tercih edilen av hayvanlarına verilen önem düzeyinin illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve sudan havalanan av kuşları (p=0,003) ve küçük memeli av hayvanları (p=0,000) 

bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenler bakımından iller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 70). 

Buna göre, sudan havalanan av kuşları bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa 

(p=0,003) ve İstanbul (p=0,004) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Küçük 

memeli av hayvanları bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,001) ve İstanbul 

(p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 70. Tercih edilen av hayvanlarına verilen önem bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller (I) İller (j) Sudan havalanan av ku şları Küçük memeli av hayvanları 
Balıkesir Bursa 0,003* 0,001* 

Balıkesir İstanbul 0,004* 0,000* 

Bursa İstanbul 0,918 0,130 

 

Tercih edilen av hayvanı grupları ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 71). Buna göre, 

yerden havalanan av kuşları ile yaş (-0,134) ve memurluk (-0,163) arasında 0,01 düzeyinde 

ters yönde, yıllık avlanma masrafı (0,105) ve esnaf (0,125) arasında 0,05 düzeyinde aynı 

yönde, emeklilik durumu (-0,122) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Sudan havalanan av kuşları ile gelir (0,111) ve esnaf (0,104) arasında 0,05 düzeyinde aynı 

yönde, emeklilik durumu (-0,105) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Küçük memeli av hayvanı avlayanlar ile gelir (-0,167) ve esnaf (-0,143) arasında 0,01 

düzeyinde ters yönde, çiftçi (0,104) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Büyük memeli av hayvanı avlayanlar ile gelir (0,131) ve çiftçi (0,105) arasında 0,05 düzeyinde 

aynı yönde, yıllık avlanma masrafı (0,149) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, işçi (-0,118) 

arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 
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Çizelge 71. Tercih edilen av hayvanı grupları ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 
Yerden havalanan Sudan havalana Küçük memeli  Büyük memeli 

Yaş -0,134** -0,088 0,071 -0,006 

Gelir 0,051 0,111* -0,167** 0,131* 

Masraf 0,105 0,097 -0,097 0,149** 

Emekli -0,122* -0,105* 0,058 -0,055 

Çiftçi -0,075 -0,061 0,104* 0,105* 

İşçi 0,014 -0,039 0,062 -0,118* 

Esnaf 0,125* 0,104* -0,143** -0,050 

Memur -0,163** -0,040 0,035 0,028 

Mühendis 0,046 0,042 -0,045 0,053 

 

Yerden havalanan av kuşları grubunda avcıların en çok avlamayı tercih ettiği türler 

sırasıyla çulluk, bıldırcın, keklik, üveyik, tahtalı, sülün, çil keklik ve karatavuktur. Sülün, 

DKMP’nin belirlemiş olduğu av turizmi kotaları kapsamında avlanılmıştır. Sudan havalanan av 

kuşları grubunda ördek (özellikle yeşilbaş, sarısu tavuğu, sakar meke) ve kaz, küçük memeli 

av hayvanları grubunda ise tavşan, tilki ve çakal bulunmaktadır. Büyük memeli av hayvanları 

grubundaki türler genellikle yurt dışında avlanılmakta olup bunlar, yaban domuz, antilop, dağ 

keçisi, karaca, geyik ve elik tekesidir. Türkiye’de büyük memeli av hayvanları içinde en çok avı 

tercih edilen türün yaban domuzu olmasının sebebi, diğer büyük memeli türlerin büyük 

çoğunluğunun avlanmasının yasak olması ve koruma altında bulunmalarıdır.  

Çizelge 72. Tercih edilen av hayvanları 

Türler  
Balıkesir Bursa İstanbul Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yerden 
havalanan av 
kuşları 

Çulluk 78 63,4 75 49,7 89 80,2 242 62,9 0,000* 

Bıldırcın 84 68,3 107 70,9 98 88,3 289 75,1 0,001* 
Keklik 61 49,6 103 68,2 40 36,0 204 53,0 0,000* 
Üveyik 43 35,0 75 49,7 38 34,2 156 40,5 0,013* 
Tahtalı 5 4,1 14 9,3 10 9,0 29 7,5 0,210 
Sülün 0 0,0 2 1,3 0 0,0 2 0,5 - 
Çil Keklik 1 0,8 2 1,3 0 0,0 3 0,8 - 
Karatavuk 5 4,1 0 0,0 0 0,0 5 1,3 - 

Sudan 
havalanan av 
kuşları 

Ördek 74 60,2 112 74,2 83 74,8 269 69,9 0,018* 
Kaz 3 2,4 13 8,6 22 19,8 38 9,9 0,000* 

Küçük memeli 
av hayvanları 

Tavşan 100 81,3 101 66,9 61 55,0 262 68,1 0,000* 
Tilki 1 0,8 0 0,0 1 0,9 2 0,5 - 
Çakal 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 - 

Büyük memeli 
av hayvanları 

Domuz 39 31,7 54 35,8 48 43,2 141 36,6 0,181 
Antilop 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 - 
Dağ keçisi 1 0,8 0 0,0 1 0,9 2 0,5 - 
Karaca 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 - 
Geyik 1 0,8 0 0,0 2 1,8 3 0,8 - 
Elik Tekesi 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 - 
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Çizelge 72’de görüldüğü gibi, en çok tercih edilen av hayvanlarının illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

çulluk, bıldırcın, keklik, üveyik, ördek, kaz ve tavşan türleri bakımından iller arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Bu türler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek 

amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 73). Buna göre, çulluk, keklik, kaz ve 

tavşan bakımından üç ildeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Bıldırcın bakımından 

İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,000) ve Bursa (p=0,001) illerindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. Üveyik bakımından ise Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,015) ve 

İstanbul (p=0,013) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 73. En çok tercih edilen av hayvanları bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Çulluk Bıldırcın Keklik Üveyik Ördek Kaz T avşan 

Balıkesir Bursa 0,023* 0,646 0,002* 0,015* 0,014* 0,031* 0,007* 

Balıkesir İstanbul 0,005* 0,000* 0,037* 0,908 0,018* 0,000* 0,000* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,001* 0,000* 0,013* 0,912 0,009* 0,050* 

 

Avlanması tercih edilen türler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 74). Buna göre, 

çulluk ile yaş (-0,177) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, emeklilik durumu (-0,116) ve çiftçi 

(-0,116) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, gelir (0,124) ve yıllık avlanma masrafı (0,204) 

arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Bıldırcın ile çiftçi (-0,159) arasında 

0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Keklik ile yıllık avlanma masrafı (0,140) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, memur (-0,107) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde 

ilişki bulunmuştur. Üveyik ile çiftçi (-0,126) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Ördek ile gelir (0,111) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Tavşan ile gelir (-0,118) ve esnaf (-0,128) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Yaban domuzu ile gelir (0,145) ve yıllık avlanma masrafı (0,142) arasında 0,01 

düzeyinde aynı yönde, işçi (-0,116) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur.  

Çizelge 74. Avlanması tercih edilen türler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki 

 
Spearman korelasyon katsayısı (p) 

Çulluk Bıldırcın Keklik Üveyik Ördek Kaz Tav şan Domuz 
Yaş -0,177** 0,037 -0,097 -0,029 -0,075 -0,010 0,010 -0,006 
Gelir 0,124* 0,063 0,050 -0,036 0,111* 0,034 -0,118* 0,145** 
Masraf 0,204** 0,087 0,140** 0,046 0,090 0,095 -0,082 0,142** 
Emekli -0,116* 0,042 -0,100 -0,056 -0,088 0,007 0,017 -0,036 
Çiftçi -0,116* -0,159** -0,033 -0,126* -0,074 -0,086 0,087 0,090 
İşçi -0,048 0,029 0,043 0,063 0,016 0,036 0,050 -0,116* 
Esnaf 0,068 0,079 0,086 0,029 0,057 0,037 -0,128* -0,061 
Memur -0,045 -0,063 -0,107* -0,036 -0,028 0,004 0,068 0,028 
Mühendis 0,037 0,084 0,027 0,028 0,056 0,074 -0,018 0,078 
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Farklı bir soruda, avcılara hiçbir yasak ve kısıtlamayı dikkate almaksızın gelecek 10-15 

yıl sonra avlamayı en çok istedikleri üç tür belirtmeleri istenmiştir. Bu soruyu en az % 54’lük bir 

kesim sırasıyla bıldırcın, kınalı keklik ve çulluk olarak cevaplandırmıştır (Çizelge 75). Bu 

soruya verilen yanıtlar, yukarıda sunulan Çizelge 66-Çizelge 75 birlikte değerlendirildiğinde 

Türkiye’deki avcıların büyük çoğunluğunun kuş avcısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer 

taraftan, avcıların % 5,2’si geyik, % 4,4’ü karaca, % 2,3’ü Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, % 0,5’i 

yaban koyunu, dağ keçisi, % 0,3’ü ise ayı avlamak istemektedir.  

Çizelge 75. 10-15 yıl sonra avlamak istenilen türler 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Bıldırcın 77 62,6 90 59,6 70 63,1 237 61,6 0,000* 
Kınalı Keklik 63 51,2 106 070,2 48 43,2 217 56,4 0,001* 
Çulluk 67 54,5 72 47,7 69 62,2 208 54,0 0,021* 
Tavşan 68 55,3 48 31,8 41 36,9 157 40,8 0,420 
Yaban Ördeği 36 29,3 55 36,4 50 45,0 141 36,6 0,000* 
Üveyik 35 28,5 62 41,1 29 26,1 126 32,7 0,816 
Yaban Domuzu 36 29,3 38 25,2 38 34,2 112 29,1 0,904 
Çil Keklik 11 8,9 29 19,2 11 9,9 51 13,2 0,000* 
Geyik 3 2,4 12 7,9 5 4,5 20 5,2 0,975 
Karaca 2 1,6 9 6,0 6 5,4 17 4,4 0,185 
Karatavuk 7 5,7 6 4,0 1 0,9 14 3,6 0,019* 
Çengel Boynuzlu Dağ 
Keçisi 1 0,8 5 3,3 3 2,7 9 2,3 0,379 

Kurt 2 1,6 0 0,0 4 3,6 6 1,6 0,067 
Çakal 2 1,6 1 0,7 3 2,7 6 1,6 0,291 
Kaz 1 0,8 2 1,3 3 2,7 6 1,6 0,486 
Tahtalı 0 0,0 4 2,6 1 0,9 5 1,3 0,143 
Tilki 1 0,8 2 1,3 1 0,9 4 1,0 0,143 
Sülün 0 0,0 3 2,0 1 0,9 4 1,0 0,269 
Sansar 1 0,8 1 0,7 1 0,9 3 0,8 0,067 
Yaban Koyunu 1 0,8 0 0,0 1 0,9 2 0,5 0,521 
Dağ Keçisi 0 0,0 0 0,0 2 1,8 2 0,5 0,084 
Turna 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 0,044* 
Ur kekliği 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 0,291 
Turaç 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 0,291 
Ayı 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0,345 

 

Çizelge 75’te görüldüğü gibi, 10-15 yıl sonra avlamak istenilen türlerin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

bıldırcın, kınalı keklik, çulluk, yaban ördeği, çil keklik, Karatavuk ve turna türleri bakımından 

iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu türler bakımından iller arasındaki farklılığı 

ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 76). Buna göre, 

bıldırcın bakımından üç ildeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Kınalı keklik 

bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,000) ve Bursa (p=0,001) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Çulluk bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir 

(p=0,017) ve İstanbul (p=0,039) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Yaban 
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ördeği bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,001) ve İstanbul (p=0,000) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Çil Keklik bakımından Bursa ilindeki avcılar 

ile Balıkesir (p=0,002) ve İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Karatavuk bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,030) ve İstanbul (p=0,012) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Turna bakımından ise Balıkesir ilindeki 

avcılar ile İstanbul (p=0,013) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 76. 10-15 yıl sonra avlamak istenilen türler bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller  (I) İller  (j) Bıldırcın  Kınalı  
Keklik 

Çulluk  Yaban 
Ördeği 

Çil  
Keklik 

Karatavuk  Turna  

Balıkesir Bursa 0,023* 0,646 0,017* 0,001* 0,002* 0,030* 0,212 

Balıkesir İstanbul 0,005* 0,000* 0,801 0,223 0,037 0,690 0,013* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,001* 0,039* 0,000* 0,000* 0,012* 0,160 

 

3.2.5. Avcılı ğa İten Nedenlere Yönelik Bulgular 

Avcılığa iten nedenler, avcılığa başlangıç ve günümüzde olmak üzere iki ayrı dönem için 

araştırılmıştır (Çizelge 77). Avcıların en az % 95’ine göre arkadaşlarıyla birlikte olmak, doğa 

sevgisi ve bedensel hareket etmek avcılığa başlamada önemli faktördür. Bu faktörler esasen 

olumlu bir ruh halinin ortaya konması bakımından da önemlidir. Ekonomik yarar ve besin 

faktörleri, avcılığa iten faktörler içinde çok az düzeyde de olsa varlığını sürdürmektedir. Bu 

kapsamda, günümüzde önem düzeyi çok az olsa da avcıların %16,1’i ekonomik yarar 

yağlamak, % 31,9’u ise besin sağlamak amacıyla avcılık yapmaktadır. 

Çizelge 77’de görüldüğü gibi, avcılığa iten nedenlerin illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve avcılığa ilk 

başlanılan dönemde, doğada yalnız olmak (p=0,021) ve bedensel hareket yapmak (p=0,033); 

şimdi ise doğa sevgisi (p=0,001) bakımından, iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 

nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U 

testi yapılmıştır (Çizelge 78). Buna göre, avcılığa ilk başlanılan dönemde, doğada yalnız 

olmak bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile İstanbul ilindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır (p=0,007). Avcılığa ilk başlanılan dönemde, bedensel hareket yapma 

bakımından ise İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,015) ve Bursa (p=0,040) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Şimdiki dönemde ise doğa sevgisi bakımından 

İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,009) ve Bursa (p=0,000) illerindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. 
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Çizelge 77. Avcılığa iten nedenler 

Nedenler 
Balıkesir Bursa İstanbul Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Puan Sayı % Puan Sayı % Puan Sayı % Puan 

Avcılı ğa İlk Başlanılan Dönemde  

Doğa sevgisi 121 98,4 7,5 149 98,7 7,3 109 98,2 7,5 379 98,4 7,4 0,211 
Arkadaşlarımla 
birlikte olmak 122 99,2 7,7 150 99,3 7,5 110 99,1 7,3 382 99,2 7,5 0,103 

Doğada yalnız 
olmak 100 81,3 4,6 114 75,5 4,2 69 62,2 3,7 283 73,5 4,2 0,021* 

Ateş etmek 95 77,2 5,0 122 80,8 4,9 89 80,2 4,9 306 79,5 4,9 0,951 

Hayvan avlamak 112 91,1 5,4 138 91,4 5,4 97 87,4 5,5 347 90,1 5,5 0,980 
Bedensel hareket 
yapmak 118 95,9 7,4 149 98,7 7,3 102 91,9 6,5 369 95,8 7,1 0,033* 

Ekonomik yarar 
sağlamak 19 15,4 1,5 30 19,9 1,7 13 11,7 1,5 62 16,1 1,6 0,197 

Besin sağlamak 44 35,8 2,4 56 37,1 2,4 29 26,1 2,1 129 33,5 2,3 0,246 

Şimdi  

Doğa sevgisi 122 99,2 8,2 150 99,3 8,0 111 100,0 8,7 383 99,5 8,2 0,001* 

Arkadaşlarımla 
birlikte olmak 119 96,7 7,6 150 99,3 8,0 110 99,1 7,9 379 98,4 7,8 0,789 

Doğada yalnız 
olmak 100 81,3 5,0 114 75,5 4,8 76 68,5 4,3 290 75,3 4,7 0,170 

Ateş etmek 88 71,5 3,8 117 77,5 4,4 88 79,3 4,3 293 76,1 4,2 0,122 

Hayvan avlamak 102 82,9 4,1 132 87,4 4,6 90 81,1 4,3 324 84,2 4,4 0,123 
Bedensel hareket 
yapmak 

118 95,9 8,0 150 99,3 8,0 107 96,4 7,8 375 97,4 7,9 0,389 

Ekonomik yarar 
sağlamak 17 13,8 1,5 29 19,2 1,8 16 14,4 1,6 62 16,1 1,7 0,365 

Besin sağlamak 42 34,1 2,3 55 36,4 2,4 26 23,4 1,9 123 31,9 2,2 0,071 

 

Çizelge 78. Avcılığa iten nedenler bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller İller Avcılı ğa İlk Başlanılan Dönemde Şimdi 
 (I)  (j) Doğada yalnız olmak  Bedensel hareket 

yapmak 
Doğa sevgisi  

Balıkesir Bursa 0,328 0,494 0,238 

Balıkesir İstanbul 0,007* 0,015* 0,009* 

Bursa İstanbul 0,053 0,040* 0,000* 

 

Avcılığa ilk başlanılan dönemde avcılığa iten sebepler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 

79). Buna göre, arkadaşlarımla birlikte olma ile gelir (-0,179) arasında 0,01 düzeyinde ters 

yönde ilişki bulunmuştur.  
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Çizelge 79. Avcılığa ilk başlanılan dönemde avcılığa iten sebepler ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
Doğa 

sevgisi 
Arkada şlarımla  
birlikte olmak 

Doğada 
yalnız 
olmak 

Ateş 
etmek 

Hayvan  
avlamak 

Bedensel  
hareket 
yapmak 

Ekonomik  
yarar 

sağlamak 

Besin  
sağlamak 

Yaş 0,001 0,038 -0,130* -0,023 -0,043 0,029 -0,216** -0,134** 
Gelir -0,064 -0,179** -0,030 0,065 0,140** -0,062 -0,168** -0,088 
Masraf 0,027 -0,007 -0,015 0,030 0,092 -0,045 -0,089 -0,093 
Emekli -0,073 -0,030 -0,103* -0,023 -0,047 -0,027 -0,195** -0,149** 
Çiftçi -0,044 0,043 0,058 -0,068 -0,056 0,126* -0,022 0,015 
İşçi -0,001 -0,019 -0,057 0,073 0,017 -0,042 0,149** -0,004 
Esnaf 0,010 0,031 0,004 -0,054 0,003 -0,004 -0,056 0,073 
Memur -0,037 0,022 -0,042 0,063 0,078 -0,001 0,032 0,014 
Mühendis -0,024 -0,075 0,002 0,081 0,076 -0,039 -0,064 -0,009 

 

Doğada yalnız olma ile yaş (-0,130) ve emeklilik durumu (-0,103) arasında 0,05 

düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Hayvan avlamak ile gelir (0,140) arasında 0,01 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Bedensel hareket etmek ile çiftçi (0,126) arasında 

0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Ekonomik yarar sağlamak ile yaş (-0,216), gelir 

(-0,168) ve emeklilik durumu (-0,195) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, işçi (0,149) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, ilişki bulunmuştur. Besin sağlamak ile yaş (-0,134) ve 

emeklilik durumu (-0,149) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Doğa sevgisi 

ve ateş etmek ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde 

ilişki bulunmamıştır. 

Günümüzde avcılığa iten sebepler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 80). Buna göre, 

doğa sevgisi ile gelir (0,102), yıllık avlanma masrafı (0,121) ve esnaf (0,130) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde, çiftçi (-0,157) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, ilişki bulunmuştur. 

Arkadaşlarımla birlikte olma ile emeklilik durumu (-0,143) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde 

ilişki bulunmuştur. Doğada yalnız olma ile yaş (-0,121) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde 

ilişki bulunmuştur. Ekonomik yarar sağlamak ile yaş (-0,196), gelir (-0,150) ve emeklilik 

durumu (-0,174) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, işçi (0,134) arasında 0,01 düzeyinde 

aynı yönde ilişki bulunmuştur. Besin sağlamak ile yaş (-0,126), gelir (-0,116), yıllık avlanma 

masrafı (-0,109) ve emeklilik durumu (-0,128) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Ateş etmek, hayvan avlamak ve bedensel hareket etmek ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 
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Çizelge 80. Günümüzde avcılığa iten sebepler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki 

 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
Doğa 

sevgisi 
Arkada şlarımla  
birlikte olmak 

Doğada 
yalnız 
olmak 

Ateş 
etmek 

Hayvan  
avlamak 

Bedensel  
hareket 
yapmak 

Ekonomik  
yarar 

sağlamak 

Besin  
sağlamak 

Yaş 0,001 -0,070 -0,121* 0,035 -0,068 0,005 -0,196** -0,126* 
Gelir 0,102* 0,024 0,096 -0,019 0,048 0,022 -0,150** -0,116* 
Masraf 0,121* 0,089 0,026 0,001 0,042 0,028 -0,092 -0,109* 
Emekli -0,035 -0,143** -0,077 0,042 -0,019 0,006 -0,174** -0,128* 
Çiftçi -0,157** 0,026 0,042 -0,036 -0,076 0,030 -0,019 0,018 
İşçi -0,037 -0,066 -0,100 0,068 0,044 -0,018 0,134** 0,026 
Esnaf 0,130* 0,043 0,038 0,011 0,057 0,046 -0,048 0,079 
Memur -0,033 -0,048 -0,008 -0,003 0,018 0,033 0,001 0,005 
Mühendis -0,020 -0,017 0,002 0,031 0,035 -0,087 -0,064 -0,028 

 

3.2.6. Avcı Denetimi ve Yasal Düzenlemelere Bakı ş Açısından Bulgular 

Avcıların % 50,1’i usulsüz avlanan bir avcı gördüğünde ikaz ettiğini belirtmiş, % 6,0’ı ise 

hiçbir şey yapmadığını belirtmiştir (Çizelge 81). Denetimden sorumlu birimlere yani 

Jandarmaya ihbar ederim diyenlerin oranı % 38,2, DKMP birimine ihbar ederim diyenlerin 

oranı % 40,5’tir.  

Çizelge 81. Usulsüz bir avlanma durumunda ne yaptıkları 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

İkaz ederim 58 47,2 75 49,7 60 54,1 193 50,1 0,569 
Jandarmaya ihbar ederim 50 40,7 51 33,8 46 41,4 147 38,2 0,358 
DKMP birimine ihbar ederim 52 42,3 62 41,1 42 37,8 156 40,5 0,777 
Bölge avcı kuruluşuna bildiririm 10 8,1 6 4,0 9 8,1 25 6,5 0,274 
Herhangi bir şey yapmam 4 3,3 14 9,3 6 5,4 24 6,2 0,112 

 

Diğer seçeneği kapsamında 12 adet düşünce belirtilmiştir. Bu düşünceler şunlardır: i)çok 

fazla av hayvanı vurmuşsa DKMP bildiririm, ii) av cezaları çok ağır olduğu için çoluk çocuğunu 

rızkından etmemek için ihbar etmiyorum, iii) önce uyarır, ilerleyen zamanda aynı davranışına 

devam ederse ihbar ederim, iv) birbirimizin tanıdığı veya arkadaşı olduğu için ihbar etmiyor, 

ikaz ediyorum, v) ihbar edenlerin kimlik bilgileri açıklandığı için ihbar etmiyorum, vi) DKMP 

mühendislikleri görevini yapmadığı için bende tepki göstermiyorum, vii) ispiyonculuğu 

sevmediğim için ihbar etmiyorum, viii) yetkililer görevini yerine getirsin ve takip etsin, ix) 

fotoğraflarını çekmeye çalışırım, x) o kişiyle ava gitmem, xi) gençken mücadele ederdim, 

ancak şimdi ilgilenen az olduğu için hiçbir şey yapmıyorum, xii) usulsüz avlanan avcıya 

özellikle yaptığının yanlış olduğunu açıklama ihtiyacı duyar, müdahale ederim. 
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Çizelge 81’de görüldüğü gibi, usulsüz avlanma durumunda yapılan davranışın illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Usulsüz avlanma durumunda yapılan davranışlar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu 

ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 82). 

Buna göre, ikaz edenler ile sadece işçiler (-0,126) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Jandarmaya ihbar edenler ile yaş (0,121) ve yıllık avlanma masrafı (0,127) 

arasında 0,05 düzeyinde, emeklilik durumu (0,149) arasında ise 0,01 düzeyinde aynı yönde, 

ilişki bulunmuştur. DKMP birimine ihbar edenler, avcı kuruluşuna bildirenler ve herhangi bir 

şey yapmayanlar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 

düzeyinde ilişki bulunmamıştır. Diğer bir ifadeyle, yaş, emeklilik oranı ve gelir düzeyi 

yükseldikçe, ilgili kurumlara ihbar etme artmakta, işçilerde ise azalmaktadır.  

Çizelge 82. Usulsüz avlanma durumunda yapılan davranışlar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 
Spearman korelasyon katsayısı (p) 

İkaz 
ederim 

Jandarmaya 
ihbar ederim 

DKMP ihbar 
ederim 

Avcı kurulu şuna 
bildiririm 

Hiçbir şey 
yapmam 

Yaş 0,030 0,121* 0,007 0,049 0,045 
Gelir 0,056 0,050 -0,031 -0,084 0,031 
Masraf 0,028 0,127* 0,006 -0,029 0,000 
Emekli -0,021 0,149** 0,071 0,030 0,040 
Çiftçi -0,052 -0,016 -0,005 0,013 0,048 
İşçi -0,126* -0,002 0,037 0,014 0,046 
Esnaf 0,034 0,001 0,006 0,063 -0,047 
Memur 0,069 -0,002 -0,096 -0,035 0,008 
Mühendis 0,036 0,073 -0,009 -0,038 0,038 

 

Avcıların % 48,8’i 2012-2013 av sezonunda kontrol edilmemiştir (Çizelge 83). Aynı 

dönemde bir kez kontrol edilenlerin oranı % 27,0, iki veya üç kez kontrol edilenlerin oranı % 

18,4, dörtten fazla kontrol edilenlerin oranı ise % 5,7’dir. 

Çizelge 83. 2012-2013 av sezonundaki kontrol durumu 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1 defa 26 21,1 48 31,8 30 27,0 104 27,0 
0,470 2-3 defa 25 20,3 28 18,5 18 16,2 71 18,4 

4 den fazla 6 4,9 9 6,0 7 6,3 22 5,7 
Hiç kontrol edilmedim 66 53,7 66 43,7 56 50,5 188 48,8 - 

 

Çizelge 83’te görüldüğü gibi, 2012-2013 av sezonunda, avcıların kontrol edilme 

durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,470).  
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Avcıların av ve yaban hayatı (AYH) yönetimi kapsamında geliştirilen yasal 

düzenlemelere bakışı Çizelge 84’te verilmiştir. Buna göre, avcılar yasal düzenlemeler 

“sürdürülebilir avcılık için yapılıyor” görüşüne orta düzeyde (5,3), “Avrupa Birliği mevzuatına 

uyum sağlamak için yapılıyor” görüşüne orta düzeyde (5,2), “avcılık kurallara bağlanıyor, 

bilinçli avcı yetiştiriliyor” görüşüne ise orta düzeyde (5,7) katılmaktadır. Avcılar, “avcılık 

bürokratik işlemlerle zorlaştırılıyor” ve “devlet para toplamak için yapıyor” görüşlerini ise 

sırasıyla fazla düzeyde önemli (7,0 ve 7,2) bulmaktadırlar. Diğer taraftan avcılar, “av 

hayvanlarını yetiştirmek ve sayısını arttırmak için yapılıyor”, “yaban hayatını korumak ve 

iyileştirmek için yapılıyor”, “avcılığı tamamen yasaklamak için yapılıyor” görüşlerine ise az 

düzeyde (3,9, 4,5 ve 4,3) katılmaktadır. Diğer seçeneği kapsamında dört avcı, yasal 

düzenlemelerin ekonomik durumu iyi olanların avlanması, avcılığın tamamen parasal hale 

getirilmesi, özel avlakların önünün açılması için yapıldığını düşünmektedir.  

Çizelge 84. AYH yönetimi için gerçekleştirilen yasal düzenlemelere bakış 

Yasal Düzenlemelere Bakı ş 
Önem Puanı Kruskal  

Wallis 
Testi  (p) Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Sürdürülebilir avcılık için yapılıyor 5,6 5,3 4,9 5,3 0,175 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak için 
yapılıyor 4,9 5,3 5,2 5,2 0,504 

Avcılık kurallara bağlanıyor, bilinçli avcı yetiştiriliyor 6,2 5,8 5,0 5,7 0,002* 

Avcılık bürokratik işlemlerle zorlaştırılıyor 6,7 6,9 7,4 7,0 0,261 
Devlet para toplamak için yapıyor 7,2 7,3 7,1 7,2 0,514 
Av hayvanlarını yetiştirmek ve sayısını arttırmak için 
yapılıyor 

3,8 3,9 3,8 3,9 0,687 

Yaban hayatını korumak ve iyileştirmek için yapılıyor 4,7 4,5 4,4 4,5 0,704 
Avcılığı tamamen yasaklamak için yapılıyor 3,4 4,6 4,8 4,3 0,000* 

 

Çizelge 84’te görüldüğü gibi, AYH yönetimi için gerçekleştirilen yasal düzenlemelere 

bakışın illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H 

testi ile incelenmiş ve avcılık kurallara bağlanıyor, bilinçli avcı yetiştiriliyor (p=0,002) ile avcılığı 

tamamen yasaklamak için yapılıyor (p=0,000) maddeleri bakımından iller arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Bu nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek 

amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 85). Buna göre, avcılık kurallara 

bağlanıyor, bilinçli avcı yetiştiriliyor maddesi bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir 

(p=0,001) ve Bursa (p=0,029) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Avcılığı 

tamamen yasaklamak için yapılıyor maddesi bakımından ise Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa 

(p=0,001) ve İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  
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Çizelge 85. AYH yönetimi için gerçekleştirilen yasal düzenlemelere bakış bakımından Mann-

Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Avcılık kurallara ba ğlanıyor, 
bilinçli avcı yeti ştiriliyor 

Avcılı ğı tamamen yasaklamak 
için yapılıyor 

Balıkesir Bursa 0,109 0,001* 

Balıkesir İstanbul 0,001* 0,000* 

Bursa İstanbul 0,029* 0,550 

 

AYH yönetimi için gerçekleştirilen yasal düzenlemelere bakış ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile 

incelenmiştir (Çizelge 86). Buna göre, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak için yapılıyor 

seçeneğini işaretleyenler ile sadece gelir (0,158) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur. Avcılık bürokratik işlemlerle zorlaştırılıyor seçeneğini işaretleyenler ile yıllık 

avlanma masrafı (0,122) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Devlet para 

toplamak için yapıyor seçeneğini işaretleyenler ile yaş (-0,106) arasında 0,05 düzeyinde ters 

yönde ilişki bulunmuştur. Yaban hayatını korumak ve iyileştirmek için yapılıyor seçeneğini 

işaretleyenler ile yıllık avlanma masrafı (-0,142) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, memur 

(0,115) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Avcılığı tamamen yasaklamak 

için yapılıyor seçeneğini işaretleyenler ile işçi (0,109) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde 

ilişki bulunmuştur. Sürdürülebilir avcılık için yapılıyor; avcılık kurallara bağlanıyor, bilinçli avcı 

yetiştiriliyor; av hayvanlarını yetiştirmek ve sayısını arttırmak için yapılıyor seçeneklerini 

işaretleyenler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde 

ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 86. AYH yönetimi için gerçekleştirilen yasal düzenlemelere bakış ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 

Spearman korelasyon katsayısı  (p) 
Sürdürülebilir  

avcılık için 
AB  

Mevzuatına 
Uyum 

sağlamak 

Bilinçli  
Avcı 

yeti ştirmek 

Avcılı ğı 
Bürokratik 
İşlemlerle 

zorlaştırmak 

Para 
toplamak 

için 

Av  
Hayvanı 

Yetiştirmek 

Yaban 
hayatını 
korumak 

Avcılı ğı 
Yasaklamak 

Yaş -0,063 -0,021 0,0130 -0,076 -0,106* -0,007 0,001 -0,052 
Gelir 0,071 0,158** -0,047 0,030 -0,029 0,055 0,015 -0,045 
Masraf -0,031 0,065 -0,088 0,122* 0,083 -0,073 -0,142** 0,006 
Emekli -0,087 -0,034 0,059 -0,096 -0,092 -0,003 -0,006 -0,098 

Çiftçi 0,041 -0,060 0,062 -0,004 -0,060 0,056 0,050 0,011 
İşçi 0,001 -0,024 0,054 -0,041 -0,007 0,035 -0,016 0,109* 
Esnaf 0,054 0,017 -0,026 0,045 0,044 -0,096 -0,006 -0,041 
Memur -0,016 0,085 0,011 -0,037 -0,015 0,093 0,115* -0,036 
Mühendis -0,027 -0,029 -0,056 0,087 -0,023 0,029 0,002 0,004 

 

Avlanma Hakkı elde etmek amacıyla Yıllık Avlanma İzin Ücreti ödemek yerine, av ve 

yaban hayatı yönetimi ile ilgili faaliyetlerde görevlendirilmek suretiyle kamu hizmeti yapmak 

isteyenlerin oranı % 26’dır. Diğer bir ifadeyle, avlanma hakkını çalışarak elde etmek isteyen 
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avcıların oranı Balıkesir ilinde % 23,6; Bursa İlinde % 28,5; İstanbul ilinde % 25,2’dir (Çizelge 

87). Kamu hizmeti yapmak isteyenler altı ay boyunca Balıkesir ilinde ayda ortalama 11,8 saat; 

Bursa İlinde 9,2 saat, İstanbul ilinde 21,8 saat; üç il ortalaması bakımından ise 13,6 saat av ve 

yaban hayatı yönetiminin göstereceği envanter, yemleme, salma, yetiştirme gibi faaliyetlere 

katılmak istemektedirler. Avcılara günlük yevmiye miktarı, ödeyecek olduğunu avlanma izin 

ücreti ile çalışmayı taahhüt ettiğiniz saat tutarlı mıdır diye sorulduğunda “av ve yaban hayatı 

yararına yeter ki bir şeyler yapalım, bizden gitsin önemli değil” şeklinde cevap alınmıştır.  

Çizelge 87. Avlanma hakkı elde etmek için kamu hizmeti yapmayı isteme durumu 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hayır 94 76,4 108 71,5 83 74,8 285 74,0 - 
Evet 29 23,6 43 28,5 28 25,2 100 26,0 0,641 

 

Çizelge 87’de görüldüğü gibi, avlanma hakkı elde etmek için kamu hizmeti yapmayı 

isteme durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal 

Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,641).  

Avlanma hakkı elde etmek için kamu hizmeti yapmak isteyenler ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiş 

ve 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır.  

Avcıların % 62,3’ü yıllık avlanma izin ücreti olarak ödenen bedelin yaban hayatının 

geliştirmek için kullanılmasını istemektedirler (Çizelge 88).  

Çizelge 88. Yıllık avlanma izin ücretinin AYH yönetiminde kullanılması istenilen alanlar 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yaban hayatının geliştirilmesinde 74 60,2 84 60,0 75 67,6 233 62,3 0,316 
Nesli tükenen hayvanların çoğaltılmasında 43 35,0 62 44,3 47 42,3 152 40,6 0,280 
Kış beslemesi gibi yöntemlerle yaban 
hayvanlarına besin sağlanmasında 12 9,8 33 23,6 35 31,5 80 21,4 0,000* 

Avcılığın topluma doğru tanıtılmasında 19 15,4 18 12,9 26 23,4 63 16,8 0,075 
Avcılık eğitimlerinde 13 10,6 17 12,1 24 21,6 54 14,4 0,035* 

Av hayvanı üretimi ve salınmasında 15 12,2 16 11,4 3 2,7 34 9,1 - 
Bilimsel çalışmalara destek verilmesinde 7 5,7 9 6,4 15 13,5 31 8,3 0,058 
Avcı denetimi ve av koruma 
çalışmalarında 6 4,9 3 2,1 2 1,8 11 2,9 - 

Avcı barınağı yapımında 0 0,0 2 1,4 0 0,0 2 0,5 - 
Avlanma alanlarının arttırılması ve 
ormanların bakımında 0 0,0 0 0,0 2 1,8 2 0,5 - 

Avcı derneklerine destek verilmesinde 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 - 
Yeni memur alımında 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 - 

 

Çizelge 88’de sunulan “yaban hayatının geliştirilmesinde“seçeneği, aynı soru 

kapsamında verilen birkaç seçeneği kapsamakla birlikte bu seçenekler farklılık oluşturmak 

amacıyla sorulmuştur. Bu kapsamda, avcıların % 40,6’sı nesli tükenen hayvanların 

çoğaltılmasında, % 21,4’ü yaban hayvanlarına besin sağlanmasında, % 16,8’i avcılığın 



66 

 

topluma doğru tanıtılmasında, % 14,4’ü avcılık eğitiminde, % 9,1’i av hayvanı üretimi ve 

salınmasında, % 8,3’ü bilimsel çalışmalara destek verilmesinde, % 2,9’u avcı denetimi ve av 

koruma çalışmalarında, % 0,5’i avcı barınağı yapımı, avlanma alanlarının arttırılması ve 

ormanların bakımında, % 0,3’ü ise yeni memur alımında ve avcı derneklerine destek 

verilmesinde kullanılmasını talep etmektedir. 

Çizelge 88’de görüldüğü gibi, yıllık avlanma izin ücretinin AYH yönetiminde kullanılması 

istenilen alanların illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal 

Wallis H testi ile incelenmiş ve avcılık eğitimleri (p=0,035) ve kış beslemesi gibi yöntemlerle 

yaban hayvanlarına besin sağlamak için (p=0,000) seçenekleri bakımından iller arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 89). Buna göre, avcılık 

eğitimleri bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,021) ve Bursa (p=0,044) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Kış beslemesi gibi yöntemlerle yaban 

hayvanlarına besin sağlamak bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,003) ve 

İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 89. Yıllık avlanma izin ücretinin AYH yönetiminde kullanılması istenilen alanlar 

bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Avcılık e ğitimleri için (p) 
Kış beslemesi gibi yöntemlerle  

yaban hayvanlarına besin 
sağlamak (p) 

Balıkesir Bursa 0,689 0,003* 

Balıkesir İstanbul 0,021* 0,000* 

Bursa İstanbul 0,044* 0,160 

 

Yıllık avlanma izin ücretinin AYH yönetiminde kullanılması istenilen alanlar ile yaş, gelir, 

masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile 

incelenmiştir (Çizelge 90). Buna göre, avcılık eğitimlerinde seçeneğini işaretleyenler ile 

sadece mühendis (0,149) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Yaban 

hayatının geliştirilmesinde seçeneğini işaretleyenler ile esnaf (0,110) arasında 0,05 düzeyinde 

aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Kış beslemesi gibi yöntemlerle yaban hayvanlarına besin sağlanması; avcılığın topluma 

doğru tanıtılması; nesli tükenen hayvanların çoğaltılması; bilimsel çalışmalara destek verilmesi 

seçeneklerini işaretleyenler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 

düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 
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Çizelge 90. Yıllık avlanma izin ücretinin AYH yönetiminde kullanılması istenilen alanlar ile yaş, 

gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
Avcılık  

eğitimleri 
Yaban 

Hayatının 
geli ştirilmesi 

YH besin  
sağlanması 

Avcılı ğın 
tanıtılması 

Nesli  
tükenen 

Bilimsel  
çalışmalarda 

Yaş 0,071 -0,037 0,007 0,000 -0,071 0,027 
Gelir 0,083 0,046 -0,017 0,046 0,067 -0,016 
Masraf 0,016 0,018 0,049 0,076 0,073 0,071 
Emekli 0,063 -0,034 -0,012 0,014 -0,056 0,014 
Çiftçi -0,061 -0,067 0,045 -0,043 0,062 0,014 
İşçi -0,083 -0,037 -0,015 -0,076 -0,056 0,010 
Esnaf 0,042 0,110* -0,028 0,062 -0,056 -0,062 
Memur 0,023 0,023 0,043 0,003 0,065 -0,015 
Mühendis 0,149** 0,003 -0,032 -0,067 -0,047 -0,045 

 

3.2.7. Avcılık E ğitimlerine Yönelik Bulgular 

Avcılık belgesi almak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda avcı olmanın bir ön koşulu 

olarak kabul edilmiştir. Avcılık belgesi, on sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine 

sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av 

yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen 

belgedir (MAK, 2013). Görüldüğü gibi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda avcılık ve av 

yaban hayatı ile ilgili eğitimi ve bu eğitimin dayanağı olan belgenin alınması, esasen avcı 

olabilmenin en önemli şartı olarak benimsenmiştir.  

Türkiye’de avcı eğitimleri, bazı avcı kuruluşlarının bireysel faaliyetleri ile başlamıştır. 

Avcıların eğitimini amaçlayan ilk avcı eğitim kursu, 1998 yılında Milli Parklar ve Av-Yaban 

Hayatı Genel Müdürlüğü ile Avcı Eğitimi ve Yaban Hayatını Üretme Vakfı’nın işbirliğinde 

Ankara’da açılmıştır. Daha sonraki kurs, 1999 yılında Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 

Müdürlüğü ile Bursa Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübünün işbirliğinde Bursa’da yapılmıştır. Bu 

iki kurstan elde edilen deneyimler, Türkiye çapında gerçekleştirilen avcı eğitimlerinin temelini 

oluşturmuştur. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Bakanlığı arasında 1 Mayıs 

2000 tarihinde avcılık eğitimi ile ilgili kurs, seminer ve toplantıların düzenlenmesine dair esas 

ve yükümlülükleri içeren bir protokol ile şekillendirilmiştir. Bu protokol doğrultusunda 

düzenlenen ilk avcı eğitim kursu, 9 Nisan 2001 tarihinde Ankara ve Kayseri illerinde 

düzenlenmiştir (Bora, 2002). 

Avcı eğitimleri, günümüzde, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Avcı Eğitimi ve Avcılık 

Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda 

düzenlenmektedir. Avcı eğitim kursları ile eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara 

sınav neticesinde sertifika vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak 
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amaçlanmaktadır. Avcı eğitim kursları, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ile Millî Eğitim 

Bakanlığı’ndan izin almış özel kurslar tarafından da verilmektedir.  

Avcı eğitim kursları ile ilgili eğitim programı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın onayından sonra uygulamaya konulmaktadır. Çizelge 91’de görüleceği üzere 

toplam 32 saatlik avcı eğitim programında, av silahları ve uygulaması, av köpekleri ve avda 

kullanılan yırtıcılar, yurdumuzda av hayvanları, sağlık bilgisi, avcılıkla ilgili mevzuat, av için 

gerekli bilgiler gibi doğrudan temel avcılıkla ilişkili olan derslerin yanında ekoloji bilgisi ve 

çevrenin korunması, avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü, avcılıkta ahlaki değerler gibi 

doğrudan avcılığın ekolojik ve sosyal boyutlarını içeren dersler de bulunmaktadır (MEB, 

2005). 

Çizelge 91. Avcılık eğitiminde verilen dersler ve süresi 

Dersin konusu Süre (Saat) 
Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması 8 
Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü 3 
Avcılıkta ahlaki değerler 1 
Yurdumuzda av hayvanları 4 
Av silahları ve uygulaması 4 
Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar 2 
Av için gerekli bilgiler 3 
Sağlık bilgisi 2 
Avcılıkla ilgili mevzuat 5 

Toplam  32 
 

Çizelge 91’de sunulan derslerin içerikleri ise aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır (MEB, 

2005). 

Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması kapsamında, i) ekoloji, ii) ekosistem ve öğeleri, iii) 

sürdürülebilir kaynak yönetimi (ekosistem koruma, korunan alanlar “millî park, tabiat parkı, 

tabiatı koruma alanları vb.” yaban hayatı alanları) ve iv) avlanmada çevrenin korunması, Buna 

göre, 

• Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü kapsamında, i) avcılığın dünü, bugünü ve 

yarını, ii) avcılık psikolojisi, iii) avcılığın felsefesi, iv) avlanma hakkı ve avcının evrensel 

sorumlulukları, v) avcılığın yazılı olmayan temel kuralları, 

• Avcılıkta ahlaki değerler kapsamında avcılıkta meslek ahlakı, 

• Yurdumuzda av hayvanları kapsamında i) memeliler, ii) su kuşları, iii) yerden 

havalanan av kuşları, iv) yırtıcılar, v) göç eden kuşlar, 

• Av silahları ve uygulaması kapsamında i) av tüfeği çeşitleri ve kalibreleri, ii) ok-yay ve 

arbalet, iii) atış teknikleri, iv) güvenlik önlemleri, 
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• Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar kapsamında i) av hayvanlarına göre köpek 

seçimi, ii) av köpeğinin eğitimi ve bakımı, iii) köpeklerden insanlara geçen hastalıklar, iv) 

yırtıcılarla yapılan avcılık, 

• Av için gerekli bilgiler kapsamında i) yön bulma ve harita okuma, ii) hava tahmini, iii) 

kampçılık (yer seçimi ve kamp malzemeleri), 

• Sağlık bilgisi kapsamında i) ilk yardım, ii) av kazaları, 

• Avcılıkla ilgili mevzuat kapsamında i) ulusal mevzuat, ii) uluslar arası mevzuat 

konuları ele alınmaktadır. 

Avcılık eğitimleri kapsamında verilen derslerden en çok ilgi çekeni 7,0 önem puanı ile av 

silahları ve uygulamaları dersidir (Çizelge 92). İkinci sırada, 6,9 puan ile av köpekleri ve sağlık 

bilgisi dersleri, üçüncü sırada 6,8 puan ile avcılık ile ilgili mevzuat, en az ilgi çeken ders ise 4,5 

önem puanı ile yırtıcı kuşlardır. 

Çizelge 92. Avcılık eğitiminde verilen derslere ilgi düzeyi 

Dersler Önem Puanı  Kruskal  Wallis  
Testi (p) Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 

Av silahları ve uygulaması 6,9 7,3 6,7 7,0 0,144 
Av köpekleri 7,1 7,0 6,5 6,9 0,000* 

Sağlık bilgisi 7,1 7,0 6,4 6,9 0,118 
Avcılıkla ilgili mevzuat 6,8 6,9 6,7 6,8 0,803 
Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması 7,0 6,1 5,8 6,3 0,423 
Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi, 
özü ve ahlaki değerler 

5,4 5,1 5,3 5,2 0,668 

Av için gerekli bilgiler 4,5 4,8 4,9 4,7 0,736 
Yırtıcı kuşlar 4,7 4,4 4,5 4,5 0,531 

 

Çizelge 92’de görüldüğü gibi, avcılık eğitiminde verilen derslere ilgi düzeyinin illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve av köpekleri (p=0,000) dersi bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 

nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U 

testi yapılmıştır (Çizelge 93). Buna göre, av köpekleri dersi bakımından Balıkesir ilindeki 

avcılar ile Bursa (p=0,001) ve İstanbul (p=0,001) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır.  

Çizelge 93. Avcılık eğitiminde verilen derslere ilgi düzeyi bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller (I) İller (j) Av köpekleri 
Balıkesir Bursa 0,001* 

Balıkesir İstanbul 0,001* 

Bursa İstanbul 0,517 
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Avcılık eğitiminde verilen derslere ilgi düzeyi ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 94). Buna 

göre, av köpekleri dersi ile işçi (0,102) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde, mühendis (-

0,102) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Sağlık bilgisi dersi ile işçi 

(0,110) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Av için gerekli bilgiler dersi ile 

yaş (-0,101) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Avcılık tarihi ve felsefesi 

dersi ile esnaf (-0,101) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Av tüfekleri ve 

uygulaması dersi ile yaş (-0,170) arasında 0,01 düzeyinde, emeklilik durumu (-0,104) ve esnaf 

(-0,109) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Ekoloji bilgisi ve çevrenin 

korunması, avcılık ile ilgili mevzuat ve yırtıcı kuşlar dersini işaretleyenler ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 94. Avcılık eğitiminde verilen derslere ilgi düzeyi ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
Av 

köpekleri 
Ekoloji  Sağlık  

Bilgisi 
Mevzuat  Av için  

gerekli Bil. 
Avcılık  
Tarihi 

Yırtıcı  
kuşlar 

Av 
tüfekleri 

Yaş -0,076 0,011 -0,023 -0,094 -0,101* -0,094 -0,006 -0,170** 
Gelir 0,001 0,028 -0,079 -0,019 0,099 0,005 0,021 -0,072 
Masraf 0,058 -0,047 -0,088 -0,074 -0,021 -0,061 -0,017 -0,052 
Emekli 0,002 0,024 -0,049 -0,084 -0,044 -0,078 0,001 -0,104* 
Çiftçi 0,060 -0,010 0,015 0,036 0,024 -0,046 0,064 0,085 
İşçi 0,102* 0,004 0,110* 0,049 0,008 0,097 0,071 0,074 
Esnaf -0,021 -0,052 -0,047 -0,050 0,029 -0,101* -0,074 -0,109* 
Memur -0,020 0,067 0,045 0,031 -0,056 -0,048 -0,028 -0,049 
Mühendis -0,102* -0,045 -0,099 -0,059 -0,062 0,011 -0,009 -0,061 

 

Balıkesir ilindeki 21 avcı, Bursa ilinde 43 avcı, İstanbul ilinde 35 avcı olmak üzere toplam 

99 avcı, eğitimlere eklenmesi amacıyla ders veya konu adı önermiştir (Çizelge 95).  

Çizelge 95. Avcılık eğitimine eklenmesine istenilen dersler 

Eklenmesi Önerilen Dersin Adı Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Uygulamalı atış teknikleri, silahlar, 
balistik ve av fişekleri 

6 28,4 9 20,9 13 31,0 28 26,4 

Avcılık etiği, avcılık tarihi, avcılık 
kuralları, birliktelik, örf ve adetler, bilinçli 
avlanma, ava ve avcıya saygı vb. 

0 0,0 8 18,6 14 33,3 22 20,8 

Av kazaları, avda güvenlik ve kuralları 3 14,3 6 14,0 4 9,5 13 12,3 
İlk yardım ve sağlık bilgisi 3 14,3 7 16,3 2 4,8 12 11,3 
Av hayvanları, göçmen kuşlar, yırtıcılar, 
üreme dönemleri ve koruma 

2 9,5 2 4,7 4 9,5 8 7,5 

Av köpekleri ve köpek eğitimi 1 4,8 5 11,5 1 2,4 7 6,6 
Gece avcılığının zararları ve tahribatlar 1 4,8 2 4,7 3 7,1 6 5,7 
Doğa sevgisi, insan ve hayvan sevgisi 2 9,5 1 2,3 0 0,0 3 2,8 
Meteoroloji, kampçılık, pusula ve 
haritacılık bilgisi, kılık kıyafet 

2 9,6 0 0,0 1 2,4 3 2,8 

Trapçılık 1 4,8 1 2,3 0 0,0 2 1,9 
Tahnitçilik 0 0,0 2 4,7 0 0,0 2 1,9 
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Öneride bulunan avcıların % 26,4’ü uygulamalı atış teknikleri, silahlar, balistik ve av 

fişekleri, % 20,8’i avcılık etiği, avcılık tarihi, avcılık kuralları, birliktelik, örf ve adetler, bilinçli 

avlanma, ava ve avcıya saygı vb konuların, % 12,3’ü av kazaları, avda güvenlik ve kuralları, % 

11,3’ü ilk yardım ve sağlık bilgisi, % 7,5’i av hayvanları, göçmen kuşlar, yırtıcılar, üreme 

dönemleri ve koruma, % 6,6’sı av köpekleri ve köpek eğitimi, % 5,7’si gece avcılığının 

zararları ve tahribatlar konularının eklenmesini istemektedir. 

Avcılık eğitimine eklenmesi önerilen ders veya konular, avcılık eğitiminde yer alan 

dersler ve bu derslerin içerikleri dikkate alınarak aşağıda karşılaştırılmıştır. Buna göre,  

• Uygulamalı atış teknikleri, silahlar, balistik ve av fişekleri konularının programa 

eklenmesi önerilmiştir. Avcılar, ilçelerine atış poligonu bulunmadığı için atış tekniklerine yönelik 

uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmediğini belirtmiştir. Diğer taraftan, silahlar ve av fişekleri 

konuları, av tüfeği ve kalibreleri konusu kapsamında zaten programda yer almaktadır. Balistik 

eğitimi ayrı bir uzmanlığı gerektirmekte olup özel ilgisi bulunan avcıların konu uzmanlarından 

eğitim talep etmesi daha uygun gözükmektedir. 

• Avcılık etiği, avcılık tarihi, avcılık kuralları, birliktelik, örf ve adetler, bilinçli avlanma, 

ava ve avcıya saygı vb. konuların programa eklenmesi önerilmiştir. Bu konular programda yer 

alan avcılıkta ahlaki değerler ile avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü kapsamında büyük 

ölçüde yer almaktadır. Bu bağlamda konunun detaylandırılması amacıyla ders süreleri 

arttırılabilir.  

• Av kazaları, avda güvenlik ve kuralları konusunun programa eklenmesi önerilmiştir. 

Av kazaları konusu sağlık bilgisi dersi kapsamında, avda güvenlik ve kuralları konuları ise av 

silahları ve uygulaması dersi kapsamında programda yer almaktadır. Bu bağlamda konuların 

detaylandırılması amacıyla bu derslerin süreleri arttırılabilir. 

• İlk yardım ve sağlık bilgisi konusunun programa eklenmesi önerilmiştir. Bu konular, 

sağlık bilgisi dersi içinde programda yer almakla birlikte, bazı avcılar, ilk yardım konunun 

detaylandırılması amacıyla ders süresinin arttırılmasını talep etmiştir. 

• Av hayvanları, göçmen kuşlar, yırtıcılar, üreme dönemleri ve koruma konusunun 

programa eklenmesi önerilmiştir. Bu konular programda yer almakla birlikte, bazı avcılar 

konunun detaylandırılması amacıyla ders süresinin arttırılmasını talep etmiştir. 

• Av köpekleri ve köpek eğitimi konusunun programa eklenmesi önerilmiştir. Av 

köpekleri konusu programda yer almakla birlikte, bazı avcılar konunun detaylandırılması 

amacıyla ders süresinin arttırılmasını talep etmiştir. Av köpeği eğitimi uzun bir süreyi kapsayan 

ayrı bir uzmanlığı gerektirmekte olup ilgisi bulunan avcıların konu uzmanlarından eğitim talep 

etmesi daha uygun gözükmektedir. 
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• Gece avcılığının zararları ve tahribatlar konusunun programa eklenmesi önerilmiştir. 

Bu öneri birçok avcı tarafından sözlü olarak da talep edilmiş olup farkındalık oluşturmak 

amacıyla ayrı bir ders olarak dikkate alınabilir.  

• Doğa sevgisi, insan ve hayvan sevgisi konusunun programa eklenmesi önerilmiştir. 

Bu konu avcılıkta ahlaki değerler dersi kapsamında ele alınabilir. 

• Meteoroloji, kampçılık, pusula, haritacılık bilgisi ve kılık kıyafet konusunun programa 

eklenmesi önerilmiştir. Bu konular av için gerekli bilgiler dersi kapsamında programda zaten 

yer almaktadır. 

• Trapçılık konusunun programa eklenmesini önermiştir. Bu konu ayrı bir uzmanlık dalı 

olup ilgisi bulunan avcıların Atıcılık Federasyonundan veya atış poligonlarından eğitim talep 

etmesi daha uygun gözükmektedir.  

• Tahnitçilik konusunun programa eklenmesini önermiştir. Bu konu ayrı bir uzmanlık 

dalı olup ilgisi bulunan avcıların konu uzmanlarından eğitim talep etmesi daha uygun 

gözükmektedir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi, avcılık eğitimi kapsamında ders veya konu olarak eklenmesi 

önerilen birçok maddenin esasen programda yer aldığı görülmektedir. Bu durum, avcılık 

eğitimlerinde bazı konuların avcılar tarafından ilgiyle takip edilmediği veya eğitmenler 

tarafından yüzeysel geçildiği veya işlenmediği izlenimini doğurmaktadır. 

Avcıların, % 63,9’u eğitimin süresini yeterli olarak belirtmiştir (Çizelge 96). Avcıların 

çoğunluğu beş gün avcılık eğitimi dersine katılmıştır. Avcılık eğitimleri mevcut sistemde sekiz 

günde verilmektedir. Sürenin kısa olduğunu belirtenlerin oranı % 33,5 iken sürenin uzun 

olduğunu belirtenlerin oranı % 2,6’dır. 

Çizelge 96. Eğitimin süresi konusundaki düşünceler 

 
Balıkesir Bursa İstanbul Genel Kruskal Wallis 

Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Süre çok kısa 9 7,4 29 19,2 10 9,0 48 12,5 

0,002* 
Süre kısa 19 15,4 35 23,2 27 24,3 81 21,0 
Süre yeterli 92 74,8 84 55,6 70 63,1 246 63,9 
Süre uzun 2 1,6 1 0,7 3 2,7 6 1,6 
Süre çok uzun 1 0,8 2 1,3 1 0,9 4 1,0 

 

Çizelge 96’da görüldüğü gibi, eğitimin süresi konusundaki düşüncelerin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında (p=0,002) anlamlı farklılık bulunmuştur. Eğitimin süresi bakımından iller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 97). 

Buna göre, eğitimin süresi konusundaki düşünceler bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile 

Bursa (p=0,000) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 
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Çizelge 97. Eğitimin süresi konusundaki düşünceler bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller (I) İller (J) Eğitimin süresi (p) 
Balıkesir Bursa 0,001* 
Balıkesir İstanbul 0,142 
Bursa İstanbul 0,053 

 

Avcılık eğitiminin süresini yeterli bulan avcılar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 98). Buna 

göre, avcılık eğitiminin süresini yeterli bulan avcılar ile sadece yıllık avlanma masrafı (-0,150) 

arasında 0,01 düzeyinde, gelir (0,129) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcılık eğitiminin süresini yeterli bulan avcılar ile yaş, emeklilik durumu ve meslekler arasında 

0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 98. Avcılık eğitiminin süresini yeterli bulan avcılar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p) 
Süreyi yeterli bulanlar  

Yaş 0,022 
Gelir -0,129* 
Masraf -0,150** 
Emekli 0,054 
Çiftçi -0,034 
İşçi 0,042 
Esnaf -0,013 
Memur 0,071 
Mühendis -0,015 

 

Kurslara eğitmen olarak katılanların konusuna yönelik bilgi düzeyini, avcıların, % 71,9’u 

yeterli bulmaktadır (Çizelge 99). Eğitmenlerin konusunda yönelik bilgi düzeyini yetersiz olarak 

ifade edenlerin oranı ortalama % 17,9 iken bu oran İstanbul ilinde % 21,6 düzeyindedir. 

Değerlendiremiyorum seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise ortalama % 10,6 olup, İstanbul 

ilinde % 18,9 ile en yüksek orandadır. 

Çizelge 99. Kurslara eğitmen olarak katılanların bilgi düzeyine yönelik düşünceler 

 
Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Kruskal Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yeterli 92 74,8 117 77,5 66 59,5 275 71,4 
0,002* Yetersiz 25 20,3 20 13,2 24 21,6 69 17,9 

Değerlendiremiyorum 6 4,9 14 9,3 21 18,9 41 10,6 

 

Avcılar, eğitmenlerin avcı olmasını arzulamaktadırlar. Nitekim avcılar tarafından 

eğitmenlerin en çok eleştirilen yönleri, avcı olmaması, avcılığı bilmemesi, alanında uzman 
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olmaması, konusuna hâkim olmaması, bilgiyi aktaramaması, eğitimi kitaptan okuyarak 

vermesi, dersi ciddiye almaması, özenle seçilmemesi ve akademisyen olmamasıdır.  

Avcılık eğitimlerinin ilk dönemlerinde, İstanbul ilinde beş avcı, avcılık eğitimlerine 

katılmaksızın avcılık eğitim sertifikası aldığını belirtmiştir. Diğer taraftan Bursa ilinde bir avcı, 

bazı eğitmenlerin soruları yanıtlayamayan avcı adaylarına kopya verdiğini belirtmiştir.  

Çizelge 99’da görüldüğü gibi, kurslara eğitmen olarak katılanların bilgi düzeyine yönelik 

düşüncelerin illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal 

Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında (p=0,002) anlamlı farklılık bulunmuştur. Kurslara 

eğitmen olarak katılanların bilgi düzeyine yönelik düşünceler bakımından iller arasındaki 

farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 100). Buna 

göre, kurslara eğitmen olarak katılanların bilgi düzeyine yönelik düşünceler bakımından 

İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,004) ve Bursa (p=0,002) illerindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 100. Eğitmenlerin bilgi düzeyine yönelik düşünceler bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller (I) İller (J) Eğitmenlerin  bilgi düzeyine  
yönelik dü şünceler (p) 

Balıkesir Bursa 0,781 
Balıkesir İstanbul 0,004* 
Bursa İstanbul 0,002* 

 

Eğitmenlerin bilgi düzeyini yeterli bulan avcılar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 101). 

Buna göre, eğitmenlerin bilgi düzeyini yeterli bulan avcılar ile gelir (0,188), yıllık avlanma 

masrafı (0,170) ve mühendis (0,145) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, işçi (-0,140) 

arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, çiftçi (-0,116) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. avcılık eğitiminin süresini yeterli bulan avcılar ile yaş, emeklilik durumu, esnaf ve 

memur meslekleri arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 101. Eğitmenlerin bilgi düzeyini yeterli bulan avcılar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p) 
Eğitmenleri yeterli bulanlar  

Yaş 0,008 
Gelir 0,188** 
Masraf 0,170** 
Emekli -0,024 
Çiftçi -0,116* 
İşçi -0,140** 
Esnaf 0,073 
Memur -0,076 
Mühendis 0,145** 
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Avcılık eğitimi aldıktan sonra, avcıların % 89,4’ünün davranışlarında olumlu yönde 

değişiklik olup, en büyük değişiklik % 60,8 oranı ile doğa ve çevre kirliliğine daha duyarlı 

oldum seçeneğindedir (Çizelge 102). Davranış değişikliği meydana gelen ikinci konu yasal 

düzenlemelere uyma konusundadır. Burada dikkat çeken önemli noktalardan biri, eğitim 

aldıktan sonra eğitimde yer alan konuları avcıların ancak % 23,6’sının sohbet konusu olarak 

görmesidir.  

Çizelge 102. Avcılık eğitimi sonrasında davranışlardaki değişiklik durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Doğa ve çevre kirliliğine daha 
duyarlıyım 71 57,7 98 64,9 65 58,6 234 60,8 0,631 

Yasal düzenlemelere uymaya 
çalıştım 68 55,3 87 57,6 61 55,0 216 56,1 0,001* 

Doğadaki canlı-cansız varlıklara 
bakışım değişti 77 62,6 92 60,9 45 40,5 214 55,6 0,410 

Sağlık ve güvenlik hususunda 
tedbirlerimi arttırdım 49 39,8 65 43,0 39 35,1 153 39,7 0,890 

Sohbetlerimizde eğitim konuları 
tartışılıyor 29 23,6 39 25,8 23 20,7 91 23,6 0,434 

Hiçbir davranışım değişmedi 11 8,9 8 5,3 22 19,8 41 10,6 0,001* 

 

Eğitim aldıktan sonra, az da olsa daha az hayvan vurmaya başladığını belirten avcılara 

da rastlanmıştır. Yine bazı avcılar eğitimden sonra yanlarında tentürdiyot, bandaj gibi sağlık 

malzemeleri bulundurduklarını belirtmiştir. Bir avcı ise avcılığın sadece av hayvanlarını 

vurmak olmadığını yetiştirmenin de önemli olduğunu öğrendiğini belirtmiştir. 

Çizelge 102’de görüldüğü gibi, avcılık eğitimi sonrasında davranışlardaki değişiklik 

durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve yasal düzenlemelere uymaya çalıştım (p=0,001) ve hiçbir davranışım 

değişmedi (p=0,001) seçenekleri bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 

nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U 

testi yapılmıştır (Çizelge 103). Buna göre, yasal düzenlemelere uymaya çalıştım seçeneği 

bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,001) ve Bursa (p=0,001) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Hiçbir davranışım değişmedi seçeneği bakımından 

İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,017) ve Bursa (p=0,000) illerindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. 

Avcılık eğitimi sonrasında davranışlarında değişiklik bulunan avcılar ile yaş, gelir, 

masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile 

incelenmiştir (Çizelge 104). Buna göre, yasal düzenlemelere uymaya çalıştım seçeneğini 

işaretleyenler ile mühendis (-0,163) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, yıllık avlanma 
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masrafı (-0,125) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Hiçbir davranışım 

değişmedi seçeneğini işaretleyenler ile çiftçi (-0,117) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, yaş 

(0,124), yıllık avlanma masrafı (0,128) ve mühendis (0,127) arasında 0,05 düzeyinde ters 

yönde ilişki bulunmuştur. Doğa ve çevre kirliliğine daha duyarlı oldum, doğadaki canlı-cansız 

varlıklara bakışım değişti, sağlık ve güvenlik hususunda tedbirlerimi arttırdım ve 

sohbetlerimizde eğitim konuları tartışılıyor seçeneğini işaretleyenler ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 103. Avcılık eğitimi sonrasında davranışlardaki değişiklik durumu bakımından Mann-

Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Yasal düzenlemelere  
uymaya çalı ştım (p) 

Hiçbir davranı şım  
değişmedi (p) 

Balıkesir Bursa 0,777 0,238 

Balıkesir İstanbul 0,001* 0,017* 

Bursa İstanbul 0,001* 0,000* 

 

Çizelge 104. Avcılık eğitimi sonrasında davranışlarında değişiklik bulunan avcılar ile yaş, gelir, 

masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Doğa ve 

çevre 
kirlili ği 

Yasal  
düzenlemeler 

Doğadaki  
varlıklar 

Sağlık ve  
güvenlik 

Sohbetlerimizde  Hiçbir  
Davranı şım 
değişmedi 

Yaş -0,035 -0,074 -0,051 -0,019 0,007 0,124* 
Gelir -0,065 -0,082 -0,051 0,075 -0,049 0,067 
Masraf 0,009 -0,125* -0,024 -0,038 -0,037 0,128* 
Emekli -0,051 -0,018 0,000 0,051 0,033 0,051 
Çiftçi -0,001 0,097 0,070 0,061 0,001 -0,117* 
İşçi 0,001 0,081 -0,012 0,048 0,020 -0,061 
Esnaf 0,033 -0,013 -0,023 -0,046 -0,007 0,075 
Memur 0,026 -0,022 0,008 0,034 0,049 -0,067 
Mühendis -0,038 -0,163** 0,005 -0,055 -0,081 0,127* 

 

Avcılık eğitimi almadan önce, avcıların % 31,7’si suç olarak kabul edilen avlanma 

davranışlarında bulunmamış iken % 68,3’ü en az bir av suçu işlemiştir (Çizelge 105). Avcılık 

eğitimi almadan önce, avcıların % 35,6’sı avlanma süreleri dışında, % 34,0’ı izin verilen 

limitlerin üzerinde, % 23,9’u avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan, % 19,2’si gümede, % 

12,2’si av yasağı olan bölgede, % 11,2’si yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. ile % 6,2’si 

usulüne uygun olmayan silah veya mühimmat ile % 2,3’ü koruma altındaki türleri ve % 0,3’ü 

zehirle avlanmıştır. Resim 6’da güme örnekleri görülmektedir. 

Gümede avlandığını belirten avcılar, bu avlanma yöntemi için özel silah 

bulundurduklarını (örneğin 1982 model özel horozlu tüfek), özel ördek türleri yetiştirdiklerini, 

doğa ile baş başa kaldıklarını, karanlık, ayın konumu, ördek dizme biçimi gibi konuları dikkate 

almak suretiyle avcılık becerini geliştirdiklerini belirtmektedir.  
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Yüzen güme Taşınabilir güme 

  
Güme Güme içindeki mazgallar 

Resim 6. Güme örnekleri 

 

Çizelge 105’te görüldüğü gibi, avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen 

avlanma davranışlarını yapma durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında, avlanma süreleri 

dışında avlandım (p=0000), avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlandım (p=0002), 

güme avı yaptım (p=0,021) ve hiç birini yapmadım (p=0,000) seçenekleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır 

(Çizelge 106). Buna göre, avlanma süreleri dışında avlanan avcılar bakımından Bursa ilindeki 

avcılar ile Balıkesir (p=0,003) ve İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. Avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlanan avcılar bakımından ise 

İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,001) ve Bursa (p=0,001) illerindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. Güme avı yapan avcılar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Bursa 

(p=0,009) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Usulsüz avlanmayan avcılar 

bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,004) ve Bursa (p=0,000) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 
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Çizelge 105. Avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen avlanma davranışlarını 

yapma durumu 

Suç olarak kabul edilen 
avlanma davranı şları 

Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  
Wallis 

Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Avlanma süreleri dışında 
avlandım  37 30,1 72 47,7 28 25,2 137 35,6 0,000* 

İzin verilen limitlerin üzerinde 
avlandım 38 30,9 61 40,4 32 28,8 131 34,0 0,101 

Avcılık belgesi veya avlanma 
izni olmadan avlandım 36 29,3 43 28,5 13 11,7 92 23,9 0,002* 

Güme avı yaptım 21 17,1 39 25,8 14 12,6 74 19,2 0,021* 
Av yasağı olan bölgede 
avlandım 16 13,0 20 13,2 11 9,9 47 12,2 0,680 

Yasal olmayan araç, cihaz, alet 
vb. ile avlandım 11 8,9 17 11,3 15 13,5 43 11,2 0,541 

Usulüne uygun olmayan silah 
veya mühimmat ile avlandım 6 4,9 13 8,6 5 4,5 24 6,2 0,300 

Koruma altındaki türleri 
avlandım 1 0,8 3 2,0 5 4,5 9 2,3 0,165 

Zehirle avlandım 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0,345 
Yukarıda verilen davranışların 
hiç birini yapmadım 37 30,1 31 20,5 54 48,6 122 31,7 0,000* 

 

Çizelge 106. Avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen avlanma davranışları 

bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Avlanma süreleri  
dışında avlandım  

 (p) 

Avcılık belgesi veya  
avlanma izni olmadan 

avlandım (p) 

Gümede  
Avlandım 

 (p) 

Usulsüz 
avlanmadım 

 (p) 
Balıkesir Bursa 0,003* 0,886 0,082 0,069 
Balıkesir İstanbul 0,409 0,001* 0,340 0,004* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,001* 0,009* 0,000* 

 

Avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen davranışta bulunan avcılar ile yaş, 

gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı 

ile incelenmiştir (Çizelge 107). Buna göre, avlanma süreleri dışında avlandım seçeneğini 

işaretleyenler ile çiftçi (0,239) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. İzin 

verilen limitlerin üzerinde avlandım seçeneğini işaretleyenler ile yıllık avlanma masrafı (0,132) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Usulüne uygun olmayan silah veya 

mühimmat ile avlandım seçeneğini işaretleyenler ile çiftçi (0,109) arasında 0,05 düzeyinde 

aynı yönde ilişki bulunmuştur. Yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. ile avlandım seçeneğini 

işaretleyenler ile yıllık avlanma masrafı (0,146) ve esnaf (0,154) arasında 0,01 düzeyinde, 

gelir (0,113), arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Avcılık belgesi veya 

avlanma izni olmadan avlandım seçeneğini işaretleyenler ile yaş (-0,233) ve emeklilik durumu 

(-0,179) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, çiftçi (0,101), arasında 0,05 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur.  
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Çizelge 107. Avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen davranışta bulunan avcılar 

ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Süre Limit Usulsüz 

silah 
Yasal 

olmayan 
Belgesiz 
izinsiz 

Av 
yasağı 

Koruma 
altındaki 

Zehirle Güme 
avı 

Hiçbirini 
yapmadım 

Yaş -0,047 -0,059 -0,026 -0,042 -0,233** -0,104* 0,019 0,059 -0,015 0,114* 

Gelir -0,017 0,082 0,033 0,113* -0,043 0,125* 0,062 -0,068 0,014 -0,024 

Masraf 0,028 0,132** 0,083 0,146** -0,074 0,071 -0,004 -0,070 0,020 -0,085 

Emekli -0,027 -0,096 -0,003 -0,082 -0,179** -0,076 -0,040 0,055 -0,004 0,100* 

Çiftçi 0,239** 0,066 0,109* -0,098 0,101* -0,039 -0,014 0,125* 0,026 -0,133** 

İşçi -0,039 -0,009 0,020 -0,008 -0,017 -0,005 0,001 -0,027 -0,083 0,034 

Esnaf -0,035 -0,015 -0,071 0,154** -0,092 -0,012 -0,024 -0,033 0,122* 0,033 

Memur -0,048 -0,081 -0,074 -0,039 0,024 -0,017 -0,044 -0,015 0,010 0,061 

Müh. -0,071 0,049 0,038 0,064 -0,082 0,001 0,098 -0,007 -0,025 0,019 

 

Av yasağı olan bölgede avlandım seçeneğini işaretleyenler ile yaş (-0,104) arasında 

0,05 düzeyinde ters yönde, gelir (0,125), arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur. Zehirle avlandım seçeneğini işaretleyenler ile çiftçi (0,125) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Güme avı yaptım seçeneğini işaretleyenler ile esnaf 

(0,122) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Hiç usulsüz avlanmadım 

seçeneğini işaretleyenler ile çiftçi (-0,133) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, yaş (0,114) ve 

emeklilik durumu (0,100) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Koruma 

altındaki türleri avlandım seçeneğini işaretleyenler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır.  

Avcılık eğitimi aldıktan sonra, avcıların % 29,3’ü suç olarak kabul edilen en az bir 

avlanma davranışlarında bulunmuş iken % 72,7’si ise av suçu işlememiştir (Çizelge 108). 

Avcılık eğitimi aldıktan sonra, avcıların % 10,6’sı izin verilen limitlerin üzerinde ve gümede, % 

8,3’ü avlanma süreleri dışında, % 4,2’si yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. ile % 3,6’sı av 

yasağı olan bölgede, % 2,9’u avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan, % 1,6’sı usulüne 

uygun olmayan silah veya mühimmat ile % 0,8’i koruma altındaki türleri ve % 0,3’ü zehirle 

avlanmıştır. Balıkesir ilinde bir avcı teyp kullanma mazeretini “bıldırcın olmadığı için teyp 

kullanmak zorunda kaldık” şeklinde açıklamıştır. 

Çizelge 108’de görüldüğü gibi, avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen 

avlanma davranışlarını yapma durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında, gümede avlandım 

(p=0,000) ve hiç birini yapmadım (p=0,000) seçenekleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 109). Buna 

göre, güme avı yapan avcılar bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,000) ve 

İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Usulsüz avlanmayan 
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avcılar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,004) ve Bursa (p=0,000) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 108. Avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen avlanma davranışlarını 

yapma durumu 

Suç olarak kabul edilen 
avlanma davranı şları 

Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  
Wallis 

Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

İzin verilen limitlerin üzerinde 
avlandım 

12 9,8 21 13,9 8 7,2 41 10,6 0,206 

Güme avı yaptım 5 4,1 33 21,9 3 2,7 41 10,6 0,000* 

Avlanma süreleri dışında 
avlandım  7 5,7 18 11,9 7 6,3 32 8,3 0,119 

Yasal olmayan araç, cihaz, alet 
vb. ile avlandım 3 2,4 5 3,3 8 7,2 16 4,2 0,152 

Av yasağı olan bölgede 
avlandım 1 0,8 9 6,0 4 3,6 14 3,6 0,078 

Avcılık belgesi veya avlanma 
izni olmadan avlandım 5 4,1 3 2,0 3 2,7 11 2,9 0,587 

Usulüne uygun olmayan silah 
veya mühimmat ile avlandım 3 2,4 3 2,0 0 0,0 6 1,6 0,279 

Koruma altındaki türleri 
avlandım 1 0,8 1 0,7 1 0,9 3 0,8 0,975 

Zehirle avlandım 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 0,461 

Yukarıda verilen davranışların 
hiç birini yapmadım. 99 80,5 90 59,6 91 82,0 280 72,7 0,000* 

 

Çizelge 109. Avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen avlanma davranışları 

bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Güme avı yaptım  (p) Usulsüz avlanmadım  (p) 

Balıkesir Bursa 0,000* 0,069 
Balıkesir İstanbul 0,568 0,004* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,000* 

 

Avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen avlanma davranışlarını yapan 

avcılar ile avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen avlanma davranışlarını yapan 

avcılar arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunup bulunmadığı, Mann-Whitney U 

testi ile incelenmiştir (Çizelge 110). Buna göre, sadece koruma altındaki türleri avlama (0,081) 

ile zehirle avlanma (1,000) bakımından iki grup arasında 0,05 düzeyinde farklılık 

bulunmamıştır. Avlanma süreleri dışında avlanma (0,000), izin verilen limitlerin üzerinde 

avlanma (0,000), usulüne uygun olmayan silah veya mühimmat ile avlanma (0,001), yasal 

olmayan araç, cihaz, alet vb. ile avlanma (0,000), avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan 

avlanma (0,000), av yasağı olan bölgede avlanma (0,000), güme avı yapma (0,001), ve 

usulsüz avlanmama (0,000) bakımından avcılık eğitimi almadan önce suç olarak kabul edilen 

avlanma davranışlarını yapan avcılar ile avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen 

avlanma davranışlarını yapan avcılar arasında 0,05 düzeyinde farklılık bulunmaktadır.  
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Çizelge 110. Avcılık eğitimi almadan önce ve aldıktan sonra suç olarak kabul edilen avlanma 

davranışında bulunanlar bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) Mann-Whitney U Testi (p) 

Avlanma süreleri dışında avlandım  0,000* 

İzin verilen limitlerin üzerinde avlandım 0,000* 
Usulüne uygun olmayan silah veya mühimmat ile avlandım 0,001* 
Yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. ile avlandım 0,000* 
Avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlandım 0,000* 
Av yasağı olan bölgede avlandım 0,000* 
Koruma altındaki türleri avlandım 0,081 
Zehirle avlandım 1,000 
Güme avı yaptım 0,001* 
Yukarıda verilen davranışların hiç birini yapmadım 0,000* 

 

Avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen davranışta bulunan avcılar ile yaş, 

gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı 

ile incelenmiştir (Çizelge 111). Buna göre, avlanma süreleri dışında avlandım seçeneğini 

işaretleyenler ile çiftçi (0,146) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. İzin 

verilen limitlerin üzerinde avlandım seçeneğini işaretleyenler ile emeklilik durumu (-0,135) 

arasında 0,01 düzeyinde ters yönde yıllık avlanma masrafı (0,103) ve mühendis (0,127) 

arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. ile 

avlandım seçeneğini işaretleyenler ile yıllık avlanma masrafı (0,137) arasında 0,01 düzeyinde 

aynı yönde, emeklilik durumu (-0,142) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlandım seçeneğini işaretleyenler ile gelir (-0,106) 

arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Hiç usulsüz avlanmadım seçeneğini 

işaretleyenler ile emeklilik durumu (0,184) ve memur (0,175) arasında 0,01 düzeyinde aynı 

yönde, yaş (0,117) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde, esnaf (-0,121) arasında 0,05 

düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Çizelge 111. Avcılık eğitimi aldıktan sonra suç olarak kabul edilen davranışta bulunan avcılar 

ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Süre Limit Usulsüz 

silah 
Yasal 

olmayan 
Belgesiz 
izinsiz 

Av 
yasağı 

Koruma 
altındaki 

Zehirle Güme 
avı 

Hiçbirini 
yapmadım 

Yaş -0,026 -0,089 -0,071 -0,045 -0,027 -0,061 0,085 -0,054 -0,086 0,117* 
Gelir -0,022 0,045 -0,066 0,055 -0,106* -0,020 -0,049 -0,009 0,035 -0,044 
Masraf 0,009 0,103* -0,002 0,137** -0,055 -0,018 -0,083 0,020 0,052 -0,085 
Emekli -0,035 -0,135** -0,033 -0,142** -0,034 -0,097 0,036 -0,047 -0,085 0,184** 
Çiftçi 0,146** 0,027 -0,052 -0,048 -0,026 -0,040 0,048 -0,021 0,003 -0,016 
İşçi 0,000 -0,020 0,086 -0,016 0,098 0,032 -0,047 -0,027 0,062 -0,015 
Esnaf -0,028 -0,018 -0,035 0,096 -0,007 0,089 0,008 0,080 0,094 -0,121* 
Memur -0,086 -0,099 -0,036 -0,060 -0,049 -0,056 -0,025 -0,015 -0,099 0,175** 
Mühendis -0,044 0,127* -0,018 0,061 -0,025 0,069 -0,013 -0,007 -0,050 -0,033 
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Usulüne uygun olmayan silah veya mühimmat ile avlandım, av yasağı olan bölgede 

avlandım, koruma altındaki türleri avladım, zehirle avlandım, güme avı yaptım seçeneğini 

işaretleyenler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde 

ilişki bulunmamıştır. 

3.2.8. Av Tüfe ğine Yönelik Bulgular 

Avcıların % 23,3’ü hem yerli hem de ithal av tüfeği kullanmaktadır. Sadece yerli av tüfeği 

kullananların oranı % 57,8, sadece ithal av tüfeği kullananların oranı ise % 23,3’dür (Çizelge 

112).  

Çizelge 112. Kullanılan av tüfeğinin yerli veya ithal olma durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Sadece yerli Üretim 84 68,3 82 58,6 50 45,0 216 57,8 0,002* 

Sadece yabancı (ithal) üretim 26 21,1 34 24,3 27 24,4 87 23,3 0,794 

Her ikisi de bulunan 13 10,6 24 17,1 34 30,6 71 19,0 0,000* 

 

Çizelge 112’de görüldüğü gibi, kullanılan av tüfeğinin yerli veya ithal olma durumunun 

illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve sadece yerli üretim tüfek kullananlar (p=0,002) ve hem yerli ve hem de ithal 

tüfek kullananlar (p=0,000) bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. İller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 

113). Buna göre, sadece yerli üretim tüfek kullananlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile 

Balıkesir (p=0,000) ve Bursa (p=0,033) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Hem yerli ve hem de ithal tüfek kullananlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir 

(p=0,000) ve Bursa (p=0,012) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 113. Kullanılan av tüfeğinin yerli veya ithal olma durumu bakımından Mann-Whitney U 

testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Sadece yerli üretim  
tüfek kullananlar (p) 

Hem yerli hem de ithal  
tüfek kullananlar (p) 

Balıkesir Bursa 0,104 0,127 

Balıkesir İstanbul 0,000* 0,000* 

Bursa İstanbul 0,033* 0,012* 

 

Kullanılan av tüfeğinin yerli veya ithal olma durumu ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 

114). Buna göre, yerli av tüfeği kullananlar ile yaş (-0,223), gelir (-0,230), yıllık avlanma 

masrafı (-0,235), emeklilik durumu (-0,148) ve mühendis (-0,136) arasında 0,01 düzeyinde 

ters yönde, işçi (0,229) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. İthal av tüfeği 
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kullananlar ile gelir (0,164), yıllık avlanma masrafı (0,143) ve mühendis (0,183) arasında 0,01 

düzeyinde aynı yönde, işçi (-0,128) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Hem yerli hem de ithal av tüfeği kullananlar ile işçi (-0,151) arasında 0,01 düzeyinde ters 

yönde, yaş (-0,176) ve emeklilik durumu (0,141) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde, gelir 

(0,113), yıllık avlanma masrafı (0,130) ve esnaf (0,115) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde 

ilişki bulunmuştur. 

Çizelge 114. Kullanılan av tüfeğinin yerli veya ithal olma durumu ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p)  
 Yerli İthal Hem yerli hem de ithal 

Yaş -0,223** 0,097 0,176** 
Gelir -0,230** 0,164** 0,113* 
Masraf -0,225** 0,143** 0,130* 
Emekli -0,148** 0,043 0,141** 
Çiftçi -0,004 0,046 -0,044 
İşçi 0,229** -0,128* -0,151** 
Esnaf -0,072 -0,024 0,115* 
Memur -0,036 0,031 0,012 
Mühendis -0,136** 0,183** -0,025 

 

Avcıların 97,3’ü 12 numara av tüfeğini kullanmaktadır. Avcılar, 12 kalibre tüfeğin 

yanında, özel amaçlar için 16, 20 ve 36 kalibre av tüfeği de kullanmaktadır (Çizelge 115). 

Çizelge 115. Kullanılan av tüfeğinin kalibresi 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

12 numara 119 96,7 139 99,3 106 95,5 364 97,3 0,162 
16 numara 8 6,5 5 3,6 6 5,4 19 5,1 0,549 
20 numara 13 10,6 5 3,6 15 13,5 33 8,8 0,016* 

36 numara 2 1,6 1 0,7 2 1,8 5 1,3 0,716 
 

Çizelge 115’te görüldüğü gibi, kullanılan av tüfeğinin kalibresinin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

sadece 20 kalibre tüfek kullananlar (p=0,016) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 

bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır (Çizelge 116). Buna göre, 20 kalibre tüfek kullananlar bakımından İstanbul ilindeki 

avcılar ile Balıkesir (p=0,025) ve Bursa (p=0,004) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır.  

Çizelge 116. Kullanılan av tüfeğinin kalibresi bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) 20 kalibre tüfek kullananlar (p) 
Balıkesir Bursa 0,489 

Balıkesir İstanbul 0,025* 

Bursa İstanbul 0,004* 
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Kullanılan av tüfeğinin kalibresi ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 117). Buna göre, 16 

kalibre av tüfeği kullananlar ile yaş (0,119) ve emeklilik durumu (0,104) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 20 kalibre av tüfeği kullananlar ile gelir (0,188), yıllık 

avlanma masrafı (0,162) ve mühendis (0,149) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur. 12 kalibre ve 36 kalibre av tüfeği kullananlar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 117. Kullanılan av tüfeğinin kalibresi ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki 

 
Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

12 kalibre 16 kalibre 20 kalibre 36 kalibre 
Yaş -0,071 0,119* 0,085 -0,035 
Gelir 0,029 -0,084 0,188** -0,019 
Masraf -0,023 -0,058 0,162** 0,066 
Emekli -0,013 0,104* 0,015 -0,061 
Çiftçi 0,068 0,043 -0,048 -0,048 
İşçi -0,076 0,029 -0,046 -0,003 
Esnaf -0,005 0,015 0,032 -0,022 
Memur 0,048 -0,022 -0,055 -0,034 
Mühendis 0,025 -0,034 0,149** -0,017 

 

Avcıların 33,4’ünün av tüfeği çiftedir. Çifte en çok % 40,7 oranı ile Balıkesir ilinde 

kullanılmakta olup en az % 28,8 oranı ile İstanbul ilinde tercih edilmektedir. Avcılar arasında 

en çok otomatik tüfek tercih edilmekte olup avcıların ortalama % 56,1’inde bulunmaktadır 

(Çizelge 118). 

Çizelge 118. Kullanılan av tüfeğinin modeli 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Süperpoze 59 48,0 59 42,1 75 67,6 193 51,6 0,000* 

Otomatik 55 44,7 88 62,9 67 60,4 210 56,1 0,007* 

Çifte 50 40,7 43 30,7 32 28,8 125 33,4 0,111 
 

Çizelge 118’de görüldüğü gibi, kullanılan av tüfeğinin modelinin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

süperpoze tüfek kullananlar (p=0,002) ve otomatik tüfek kullananlar (p=0,007) bakımından iller 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenler bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 119). Buna göre, süperpoze 

tüfek kullananlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,003) ve Bursa 

(p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Otomatik tüfek kullananlar 
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bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,003) ve İstanbul (p=0,017) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 119. Kullanılan av tüfeğinin modeli bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (j) Süperpoze tüfek kullananlar (p) Otomatik tü fek kullananlar (p) 
Balıkesir Bursa 0,344 0,003* 

Balıkesir İstanbul 0,003* 0,017* 

Bursa İstanbul 0,000* 0,687 

 

Kullanılan av tüfeğinin modeli ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 120). Buna göre, 

süperpoze av tüfeği kullananlar ile memur (-0,159) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, gelir 

(0,102), yıllık avlanma masrafı (0,103) ve esnaf (0,106) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde 

ilişki bulunmuştur. Çifte av tüfeği kullananlar ile yaş (0,198) ve emeklilik durumu (0,164) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, işçi (-0,104) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Otomatik av tüfeği kullananlar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 120. Kullanılan av tüfeğinin modeli ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p)  
 Süperpoze Otomatik Çifte 

Yaş -0,026 -0,020 0,198** 
Gelir 0,102* 0,081 0,033 
Masraf 0,103* 0,098 -0,011 
Emekli -0,027 -0,063 0,164** 
Çiftçi -0,027 -0,006 0,063 
İşçi -0,061 0,047 -0,104* 
Esnaf 0,106* -0,027 0,027 
Memur -0,159** -0,027 0,091 
Mühendis 0,107* -0,019 -0,066 

 

Çizelge 121’de Balıkesir ve Bursa illerindeki toplam 146 avcının av tüfeği sayıları 

verilmiştir. İstanbul ilindeki av tüfeği sayısı ise saptanamamıştır. Buna göre avcıların % 

53,4’ünde bir adet, % 32,2’sinde iki adet, % 10,3’ünde üç adet ve % 4,1’inde ise en az dört 

adet av tüfeği bulunmaktadır. En fazla av tüfeği, Balıkesir ilindeki bir avcıda 10 adet, Bursa 

ilindeki bir avcıda ise 5 adet bulunmaktadır.  
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Çizelge 121. Av tüfeği sayısı 

Av tüfe ği sayısı Balıkesir  Bursa  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Bir adet 11 42,4 67 55,8 78 53,4 
İki adet 7 26,9 40 33,3 47 32,2 
Üç adet 4 15,4 11 9,3 15 10,3 
Dört adet 2 7,7 1 0,8 3 2,0 
Beş adet 0 0,0 1 0,8 1 0,7 
Altı adet 1 3,8 0 0,0 1 0,7 
On adet 1 3,8 0 0,0 1 0,7 
Toplam 26 100,0 120 100,0 146 100,0 
Ortalama (adet) 2,3 1,6 1,7 

 

Avcıların % 15,8’inin atasından kalan ruhsatsız av tüfeği bulunmaktadır (Çizelge 122). 

Bu avcıların sadece 3 tanesinde 2 adet, diğerlerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulunmaktadır.  

Çizelge 122’de görüldüğü gibi, atadan kalan ruhsatsız av tüfeği bulunmasının illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Çizelge 122. Atadan kalan ruhsatsız av tüfeğinin varlık durumu 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 22 17,9 20 14,3 17 15,3 59 15,8 0,718 
Hayır, yok 101 82,1 120 85,7 94 84,7 315 84,2 - 

 

3.3. Avcı Kültürüne Yönelik Bulgular 

3.3.1. Avcı Derne ğine Üyelik Nedenlerine Yönelik Bulgular 

Avcıların % 79,1’i 15 yıldan daha uzun süredir bir avcı derneğine üyedir (Çizelge 123). 

Avcı derneğine üyelik süresi Balıkesir ilinde ortalama 19,9 yıl, Bursa ilinde 19,3 yıl, İstanbul 

ilinde 21,4 yıl olup bu üç ilde bulunan avcıların avcı derneğine üyelik süresi ortalama 20,1’dır. 

Avcı derneğine en uzun üyelik süresi İstanbul ilinde bulunan 2 avcıya aittir. Bu avcılar, 

Kocamustafapaşa Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği ile Zeytinburnu Avcılık ve Atıcılık 

Spor Kulübü Derneği’ne 65 yıldır üyedir.  

Çizelge 123. Avcı derneğine üye olma süresi 

+ Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1-5 yıl 23 18,7 21 13,9 19 17,1 63 16,4 

0,738 

6-10 yıl 17 13,8 19 12,6 15 13,5 51 13,2 
11-15 yıl 14 11,4 20 13,2 10 9,0 44 11,4 
16-20 16 13,0 30 19,9 16 14,4 62 16,1 
21-25 9 7,3 18 11,9 16 14,4 43 11,2 
26-30 19 15,4 20 13,3 8 7,2 47 12,2 
30’dan büyük 25 20,3 23 15,2 27 24,3 75 19,5 
Ortalama 123 19,9 151 19,3 111 21,4 385 20,1 
Minimum 1 1 1 1 
Maksimum 50 50 65 65 
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Avcılar, avlanma alanlarında sorun yaşamamak için, ikamet etikleri yerdeki avcı 

derneğinden başka avlandıkları bölgede bulunan avcı derneğine de üye olabilmektedirler. 

Nitekim İstanbul ilindeki bir avcının Türkiye genelinde 12 adet avcı derneğine üye olması bu 

duruma örnek olarak verilebilir.  

Çizelge 123’te görüldüğü gibi, avcı derneğine üye olma süresinin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında anlamlı farklılık (p=0,738) bulunmamıştır.  

Avcıların % 70,4’ü üyesi bulunduğu avcı derneğine “avcıların örgütlenmesi gereğine 

inandığı için” üye olmuştur (Çizelge 124). İkinci sırada, % 40,8 ile daha ucuza avlanma belgesi 

almak için, % 29,1 ile çeşitli av programları düzenlediği için, % 24,9’u ise avcılık konusunda 

eğitim almak için avcı derneğine üye olmuştur. Belirli bir nedeni olmaksızın üye olanlar ise 

avcıların % 15,3’ünü oluşturmaktadır.  

Balıkesir ili avcıları, avcı derneğine daha çok avcıların örgütlenmesi gereğine inandıkları, 

daha ucuza avlanma belgesi almak, lokal, oyun gibi imkânlarından yararlanmak için üye 

olmuştur. Bursa ve İstanbul illerindeki avcılar, avcı derneğine daha çok avcıların örgütlenmesi 

gereğine inandıkları, daha ucuza avlanma belgesi almak, çeşitli av programları düzenlediği 

için ve avcılık konusunda eğitim almak için üye olmuştur. Buna göre, Balıkesir ilinde emekli 

avcı sayısının çokluğundan dolayı, Lokal, oyun gibi imkânlarından yararlanma nedeni ön 

plana çıkarken, Bursa ve İstanbul illerinde ise avlanma alanlarına olan uzaklıktan dolayı av 

programı düzenleme ve avcılık eğitimi üye olma nedeni olarak ön plana çıkmaktadır.  

Çizelge 124. Avcı Derneğine üye olma nedenleri 

Üyelik nedeni 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Avcıların örgütlenmesi gereğine 
inandığım için 

78 63,4 107 70,9 86 77,5 271 70,4 0,443 

Daha ucuza avlanma belgesi 
almak 93 75,6 45 29,8 19 17,1 157 40,8 0,002* 

Çeşitli av programları düzenlediği 
için 13 10,6 59 39,1 40 36,0 112 29,1 0,067 

Avcılık konusunda eğitim almak 16 13,0 49 32,5 31 27,9 96 24,9 0,509 
Lokal, oyun gibi imkânlarından 
yararlanmak 45 36,6 14 9,3 11 9,9 70 18,2 0,938 

Avcı arkadaşlarımla bir arada 
olmak ve sohbet etmek 8 6,5 3 2,0 16 14,4 27 7,0 

0,536 

Kurallara uygun, rahat, bilinçli 
avcılık yapmak 2 1,6 3 2,0 1 0,9 6 1,6 

Ava gitmeye ortam hazırlamak 1 0,8 0 0,0 2 1,8 3 0,8 
Sosyal bir arkadaş çevresine 
katılmak  1 0,8 0 0,0 2 1,8 3 0,8 

Avcı büyüklerimizle bir arada 
bulunmak ve tecrübe kazanmak  

1 0,8 0 0,0 1 0,9 2 0,5 

Gelecek nesillere daha bilinçli avcı 
bırakmak 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 

Belirli bir nedeni yok 32 26,0 16 10,6 11 9,9 59 15,3 0,783 
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Çizelge 124’de görüldüğü gibi, avcı derneğine üye olma nedenlerinin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

daha ucuza avlanma belgesi almak nedeni bakımından iller arasında (p=0,002) anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Daha ucuza avlanma belgesi almak bakımından iller arasındaki farklılığı 

ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 125). Buna göre, daha 

ucuza avlanma belgesi almak bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,001) ve 

İstanbul (p=0,018) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 125. Daha ucuza avlanma belgesi almak bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Daha ucuza avlanma belgesi almak (p) 
Balıkesir Bursa 0,001* 
Balıkesir İstanbul 0,380 
Bursa İstanbul 0,018* 

 

Avcı derneğine üye olma nedeni ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 126). Buna göre, 

daha ucuza avlanma belgesi alma nedeni ile çiftçi (0,156) arasında 0,01 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur. Çeşitli av programları düzenleme nedeni ile yaş (-0,152) ve emeklilik 

durumu (-0,195) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Avcılık konusunda 

eğitim alma nedeni ile yaş (-0,212) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, emeklilik durumu (-

0,130) ve memur (-0,110) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Belirli bir 

nedeni olmayanlar ile yaş (-0,113) ve emeklilik durumu (-0,127) arasında 0,05 düzeyinde ters 

yönde, işçi (0,105) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Avcıların 

örgütlenmesi gereğine inanma ve lokal, oyun gibi imkânlarından yararlanma ile yaş, gelir, 

masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 126. Avcı derneğine üye olma nedeni ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
Örgütlenme  Lokal  Daha ucuza  

belge 
Av 

programı 
Eğitim  Nedeni  

yok 

Yaş 0,074 -0,003 -0,061 -0,152** -0,212** -0,113* 
Gelir 0,091 -0,040 -0,096 0,064 -0,025 -0,075 
Masraf 0,012 -0,002 -0,045 0,026 0,007 -0,036 
Emekli 0,017 -0,011 -0,065 -0,195** -0,130* -0,127* 
Çiftçi 0,035 -0,061 0,156** -0,012 0,072 -0,033 
İşçi -0,095 -0,028 -0,023 -0,035 0,045 0,105* 
Esnaf -0,045 0,037 -0,061 -0,027 -0,019 -0,035 
Memur 0,099 0,070 -0,025 -0,039 -0,110* -0,060 
Mühendis 0,085 0,013 0,015 0,087 -0,021 -0,048 
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Avcıların % 72,5’ine göre üyesi bulunulan avcı derneği, avcıların arkadaşlarıyla 

buluştuğu bir mekânı ifade etmektedir (Çizelge 127). Bu maddeye göre, avcı derneği, avcıların 

sosyalleşme gereksinimlerini karşıladığı, toplumda ilişki kurma fonksiyonunu gerçekleştirdiği 

bir mekândır.  

İkinci sırada (% 47,3) avcı kültürünün gelecek nesillere aktarılacağı mekân, üçüncü 

sırada (% 41,6) bilinçli avcılık, dördüncü sırada (% 36,9) doğa sevgisi, beşinci sırada (% 30,4) 

anılarımla dolu bir mekân, altıncı sırada (% 17,9) boş zamanlarımı geçirdiğim bir mekân, 

yedinci sırada (% 14,8) avcıların eğitim ve uygulama mekânı, sekizinci sırada (% 5,7) aidat 

ödemeleri ve bürokrasi gelmektedir. Diğer seçeneği kapsamında toplumda yaşamayı, 

dostluğu, av sohbetlerini, arkadaşlar arasında sosyalleşmeyi, avda yaşanan iyi kötü olayları 

paylaşmayı ifadeleri kullanılmıştır.  

Çizelge 127. Üyesi bulunulan avcı derneğinin ifade ettiği duygular 

Duygular 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Arkadaşlarımla buluştuğum bir mekânı 84 68,3 109 72,2 86 77,5 279 72,5 0,291 
Avcı kültürünün gelecek nesillere 
aktarılacağı mekânı 49 39,8 76 50,3 57 51,4 182 47,3 0,134 

Bilinçli avcılığı 47 38,2 67 44,4 46 41,4 160 41,6 0,589 
Doğa sevgisini 55 44,7 55 36,4 32 28,8 142 36,9 0,042* 

Anılarımla dolu bir mekânı 36 29,3 51 33,8 30 27,0 117 30,4 0,477 
Boş zamanlarımı geçirdiğim bir mekânı 13 10,6 34 22,5 22 19,8 69 17,9 0,031* 

Avcıların eğitim ve uygulama mekânı 22 17,9 15 9,9 20 18,0 57 14,8 0,097 
Aidat ödemelerini ve bürokrasiyi 2 1,6 15 9,9 5 4,5 22 5,7 0,011* 

Diğer 2 1,6 0 0,0 2 1,8 3 0,8 0,270 
 

Çizelge 127’de görüldüğü gibi, üyesi bulunulan avcı derneğinin ifade ettiği duyguların 

illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve doğa sevgisi (p=0,042), boş zamanlarımı geçirdiğim bir mekânı (p=0,031) ve 

aidat ödemelerini ve bürokrasiyi (p=0,011) seçenekleri bakımından anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Bu duyguların iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-

Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 128).  

Çizelge 128. Üyesi bulunulan avcı derneğinin ifade ettiği duygular bakımından Mann-Whitney 

U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Boş zamanlarımı 
geçirdi ğim bir mekân (p) 

Aidat ödemelerini ve 
bürokrasi (p) 

Doğa 
sevgisi (p) 

Balıkesir Bursa 0,009* 0,005* 0,165 

Balıkesir İstanbul 0,048* 0,198 0,012* 
Bursa İstanbul 0,599 0,103 0,198 

 

Doğa sevgisi bakımından Balıkesir illerindeki avcılar ile İstanbul (p=0,012) ilindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Boş zamanlarımı geçirdiğim bir mekân bakımından 

Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,009) ve İstanbul (p=0,048) illerindeki avcılar arasında 
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farklılık bulunmaktadır. Aidat ödemelerini ve bürokrasi bakımından ise Balıkesir illerindeki 

avcılar ile Bursa (p=0,005) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Üyesi bulunulan avcı derneğinin ifade ettiği duygu ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 

129). Buna göre, anılarımla dolu bir mekânı ile işçi (0,115) arasında 0,05 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur. Boş zamanlarımı geçirdiğim bir mekânı ile gelir (-0,106) arasında 

0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Arkadaşlarımla buluştuğum bir mekânı ile esnaf 

(-0,146) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Avcı kültürünün gelecek 

nesillere aktarılacağı mekânı ile yaş (-0,129), emeklilik durumu (-0,125) ve çiftçi (-0,118) 

arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, gelir (0,108) ve yıllık avlanma masrafı (0,106) arasında 

0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Avcıların eğitim ve uygulama mekânı ile 

mühendis (0,196) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Bilinçli avcılık ile 

yaş (-0,120) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, çiftçi (0,107) arasında 0,05 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur. Aidat ödemelerini ve bürokrasi ve doğa sevgisi ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 129. Üyesi bulunulan avcı derneğinin ifade ettiği duygu ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p)  

 
Anılarımı  Boş 

zamanı 
Arkada şları  Aidatı  Avcı  

Kültürünü 
Doğa 

sevgisi 
Bilinçli  
avcılık 

Eğitim  
yeri 

Yaş 0,099 -0,008 -0,038 -0,086 -0,129* 0,018 -0,120* 0,014 
Gelir 0,017 -0,106* -0,002 0,007 0,108* -0,091 0,031 0,079 
Masraf -0,006 -0,050 -0,044 0,023 0,106* -0,041 0,001 0,063 
Emekli 0,065 -0,027 -0,004 -0,072 -0,125* 0,045 -0,065 0,023 
Çiftçi -0,045 -0,036 0,034 -0,005 -0,118* -0,005 0,107* -0,087 
İşçi 0,115* 0,097 0,014 0,005 -0,071 0,038 -0,089 -0,061 
Esnaf -0,039 -0,032 -0,146** 0,014 0,060 0,007 -0,054 0,038 
Memur 0,004 0,020 0,065 -0,070 -0,033 -0,015 -0,042 -0,036 
Mühendis -0,017 -0,068 0,049 -0,036 0,045 -0,036 -0,012 0,196** 

 

3.3.2. Avcı Derneklerinin Amaçlarına Yönelik Bulgul ar 

Avcılara göre üyesi bulundukları avcı derneğinin en önemli amacı 8,2 puan ile üyelerin 

av tezkeresi, avlanma belgesi gibi bürokratik işlemleri yerine getirmesine yardımcı olmaktır 

(Çizelge 130). İkinci amaç, 7,6 puan ile avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak, 

üçüncü amaç, 7,5 puan ile yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak, dördüncü 

amaç, 7,4 puan ile avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlamak, beşinci amaç, 7,1 

puan ile avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak, altıncı amaç, 6,6 puan ile yeni 

nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak, yedinci amaç, 6,5 puan ile usulsüz ve kaçak avlanan 

avcılarla mücadele etmek, sekizinci amaç, 6,4 puan ile avlanmak için sosyal faaliyetler, av 

organizasyonları düzenlemek, dokuzuncu amaç ise 6,3 puan ile av ve yaban hayvanlarının 



91 

 

bakımı, korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapmaktır. Dikkat edilirse en düşük puan 

6,3 olup belirlenen amaçların önem puanı orta derece ve daha fazladır. Aynı kapsamda 

avcılar, avcı derneklerinin av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması ve bakımına yönelik 

amaçlara, kendilerine hizmete yönelik amaçlardan daha düşük puan vermiştir.  

Çizelge 130. Avcı derneğinin amaçları 

Avcı Derne ğinin Amaçları Önem Puanı  Kruskal  Wallis  
Testi (p) Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 

Üyelerin av tezkeresi, avlanma belgesi gibi bürokratik 
işlemleri yerine getirmesine yardımcı olmak 

8,1 8,3 8,2 8,2 0,611 

Avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak 7,9 7,5 7,2 7,6 0,005* 
Yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak 7,8 7,7 7,1 7,5 0,021* 
Avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlamak 7,7 7,4 7,1 7,4 0,104 
Avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak 7,4 7,2 6,7 7,1 0,057 
Yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak 7,0 6,7 6,2 6,6 0,073 
Usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etmek 6,8 6,3 6,5 6,5 0,141 
Avlanmak için sosyal faaliyetler, av organizasyonları 
düzenlemek 

6,5 6,5 6,1 6,4 0,291 

AYH’nın bakımı, korunması ve çoğaltılması için 
çalışmalar yapmak 

6,6 6,3 6,1 6,3 0,305 

 

Çizelge 130’da görüldüğü gibi, üyesi bulunulan avcı derneğinin amaçlarının illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak (p=0,021) ile avcılar arasında 

dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak (p=0,005) seçenekleri bakımından anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Bu amaçların iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-

Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 131). Buna göre, yöre avcılarının bir çatı altında 

toplanmasını sağlamak bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile İstanbul (p=0,008) ilindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,032) ve İstanbul (p=0,002) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 131. Avcı derneğinin amaçları bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I) İller (J) Yöre avcılarının bir çatı altında  
toplanmasını sa ğlamak (p) 

Avcılar arasında dayanı şma 
ve kayna şmayı sağlamak (p) 

Balıkesir Bursa 0,191 0,032* 

Balıkesir İstanbul 0,008* 0,002* 
Bursa İstanbul 0,068 0,178 

 

Avcı derneğinin amaçları için dernek yöneticilerinin Çizelge 10’da sunulan 

değerlendirmeleri ile Çizelge 130’da sunulan dernek üyesi avcıların değerlendirmeleri 

arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık olup olmadığı hem illere göre hem de genel olarak 

Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır (Çizelge 132). Elde edilen sonuçlara göre Balıkesir 

ilindeki avcı derneği yöneticileri ile avcılar arasında 0,05 düzeyinde farklılık bulunmazken 

Bursa ve İstanbul illerinde farklılık bulunmuştur. 
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Bursa ilinde avcı derneği yöneticileri ile avcılar arasında, 0,05 düzeyinde, avcıların 

kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlamak (0,046); avcıların avcılık konusunda eğitim 

almasını sağlamak (0,008); yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak (0,028); AYH 

bakımı, korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapmak (0,013) amaçları bakımından 

farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 132. Dernek yöneticileri ile avcıların amaçlara yönelik değerlendirmelerinin Mann-

Whitney U testi ile değerlendirilmesi 

Avcı Derne ğinin Amaçları Mann-Whitney U testi sonuçları  (p) 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 

Üyelerin av tezkeresi, avlanma belgesi gibi bürokratik işlemleri 
yerine getirmesine yardımcı olmak 

0,367 0,287 0,095 0,039* 

Avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak 0,395 0,618 0,016* 0,030* 
Yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak 0,495 0,543 0,391 0,220 
Avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlamak 0,386 0,046* 0,009* 0,002* 
Avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak 0,057 0,008* 0,001* 0,000* 
Yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak 0,088 0,028* 0,001* 0,000* 
Usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etmek 0,798 0,118 0,008* 0,011* 
Avlanmak için sosyal faaliyetler, av organizasyonları düzenlemek 0,882 0,224 0,912 0,438 
AYH’nın bakımı, korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapmak 0,595 0,013* 0,177 0,010* 

 

İstanbul ilinde avcı derneği yöneticileri ile avcılar arasında, 0,05 düzeyinde, avcılar 

arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak (0,016); avcıların kurallara uygun şekilde 

avlanmasını sağlamak (0,009); avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak (0,001); 

yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak (0,001); usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla 

mücadele etmek (0,008) amaçları bakımından farklılık bulunmaktadır. 

Balıkesir, Bursa ve İstanbul illeri genel olarak dikkate alındığında, avcı derneği 

yöneticileri ile avcılar arasında, 0,05 düzeyinde, üyelerin av tezkeresi, avlanma belgesi gibi 

bürokratik işlemleri yerine getirmesine yardımcı olmak (0,039); avcılar arasında dayanışma ve 

kaynaşmayı sağlamak (0,030); avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlamak 

(0,002); avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak (0,000); yeni nesillerin avcılığı 

öğrenmesini sağlamak (0,000); usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etmek (0,011); 

AYH bakımı, korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapmak (0,010) amaçları bakımından 

farklılık bulunmaktadır. 

Üyesi bulunulan avcı derneğinin amaçları ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 133). 

Buna göre, yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlama amaçları ile yaş (-0,155) arasında 

0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını 

sağlama amaçları ile mühendis (-0,170) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlama amaçları ile mühendis (-

0,152) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Avcıların avcılık konusunda 

eğitim almasını sağlama amaçları ile mühendis (-0,153) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde 
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ilişki bulunmuştur. AYH’nın bakımı, korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapma; üyelerin 

av tezkeresi, avlanma belgesi gibi bürokratik işlemleri yerine getirmesine yardımcı olma; 

avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlama; avlanmak için sosyal faaliyetler, av 

organizasyonları düzenleme; usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etme amaçları ile 

yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki 

bulunmamıştır. 

Çizelge 133. Üyesi bulunulan avcı derneğinin amaçları ile yaş, gelir, avlanma masrafı, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
AYH 

bakımı 
Yeni  

nesiller 
Aynı  
çatı 

Dayanışma Av  
tezkeresi 

Kurallara  
uygun 

Sosyal  
faaliyet 

Kaçak  
avcılık 

Eğitim  

Yaş -0,020 -0,155** -0,100 -0,078 0,063 -0,031 -0,050 0,032 0,000 
Gelir -0,019 -0,003 -0,037 -0,026 -0,070 -0,005 -0,056 0,005 -0,029 
Masraf 0,024 0,092 -0,010 0,031 -0,036 0,024 0,028 0,027 0,057 
Emekli -0,017 -0,089 -0,054 -0,044 0,045 -0,019 -0,063 0,035 -0,047 
Çiftçi -0,023 -0,075 -0,011 -0,014 0,040 0,018 0,012 -0,036 -0,003 
İşçi 0,057 0,028 -0,017 0,041 -0,013 0,021 0,014 0,039 0,002 
Esnaf 0,015 0,028 0,051 0,009 0,027 0,064 0,001 0,019 0,044 
Memur -0,020 -0,098 -0,053 -0,076 0,002 -0,055 -0,007 0,020 -0,032 
Mühen. -0,064 -0,098 -0,170** -0,152** -0,086 -0,069 -0,008 -0,060 -0,153** 

 

3.3.3. Kültürel Unsurlara Yönelik Bulgular 

Avcıların üye olduğu derneğin kuruluşun hikâyesini bilmesi, üyelerin derneği 

sahiplenmesi ve dernek ile ilişki kurması açısından önemlidir. Üyesi bulundukları derneğin 

kuruluş hikâyesini avcıların ancak % 35,3’ü bilmekte iken % 64,7’si ise bilmemektedir (Çizelge 

134). Avcıları bir çatı altında toplamak, kaynaştırmak, dayanışmasını sağlamak, silahları kayıt 

altına almak, yabani hayvan zararları ile mücadele etmek avcı derneklerinin kuruluş amacını 

oluşturmaktadır.  

Çizelge 134’de görüldüğü gibi, avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcıların illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve iller arasında (p=0,000) anlamlı farklılık bulunmuştur. Avcı derneğinin kuruluş 

hikâyesini bilen avcılar bakımından iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla 

Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 135). Buna göre, avcı derneğinin kuruluş hikâyesini 

bilen avcılar bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,000) ve İstanbul (p=0,000) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Üyesi bulunulan avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar ile avcı profiline yönelik 

özellikler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 136). Buna 

göre, derneğin kuruluş hikâyesini bilen avcılar ile yaş (-0,122) ve emeklilik durumu (-0,123) 

arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, gelir (0,109) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur.  
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Çizelge 134. Avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilme durumu 

Kurulu ş hikâyesi 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hayır Bilmiyorum 78 63,4 103 68,2 68 61,3 249 64,7 - 
Evet Biliyorum 45 36,6 48 31,8 43 38,7 136 35,3 0,000* 

Avcı Derneklerinin Kurulu ş Amacı   
Avcıları bir çatı altında toplamak, kaynaştırmak, dayanışmasını sağlamak  39 41,1  
Diğer dernekten memnun kalmadığımız için bölündük 18 18,9  
Av tüfeklerini kayıt altına almak için  5 5,3  
Avcıları bilinçlendirmek ve gelecek nesillerin avcılığa ilgi duymasını sağlamak 6 6,3  
Avı bol bir bölge olduğu için avcıları kontrol altına almak ve sayılarını bilmek 4 4,2  
Bölgede avcı derneği olmadığı ve diğer dernekler uzak olduğu 3 3,2  
Arkadaşlık, sohbet ve yardımlaşma 3 3,2  
Yabani hayvan zararları ile mücadele etmek 3 3,2  
Diğer il ve ilçelerde kurulduğundan özentiden kuruldu 2 2,2  
Avcılığın yasal mevzuatı, yazılı ve yazılı olmayan kurallar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak 2 2,2  

Seçkin avcıları bir araya toplamak 2 2,2  
Eskiden ulaşım aracı sayısı yeterli ve yaygın olmadığından avcıların toplu halde 
ava gitmelerini sağlamak 1 1,0  

Avcıların sorunlarını gidermek 1 1,0  
Bölgenin gelişimini ilerletmek 1 1,0  
Avcıların evraklarını düzenlemek 1 1,0  
Saf ırk köpek yetiştirmek 1 1,0  
Trap atışı 1 1,0  
Kurtuluş savaşında silah temini ve komitecilik yapmak 1 1,0  
Av hayatını ve avcıları korumak, düzenli avlanmak 1 1,0  

 

Çizelge 135. Avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller (I) İller (J) Foto ğraf Makinası Ta şıma (p) 
Balıkesir Bursa 0,000* 
Balıkesir İstanbul 0,000* 
Bursa İstanbul 0,244 

 

Çizelge 136. Üyesi bulunulan avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar ile avcı profiline 

yönelik bazı özellikler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Evet  Evet 

Yaş -0,122* Eğitimden sonra usulsüz avlanmayanlar -0,130* 
Üniversite 0,015 Eğitim sonrası hiçbir davranışı değişmeyenler -0,051 
Gelir 0,109* Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,057 
Masraf 0,032 Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,027 
Emekli -0,123* Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar -0,094 
Çiftçi -0,072 Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar -0,077 
İşçi 0,063 Doğa sevgisi -0,023 
Esnaf 0,038 Arkadaşlarımla birlikte olmak 0,060 
Memur -0,044 Doğada yalnız olmak 0,021 
Mühendis 0,056 Ateş etmek 0,082 
Avcı torunuyum 0,045 Hayvan avlamak 0,131* 
Avcı çocuğuyum -0,024 Bedensel hareket yapmak -0,052 
Çocukluğum köyde geçti -0,050 Ekonomik yarar sağlamak 0,070 
Çocukluğum ilçede geçti 0,056 Besin sağlamak 0,098 
Çocukluğum ilde geçti -0,002   
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Üyesi bulunulan avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar ile avcılık eğitiminden 

sonra usulsüz avlanmayan avcılar (-0,130) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde; günümüzde 

hayvan avlama amacıyla avcılığa başlayan avcılar (0,131) arasında 0,05 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcılar, avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakmak durumunda kalan üyeleri, onurlandırmak 

amacıyla özel bir tören yaptıklarını belirten avcıların oranı % 31,7’dir (Çizelge 137). Bu 

kapsamda fikri olmayanların oranı ise % 14,5’dir.  

Çizelge 137. Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yapma durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 33 26,8 48 31,8 41 36,9 122 31,7 0,253 
Hayır, yapmıyoruz. 77 62,6 80 53,0 50 45,0 207 53,8 - 
Fikrim yok 13 10,6 23 15,2 20 18,1 56 14,5 0,260 

Gerçekle ştirilen özel etkinlikler   
Yılın usta avcısı ödülü olarak plaket, 
onur belgesi ve madalya veriyoruz. 12 36,4 17 35,4 12 29,3 41 33,6  

Düzenlenen toplantı, mevlit ve yemek 
organizasyonlarına davet ediliyoruz 14 42,4 12 25,0 11 26,8 37 30,3  

Büyüklerini evlerinde ziyaret ediyor,  
sohbetlerde anıyoruz. 2 6,1 7 14,6 5 12,2 14 11,5  

Evlerinden alarak ava götürüyoruz. 2 6,1 3 6,3 4 9,8 9 7,4  
Adlarına trap müsabakası 
düzenliyoruz. 0 0,0 3 6,3 6 14,6 9 7,4  

Hediye alıyor, gerekirse maddi 
yardımda bulunuyoruz 

2 6,1 2 4,2 3 7,3 7 5,7  

Düğün, hastalık ve cenazelerine 
gidiyor, çelenk yaptırıyoruz. 0 0,0 3 6,3 4 9,8 7 5,7  

Av eti ve av yemekleri veriyoruz 3 9,1 2 4,2 1 2,4 6 4,9  
Fahri üye yapıyoruz 0 0,0 4 8,3 2 4,9 6 4,9  
Resimlerini kulüp binasında 
sergiliyoruz. 0 0,0 0 0,0 4 9,8 4 3,3  

 

Özel tören yaptığını belirten avcıların % 33,6’sı arkadaşlarına yılın usta avcısı ödülü 

olarak plaket, onur belgesi ve madalya vermekte, % 30,3’ü düzenledikleri özel toplantı, mevlit 

ve yemek organizasyonlarına davet etmekte, % 11,5’i evinde ziyaret etmekte, sohbetlerinde 

anmakta, % 7,4’ü evlerinden alarak ava götürmekte ve adına trap müsabakası düzenlemekte, 

% 5,7’si hediye almakta, gerekirse maddi yardımda bulunmakta, % 5,7’si düğün, hastalık ve 

cenazelerine gitmekte, çelenk yaptırmakta, % 4,9’u av eti ve av yemeği vermekte, % 4,9’u 

fahri üye yapmakta, % 3,3’ü onur belgesi ve madalya vermekte, % 3,3’ü ise resimlerini kulüp 

binasında sergilemektedir. 

Çizelge 137’de görüldüğü gibi, avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını 

belirtenler ile bu konuda fikri bulunmayanların illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık 

gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık 

(p>0,05) bulunmamıştır.  
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Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile avcı profiline 

yönelik bazı özellikler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir 

(Çizelge 138). Buna göre, avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile 

yaş (0,134) ve yıllık avlanma masrafı (0,141) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, emeklilik 

durumu (0,106) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Çizelge 138. Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile avcı profiline 

yönelik bazı özellikler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Evet  Evet 

Yaş 0,134** Eğitimden sonra usulsüz avlanmayanlar 0,066 
Üniversite 0,019 Eğitim sonrası hiçbir davranışı değişmeyenler 0,018 
Gelir 0,075 Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,058 
Masraf 0,141** Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,041 
Emekli 0,106* Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar -0,131** 
Çiftçi -0,040 Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,030 
İşçi -0,036 Doğa sevgisi 0,035 
Esnaf 0,067 Arkadaşlarımla birlikte olma -0,045 
Memur 0,017 Doğada yalnız olma 0,05 
Mühendis -0,021 Ateş etme 0,091 
Avcı torunuyum 0,045 Hayvan avlama 0,03 
Avcı çocuğuyum 0,144** Bedensel hareket etme 0,132** 
Çocukluğum köyde geçti -0,042 Ekonomik yarar sağlama -0,133** 
Çocukluğum ilçede geçti -0,016 Besin sağlama -0,061 
Çocukluğum ilde geçti 0,080 Avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar 0,006 

 

Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile avcı çocuğu olanlar 

(0,144) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile küçük memeli av 

hayvanlarını avlayanlar (-0,131) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile bedensel hareket 

etmek amacıyla avcılığa başlayan avcılar (0,132) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde; 

ekonomik yarar sağlamak amacıyla avcılığa başlayan avcılar (-0,133) arasında 0,01 

düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar ile avcı derneğinin 

kuruluş hikâyesini bilen avcılar arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Avcı dernekleri, av sezonunun açıldığı ilk hafta sonunda av bayramı etkinliği 

düzenlemektedirler. Yine, av sezonunun kapanışında, kapanış etkinliği düzenleyen avcı 

dernekleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda avcıların % 78,4’ü av sezonunun açılışında ya da 

kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini ifade etmiştir (Çizelge 139). 
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Çizelge 139. Av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik 

düzenlenme durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 95 77,2 115 76,2 92 82,9 302 78,4 0,394 
Hayır, yapmıyoruz. 24 19,5 34 22,5 15 13,5 73 19,0 - 
Fikrim yok 4 3,3 2 1,3 4 3,6 10 2,6 0,446 

 

Av bayramı olarak ifade edilen bu etkinliklerde yarışmalar düzenlenmekte ve bu 

yarışmaların bazılarında ödül olarak av tüfeği gibi çeşitli hediyeler dağıtılmaktadır. Ramazan 

ayında iftar yemeği vermek, hıdrellez şenlikleri düzenlemek, özel günlerde pilav, lokma veya 

helva dağıtmak, trap atışları düzenlemek, avcı derneklerinin düzenlediği etkinliklerden 

bazılarıdır. İstanbul ilindeki derneklerden ikisi, av sezonu açılış ve kapanış kutlamalarını 

aileleri ile birlikte pikniğe giderek veya dernekte/restoranda yemek organizasyonu yaparak 

kutladıklarını belirtmiştir. 

İlçelerin kurtuluş günlerinde, avcı dernekleri temsili milis gücünü canlandırarak kurtuluş 

gününü kutlamalarına katılmaktadır. Ancak, Kabahatler Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı 

Kanunun meralardaki avcı sayısını sınırlandıran hükümleri nedeniyle av bayramı ve kurtuluş 

günü etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için avcı derneklerine kaymakamlıkların izin vermemesi 

oldukça şikâyet edilmiştir. Diğer taraftan, bazı avcı dernekleri, kendilerinin düzenlenmesine 

izin verilmeyen bu etkinlikleri, komşu ilçelerin düzenlediğini belirtmiştir. Bu nedenle de, avcı 

dernekleri, kaymakamın izin vermemesini, mevzuattan ziyade, kaymakamın keyfi tavrına 

bağlamaktadır. Geçmişte bu faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştiren avcı dernekleri, 

kaymakamlıktan izin alınamadığı için artık bu etkinlikleri düzenlemekten vazgeçmişlerdir.  

Çizelge 139’da görüldüğü gibi, av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, 

eğlence vb etkinlik düzenlendiğini belirtenler ile bu konuda fikri bulunmayanların illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini 

belirten avcılar ile yaş, üniversite mezunu olma, gelir, masraf, emeklilik durumu, meslek, avcı 

torunu olan avcılar, avcı çocuğu olan avcılar, çocukluğu köyde geçen avcılar, çocukluğu ilçede 

geçen avcılar, çocukluğu il merkezinde geçen avcılar, avcılık eğitimi aldıktan sonra usulsüz 

avlanmayan avcılar, eğitim aldıktan sonra hiçbir davranışında değişiklik olmayan avcılar, 

avlanması tercih edilen türler ve günümüzde avcılığa iten nedenler arasındaki ilişki Spearman 

korelasyon katsayısı ile incelenmiş ve 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır.  

Av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini 

belirten avcılar ile avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar arasında (0,160) 0,01 
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düzeyinde; avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar arasında (0,208) 

ise 0,01 düzeyinde ilişki bulunmuştur.  

Avcıların % 38,7’si mevcut dernek başkanını, üyesi bulundukları dernekte, yaratıcı ve 

değişimleri oluşturduğuna inandıkları lider veya kahraman olarak görmektedirler (Çizelge 

140). İkinci sırada % 20,5 ile üyelerden bazıları, üçüncü sırada % 9,1 ile eski dernek başkanı, 

lider veya kahraman olarak görülmektedir. Bu kapsamda fikri olmayanlar ile lider veya 

kahramanın derneklerinde bulunmadığını belirtenlerin oranı % 29,9 olup oldukça yüksektir.  

Çizelge 140. Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya 

kahramanlar 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Mevcut dernek başkanı 36 29,3 62 41,1 51 45,9 149 38,7 0,025* 
Üyelerden bazıları 19 15,4 39 25,8 21 18,9 79 20,5 0,095 
Eski dernek başkanı 15 12,2 13 8,6 7 6,3 35 9,1 0,285 
Dernek yön. kurulu üyesi 9 7,3 9 6,0 10 9,0 28 7,3 0,644 
Kurucular 0 0,0 2 1,3 3 2,7 5 1,3 

0,509 

Ustam 3 2,4 0 0,0 0 0,0 3 0,8 
Eski yönetim kurulu üyesi 0 0,0 1 0,7 2 1,8 3 0,8 
Babam 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 
Fahri Üyeler 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 
Eski Avcılar 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 
Hayır, yok 35 28,5 20 13,2 18 16,2 73 19,0 0,004* 
Fikrim yok 14 11,4 17 11,3 11 9,9 42 10,9 0,923 

 

Çizelge 140’da görüldüğü gibi, avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna 

inanılan lider veya kahramanların illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip 

göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında mevcut dernek başkanı ile 

hayır yok seçenekleri bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller arasındaki 

farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 141). Buna 

göre, mevcut dernek başkanı bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,043) ve 

İstanbul (p=0,009) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Hayır, yok seçeneği 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,002) ve İstanbul (p=0,026) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 141. Lider veya kayraman bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Mevcut dernek ba şkanı  (p) Hayır, yok  (p) 

Balıkesir Bursa 0,043* 0,002* 

Balıkesir İstanbul 0,009* 0,026* 
Bursa İstanbul 0,431 0,501 

 

Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanlara 

yönelik düşünceler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 142). Buna göre, mevcut dernek 
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başkanı cevabını verenler ile memur (-0,106) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Dernek yönetim kurulu üyesi cevabını verenler ile mühendis (0,169) ve 

üniversite mezunu olanlar (0,189) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Üyelerden bazıları cevabını verenler ile gelir (0,130) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur. Hayır, yok cevabını verenler ile yaş (0,152) ve emeklilik durumu (0,149) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Çizelge 142. Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya 

kahramanlara yönelik düşünceler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 
 Der. Bşk Eski D. B şk Yön Kur Üye Bazı Üyeler Hayır, yok 

Yaş -0,029 0,054 -0,090 0,014 0,152** 
Üniversite 0,010 -0,068 0,189** 0,052 -0,009 
Gelir -0,056 -0,023 0,052 0,130* -0,024 
Masraf 0,017 0,060 0,073 0,086 -0,051 
Emekli -0,044 0,050 -0,080 0,057 0,149** 
Çiftçi -0,036 0,025 -0,057 -0,024 0,029 
İşçi 0,018 0,095 -0,100 -0,051 -0,048 
Esnaf 0,018 -0,044 -0,026 0,014 0,025 
Memur -0,106* -0,022 0,034 0,001 0,088 
Mühendis 0,071 0,017 0,169** 0,016 -0,071 

Lider veya kahramanın oldu ğunu belirtenler  
Avcı torunuyum 0,138** Doğa sevgisi -0,033 
Avcı çocuğuyum -0,003 Arkadaşlarımla birlikte olmak -0,066 
Çocukluğum köyde geçti 0,058 Doğada yalnız olmak 0,023 
Çocukluğum ilçede geçti -0,100* Ateş etmek 0,001 
Çocukluğum ilde geçti 0,047 Hayvan avlamak 0,054 
Eğitimden sonra usulsüz avlanmayanlar 0,037 Bedensel hareket yapmak -0,027 
Eğitim sonrası hiçbir davranışım değişmedi 0,021 Ekonomik yarar sağlamak 0,029 
Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,044 Besin sağlamak 0,050 
Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,008 Kuruluş hikâyesini bilenler 0,114* 
Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar -0,051 Özel tören yapanlar 0,112* 
Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,037 Açılışta etkinlik düzenleyenler 0,213** 

 

Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanın 

bulunduğunu belirten avcılar ile avcı torunu olanlar (0,138) arasında 0,01 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanın 

bulunduğunu belirten avcılar ile çocukluğu ilçede geçen avcılar (-0,100) arasında 0,05 

düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanın 

bulunduğunu belirten avcılar ile avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen avcılar arasında 

(0,114) 0,05 düzeyinde aynı yönde; avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten 

avcılar arasında (0,112) 0,05 düzeyinde aynı yönde; av sezonunun açılışında ya da 
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kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini belirten avcılar arasında (0,213) 0,01 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcıların % 55,8’i üyesi bulundukları derneği tanıtan unsurların bulunduğunu belirtmiştir 

(Çizelge 143). Bu konuda, fikri olmayanlar % 8,1, bulunmadığını belirtenlerin oranı ise % 36,1 

olup oldukça yüksektir.  

Çizelge 143. Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. bulunma durumu 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 55 44,7 85 56,3 75 67,6 215 55,8 0,002* 

Hayır 53 43,1 57 37,7 29 26,1 139 36,1 - 
Fikrim yok 15 12,2 9 6,0 7 6,3 31 8,1 0,123 

Derneği tanıtan unsurlar   
Logo (Amblem) 25 62,5 43 74,1 19 25,3 87 62,6  
Flama 25 62,5 15 25,9 24 32,0 64 46,0  
Rozet 3 7,5 2 3,4 16 21,3 21 15,1  
Şapka 3 7,5 8 13,8 7 9,3 18 12,9  
Sticker (Çıkartma) 4 10 1 1,7 12 16,0 17 12,2  
Üye kartı 1 2,5 7 12,1 7 9,3 15 10,8  
Çelenk 7 17,5 2 3,4 0 0,0 9 6,5  
Avcı çakısı ve kılıfı 0 0 5 8,6 0 0,0 5 3,6  
Tişört 0 0 0 0,0 4 5,3 4 2,9  
Yelek 0 0 0 0,0 2 2,7 2 1,4  
Ruhsat kılıfı 1 2,5 0 0,0 0 0,0 1 0,7  
Eşofman 0 0 0 0,0 1 1,3 1 0,7  
Broşür 1 2,5 0 0,0 0 0,0 1 0,7  

 

Avcı derneklerinde tanıtım amacıyla sırasıyla en çok logo, flama, rozet, şapka, çıkartma 

(sticker), üye kartı, çelenk, avcı bıçağı ve kılıfı, tişört, yelek, ruhsat kılıfı, eşofman, broşür 

kullanılmaktadır. Çizelge 143’te görüldüğü gibi, avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. 

bulunma durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, 

Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında evet cevabını verenler bakımından 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla 

Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 144). Buna göre, evet cevabını verenler 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,043) ve İstanbul (p=0,009) illerindeki 

avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 144. Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. bulunma durumu bakımından Mann-

Whitney U testi sonuçları 

İller (I)  İller (J)  Avcı derne ğini tanıtan unsurlar bulunuyor  
cevabını verenler bakımından (p) 

Balıkesir Bursa 0,043* 

Balıkesir İstanbul 0,009* 
Bursa İstanbul 0,431 
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Resim 7’de avcı derneklerini tanıtan üye kartı, flama ve çakı örnekleri verilmiştir. 

 

  

Üye Kimlik Kartı (Bakırköy) Çakı (Mustafakemalpaşa) 

  
Flama (Dinkçiler) Bayrak (Ümraniye) 

 

Resim 7. Avcı derneklerini tanıtan üye kartı, flama ve çakı örnekleri 

 

Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı 

profiline yönelik özellikler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir 

(Çizelge 145). Buna göre, avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu 

belirten avcılar ile yıllık avlanma masrafı (0,144) ve esnaf (0,165) arasında 0,01 düzeyinde 

aynı yönde, çiftçi (-0,132) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, gelir (0,108) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde, işçi (-0,102) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı 

çocuğu olan avcılar arasında (0,139) 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 
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Çizelge 145. Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar 

ile avcı profiline yönelik özellikler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Evet  Evet 

Yaş 0,032 Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,226** 
Üniversite 0,017 Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,076 
Gelir 0,108* Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar -0,146** 
Masraf 0,144** Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar -0,017 
Emekli 0,004 Doğa sevgisi 0,043 
Çiftçi -0,132** Arkadaşlarımla birlikte olmak -0,052 
İşçi -0,102* Doğada yalnız olmak 0,071 
Esnaf 0,165** Ateş etmek 0,073 
Memur -0,044 Hayvan avlamak 0,076 
Mühendis 0,019 Bedensel hareket yapmak -0,020 
Avcı torunuyum 0,049 Ekonomik yarar sağlamak -0,117* 
Avcı çocuğuyum 0,139** Besin sağlamak -0,025 
Çocukluğum köyde geçti -0,045 Kuruluş hikâyesini bilenler -0,049 
Çocukluğum ilçede geçti -0,016 Özel tören yapanlar 0,291** 
Çocukluğum ilde geçti 0,096 Açılışta etkinlik düzenleyenler 0,170** 
Eğit. sonra usulsüz avlanmayanlar -0,028 Lideri olduğunu belirtenler 0,202** 
Eğit. sonra davranışı değişmeyenler -0,083   

 

Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar ile 

yerden havalanan av kuşlarını avlayan avcılar arasında (0,226) 0,01 düzeyinde aynı yönde; 

küçük memeli av hayvanlarını avlayan avcılar arasında (-0,146) 0,01 düzeyinde ters yönde 

ilişki bulunmuştur. 

Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar ile 

günümüzde ekonomik yarar sağlamak amacıyla avcılığa başlayan avcılar arasında (-0,117) 

0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar ile 

avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar arasında (0,291) 0,01 

düzeyinde aynı yönde; av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik 

düzenlendiğini belirten avcılar arasında (0,170) 0,01 düzeyinde aynı yönde; avcı derneğinde 

yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanın bulunduğunu belirten 

avcılar arasında (0,202) 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcıların % 74,5’i üyesi bulundukları derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin 

bulunmadığını belirtmiştir (Çizelge 146). Bu konuda, fikri olmayanların oranı % 4,2’dir. 

Standart kıyafet (eşofman), daha çok Avcılık ve Atıcılık Federasyonun düzenlediği 

müsabakalara katılan sporcu üyeler için tasarlanmaktadır. Bazı avcı derneklerinin kurtuluş 

günü törenlerinde giydiği takım elbiseden oluşan kıyafetleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, 

avcılar sürek avında arazide fark edilmeyi sağlayan çoğunlukla turuncu renkli yelek ve 

şapkadan oluşan kıyafetler kullanmaktadır. Resim 8’de bazı avcı derneklerinin kullandığı tören 

kıyafeti ile avcı şapkaları görülmektedir.  
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Çizelge 146. Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafet bulunma durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 25 20,3 37 24,5 20 18,0 82 21,3 0,427 
Hayır 93 75,6 110 72,8 84 75,7 287 74,5 - 
Fikrim yok 5 4,1 4 2,6 7 6,3 16 4,2 0,342 

Kıyafet Türleri   
Şapka 18 72,0 22 88,0 10 62,5 50 75,8  
Yelek 3 12,0 14 56,0 4 25,0 21 31,8  
Tişört 7 28,0 1 4,0 4 25,0 12 18,2  
Pantalon 0 0,0 8 32,0 0 0,0 8 12,1  
Eşofman 0 0,0 0 0,0 4 25,0 4 6,1  
Takım elbise 0 0,0 1 4,0 1 6,3 2 3,0  
Kamuflaj 1 4,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5  

 

  

Avcı Tören Kıyafeti (Karacabey) Avcı (Kemergenç) 

 

  

Şapka (Karacabey) Şapka (Mustafakemalpaşa) 

Resim 8. Bazı avcı derneklerinin tasarladığı standart bir kıyafetler 
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Çizelge 146’da görüldüğü gibi, avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin 

bulunduğunu belirtenler ile bu konuda fikri bulunmayanların illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında 

anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı 

profiline yönelik özellikler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir 

(Çizelge 147). Buna göre,  

• Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile yıllık 

avlanma masrafı (0,133) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, üniversite mezunu olma (-

0,107) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur.  

Çizelge 147. Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile 

avcı profiline yönelik özellikler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Evet  Evet 

Yaş -0,027 Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,005 
Üniversite -0,107* Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,011 
Gelir 0,098 Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,032 
Masraf 0,133** Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,108* 
Emekli -0,064 Doğa sevgisi 0,042 
Çiftçi 0,095 Arkadaşlarımla birlikte olmak 0,072 
İşçi -0,045 Doğada yalnız olmak -0,016 
Esnaf 0,071 Ateş etmek 0,078 
Memur -0,005 Hayvan avlamak 0,065 
Mühendis -0,076 Bedensel hareket yapmak 0,061 
Avcı torunuyum 0,071 Ekonomik yarar sağlamak -0,060 
Avcı çocuğuyum 0,118* Besin sağlamak 0,050 
Çocukluğum köyde geçti 0,032 Kuruluş hikâyesini bilenler 0,064 
Çocukluğum ilçede geçti 0,064 Özel tören yapanlar 0,082 
Çocukluğum ilde geçti -0,108* Açılışta etkinlik düzenleyenler 0,118* 
Eğit. sonra usulsüz avlanmayanlar 0,034 Lideri olduğunu belirtenler 0,157** 
Eğit. sonra davranışı değişmeyenler 0,006 Rozet vb materyaller vardır 0,169** 

 

• Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı 

çocuğu olan avcılar arasında (0,118) 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

• Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile 

çocukluğu il merkezinde geçen avcılar arasında (-0,108) 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. 

• Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile 

büyük memeli av hayvanlarını avlayan avcılar arasında (0,108) 0,05 düzeyinde aynı yönde 

ilişki bulunmuştur. 

• Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar ile av 

sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini belirten 

avcılar arasında (0,118) 0,05 düzeyinde aynı yönde; avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri 
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oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanın bulunduğunu belirten avcılar arasında (0,157) 

0,01 düzeyinde aynı yönde; avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu 

belirten avcılar arasında (0,169) 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcıların % 36,8’i üyesi bulundukları derneğinde avcılar arasında standart bir 

selamlaşma davranışının bulunduğunu belirtmiştir (Çizelge 148). Bu konuda, fikri olmayanların 

oranı % 7,3’dür. Bu kapsamda avcılar arazide bir avcıyı gördüklerinde selamlaşmak için 

genellikle rastgele terimini kullanmaktadır. Aynı kapsamda selamlaşmada selâmun aleyküm, 

merhaba, avın kanlı olsun, avın bol olsun terimleri de kullanılmaktadır.  

Çizelge 148’de görüldüğü gibi, avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya 

yönelik standart bir sembol veya sembolik davranış bulunma durumunun illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında evet cevabını verenler bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 

149). Buna göre, evet cevabını verenler bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa 

(p=0,000) ve İstanbul (p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 148. Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir 

sembol veya sembolik davranış bulunma durumu 

 

Çizelge 149. Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir 

sembol veya sembolik davranış bulunma durumu bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Evet cevabını verenler bekımından  (p) 

Balıkesir Bursa 0,000* 

Balıkesir İstanbul 0,000* 
Bursa İstanbul 0,545 

 

Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya 

sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile avcı profiline yönelik özellikler arasındaki 

ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 150). Buna göre, avcı 

derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya sembolik 

davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile yaş (0,254) ve emeklilik durumu (0,256) arasında 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 63 51,2 46 30,5 30 27,0 139 36,1 0,000* 

Hayır 53 43,1 92 60,9 73 65,8 218 56,6 - 
Fikrim yok 7 5,7 13 8,6 8 7,2 28 7,3 0,652 

Selamlaşma İfadeleri   
Rastgele 54 85,7 46 100,0 24 80,0 124 89,2  
Selâmun aleyküm 4 6,3 8 17,4 4 13,3 16 11,5  
Merhaba 3 4,8 1 2,2 1 3,3 5 3,6  
Avın kanlı olsun 1 1,6 0 0,0 1 3,3 2 1,4  
Avın bol olsun 1 1,6 0 0,0 0 0,0 1 0,7  
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0,01 düzeyinde aynı yönde, memur (0,113) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur.  

Çizelge 150. Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir 

sembol veya sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile avcı profiline yönelik 

özellikler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
 Evet  Evet 

Yaş 0,254** Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,015 
Üniversite -0,081 Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,071 
Gelir -0,042 Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,094 
Masraf -0,028 Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,002 
Emekli 0,256** Doğa sevgisi 0,000 
Çiftçi 0,048 Arkadaşlarımla birlikte olmak -0,039 
İşçi -0,071 Doğada yalnız olmak 0,054 
Esnaf 0,065 Ateş etmek 0,083 
Memur 0,113* Hayvan avlamak 0,043 
Mühendis -0,034 Bedensel hareket yapmak 0,104* 
Avcı torunuyum 0,115* Ekonomik yarar sağlamak -0,153** 
Avcı çocuğuyum 0,102* Besin sağlamak 0,002 
Çocukluğum köyde geçti 0,092 Kuruluş hikâyesini bilenler -0,174** 
Çocukluğum ilçede geçti 0,040 Özel tören yapanlar 0,197** 
Çocukluğum ilde geçti -0,150** Açılışta etkinlik düzenleyenler 0,105* 
Eğit. sonra usulsüz avlanmayanlar 0,169** Lideri olduğunu belirtenler 0,002 
Eğit. sonra davranışı değişmeyenler -0,102* Rozet vb materyaller vardır 0,167** 
  Standart bir kıyafet bulunuyor 0,190** 

 

Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya 

sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile avcı torunu olan avcılar arasında (0,115) 

ve avcı çocuğu olan avcılar arasında (0,102) 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya 

sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile çocukluğu il merkezinde geçen avcılar 

arasında (-0,150) 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya 

sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile avcılık eğitiminden sonra usulsüz 

avlanmayan avcılar arasında (0,169) 0,01 düzeyinde aynı yönde; avcılık eğitiminden sonra 

hiçbir davranışı değişmeyen avcılar arasında (-0,102) 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. 

Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya 

sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile günümüzde bedensel hareket yapmak 

amacıyla avcılığa başlayan avcılar arasında (0,104) 0,05 düzeyinde aynı yönde; ekonomik 

yarar sağlamak amacıyla avcılığa başlayan avcılar arasında (-0,153) 0,01 düzeyinde ters 

yönde ilişki bulunmuştur. 
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Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya 

sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar ile avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilen 

avcılar arasında (0,174) 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Avcı derneğinde ortak 

olarak kullanılan selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya sembolik davranışın 

bulunduğunu belirten avcılar ile avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten 

avcılar arasında (0,197) 0,01 düzeyinde aynı yönde; av sezonunun açılışında ya da 

kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini belirten avcılar arasında (0,105) 0,05 

düzeyinde aynı yönde; avcı derneğini tanıtan rozet, flama vb. materyallerin bulunduğunu 

belirten avcılar arasında (0,167) 0,01 düzeyinde aynı yönde; Avcı derneğinin tasarladığı 

standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar arasında (0,190) 0,01 düzeyinde aynı yönde 

ilişki bulunmuştur.  

Avcıların % 75,6’sının lakabı bulunmamaktadır. Avcıların kullandığı lakaplar, avcılık, 

meslek, aile, fiziksel özellik ve diğer olmak üzere beş grupta ele alınmış ve Çizelge 151’de 

sunulmuştur.  

Çizelge 151. Avcıların kullandığı lakaplar 

 

Avcılıkta kullanılan lakaplar aşağıda gruplandırılmıştır. Buna göre, 

• Avcılıkla ilgili olarak kullanılan lakaplar altın parmak, aslan, avcı, badi (gümeye gittiği 

için), başkan, beşte beş, çakalcı, çakma avcı, çavuş, çekelez, çulluk, dumdum, fesat, fişek, 

guberti (köpek eğitmeni), horozcu, karavanacı, keklik avcısı, kırk yalan, kubuz (yalan, 

abartma), kurt, kuşçu, küçük avcı, potik, redkit, sansaret, tek bağırsak, tilki, torbacı, usta 

(deneyimli avcı)’dır. 

• Meslekle ilgili olarak kullanılan lakaplar: albay, golcü, hoca, hurdacı, kapak, kaptan, 

maliyeci, marangoz, savcı, sütçü, taşçı, tedaş, tefçi, terzi, tüfekçi, usta 

• Aile ile ilgili olarak kullanılan lakaplar: alaca, Bursalı, çamur, çolak, emekli, gani (eli açık 

demek), kovboy, laz, soyadı, tatar, Urfalı, Varnalı, yörük 

• Fiziksel özellik ile ilgili olarak kullanılan lakaplar: artist, ayı, çakır, çiko (şişman), deve, 

sarı, uzun bacak 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Lakabım var 32 26,0 35 23,2 27 24,3 94 24,4 
Hayır, yok 91 74,0 116 76,8 84 75,7 291 75,6 

Lakap ifadeleri  
Avcılıkla ilgili lakabı bulunan 11 33,3 17 51,5 10 28,6 38 37,6 
Meslekle ilgili lakabı bulunan 9 27,3 7 21,2 3 8,6 19 18,8 
Aile ile ilgili lakabı bulunan 3 9,1 7 21,2 5 14,3 15 14,9 
Fiziksel özellik ile ilgili lakabı 
bulunan 5 15,2 2 6,1 5 14,3 12 11,9 

Diğer lakaplar 4 12,1 2 6,1 4 11,4 10 9,9 
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• Diğer lakaplar: Amerikalı, dede, geveze, ibrikçi başı, imparator, kemal amca (inatçı 

kişilere), kestaneci, Toranaga  

Avcıların % 28,1’i üyesi bulundukları avcı derneğinde avcılar arasında kullanılan ortak 

bir dilin bulunduğunu belirtmiştir (Çizelge 152). Bu konuda, fikri olmayanların oranı % 17,9’dur. 

Ortak bir dilin kullanılmadığını belirten avcıların oranı % 54,0 olup, esasen kullandıkları 

terimlerin avcılığa özgü terimler olduğunun farkında değildirler. Bu kapsamda, il merkezlerinde 

bulunan avcılar daha çok genel avcılık terimlerini, kırsal kesimde bulunan avcılar ise yöresel 

avcılık terimlerini daha fazla kullanmaktadır. 

Çizelge 152. Avcı derneğinde kullanılan ortak bir dil bulunma durumu 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 46 37,4 45 29,8 17 15,3 108 28,1 0,001* 

Hayır 57 46,3 85 56,3 66 59,5 208 54,0 - 
Fikrim yok 20 16,3 21 13,9 28 25,2 69 17,9 0,052 

 

Çizelge 152’de görüldüğü gibi, avcı derneğinde kullanılan ortak bir dil bulunma 

durumunun illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve iller arasında evet cevabını verenler bakımından anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Bu nedenle iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney 

U testi yapılmıştır (Çizelge 153). Buna göre, evet cevabını verenler bakımından İstanbul 

ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,000) ve Bursa (p=0,007) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır.  

Çizelge 153. Avcı derneğinde kullanılan ortak bir dil bulunma durumu bakımından Mann-

Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Evet cevabını verenler bekımından  (p) 

Balıkesir Bursa 0,185 

Balıkesir İstanbul 0,000* 
Bursa İstanbul 0,007* 

 

Avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı profiline yönelik 

özellikler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 154). Buna 

göre, avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcılar ile emeklilik durumu (0,162) 

arasında 0,01 düzeyinde, yaş (0,130) ve memur (0,106) arasında ise 0,05 düzeyinde aynı 

yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcılar ile avcılık eğitiminden sonra 

usulsüz avlanmayan avcılar arasında (0,123) 0,05 düzeyinde aynı yönde; avcılık eğitiminden 

sonra hiçbir davranışı değişmeyen avcılar arasında (-0,122) 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. 
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Çizelge 154. Avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı profiline 

yönelik özellikler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı (p) 
Yaş 0,130* Yerden havalanan av kuşlarını avlayanlar 0,010 
Üniversite 0,000 Sudan havalanan av kuşlarını avlayanlar -0,024 
Gelir -0,005 Küçük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,073 
Masraf 0,017 Büyük memeli av hayvanlarını avlayanlar 0,012 
Emekli 0,162** Doğa sevgisi -0,022 
Çiftçi 0,091 Arkadaşlarımla birlikte olmak -0,004 
İşçi -0,065 Doğada yalnız olmak 0,028 
Esnaf 0,006 Ateş etmek 0,116* 
Memur 0,106* Hayvan avlamak 0,073 
Mühendis -0,010 Bedensel hareket yapmak 0,119* 
Avcı torunuyum 0,080 Ekonomik yarar sağlamak -0,184** 
Avcı çocuğuyum 0,045 Besin sağlamak -0,081 
Çocukluğum köyde geçti -0,028 Kuruluş hikâyesini bilenler -0,158** 
Çocukluğum ilçede geçti 0,091 Özel tören yapanlar 0,208** 
Çocukluğum ilde geçti -0,062 Açılışta etkinlik düzenleyenler 0,102* 
Eğit. sonra usulsüz avlanmayanlar 0,123* Lideri olduğunu belirtenler 0,063 
Eğit. sonra davranışı değişmeyenler -0,122* Rozet vb materyaller vardır 0,183** 
  Standart bir kıyafet bulunuyor 0,155** 
  Selamlaşma davranışı vardır 0,482** 

 

Avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcılar ile günümüzde ateş etmek 

amacıyla avcılığa başlayan avcılar arasında (0,116) 0,05 düzeyinde aynı yönde; bedensel 

hareket yapmak amacıyla avcılığa başlayan avcılar arasında (0,119) 0,05 düzeyinde aynı 

yönde; ekonomik yarar sağlamak amacıyla avcılığa başlayan avcılar arasında (-0,184) 0,01 

düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. 

Avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcılar ile avcı derneğinin kuruluş 

hikâyesini bilen avcılar arasında (-0,158) 0,01 düzeyinde ters yönde; avcılığı bırakan 

arkadaşlarına özel tören yaptığını belirten avcılar arasında (0,208) 0,01 düzeyinde aynı 

yönde; av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb etkinlik düzenlendiğini 

belirten avcılar arasında (0,102) 0,05 düzeyinde aynı yönde; avcı derneğini tanıtan rozet, 

flama vb. materyallerin bulunduğunu belirten avcılar arasında (0,183) 0,01 düzeyinde aynı 

yönde; Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcılar arasında 

(0,155) 0,01 düzeyinde aynı yönde; avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya 

yönelik standart bir sembol veya sembolik davranışın bulunduğunu belirten avcılar arasında 

(0,482) 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Ancak, avcı derneğinde ortak bir dilin 

bulunduğunu belirten avcılar ile avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan 

lider veya kahramanın bulunduğunu belirten avcılar arasında arasında 0,05 düzeyinde ilişki 

bulunmamıştır. 

Avcılar, bohçacı, canlı mühre, çan çalma, çantacı, eli silahlı, far avı, ferma, gece avı, 

güme avı, mankecilik, mühre, palaz, sürek avı, uçarcı, usta terimleri, üç ilde de aynı anlamda 
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kullanılmaktadır (Çizelge 155, Resim 9). Buna karşılık, çulluk, tavşan, tavşan yavrusu, domuz 

yavrusu gibi terimlerin kullanımında ise yöresel farklılıklar bulunmaktadır (Çizelge 156). 

 

   
Çakırca Avcılar Derneği Gemlik Avcılar Derneği Sırameşeler Avcılar Derneği 

Resim 9. Avcı derneklerinden çan örnekleri 

Çizelge 155. Avcılıkta ortak kullanılan bazı terimler 

Ortak Kullanılan Terimler 

Terim Anlamı 

Azılı İri, büyük boyutlu domuz 

Bohçacı Torbacı/avlanma belgesi olmadan kaçak olarak avlanan avcılara denir.  

Canlı mühre Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan 
canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvan, 

Çan çalmak Avcıların sohbet esnasında abartılı ifadeler kullanan/yalan söyleyen avcıyı belirtmek için kullanılır. 

Çantacı Profesyonel avcının malzemelerini taşıyan, rehberlik eden personele denir. 

Eli silahlı Doğaya zarar veren/vurulmaması gereken hayvana ateş ederek öldüren eğitimsiz avcıya denir. 

Enik Köpek yavrusuna denir. 

Far avı Gece far ile yapılan av türüdür. 

Ferma Kuş avı için özel yetiştirilen köpeklerin avın yerini göstermek için yaptıkları davranışa denir. 

Gece avı Geceleyin genellikle far ile yapılan av türüdür. 

Güme avı 
Daha çok su kenarında veya suda özel olarak yapılan kapalı mekânlarda saklanmak suretiyle gerçekleştirilen av 
türüdür. Diğer taraftan, zeytinlik, meşelik ve çam ormanlarında da güme avı (örneğin tahtalı güvercin için) 
yapılmaktadır. 

Kopay Tavşan ve domuz kovalayan eğitimli av köpeğine denir. 

Manke Plastikten yapılan taklit hayvan demektir. Ördek, kaz, tahtalı, üveyik türleri için manke bulunmaktadır. 

Mankecilik Taklit kuş/ördek kullanılarak yapılan av türüdür. 

Palaz Yavru ile yetişkin dönemi arasında bulunan orta boy kuşa denir. (Örneğin, ördek palazı) 

Sıkı Fişek 

Sürek avı 
Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek belirli 
noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma yöntemidir. 

Tahnit AYH’nın çeşitli yöntemlerle post ve derilerinin içi doldurulmuş haline denir. 

Trofe AYH’nın boynuz, diş, post vb. hatıra değeri taşıyan parçaları için kullanılan bir terimdir. 

Uçarcı Kanatlı av hayvanı avlayan avcıya denir. 

Usta Deneyimli avcılara/büyüklere, usta ifadesi ile hitap edilmektedir. 
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Çizelge 156. Avcılıkta kullanılan ve yöresel farklılık içeren bazı terimler 

Yöresel Farklılık İçeren Terimler 
Genel terim İller Anlamı 

Çulluk 
Balıkesir Helvacı/yelve/lököşe/kocakakoç/kocakokoç/köryivle/kakma 
Bursa Hayalet/yelve/ 
İstanbul Yelve/gagaça/gagalı/orman tavuğu/meşe tavuğu 

Karavana 
Balıkesir Manke/çakı/ava ateş edip vuramama/boşa atma/ıskalama 
Bursa Manke/manki/avı vuramamak/boşa atmak 
İstanbul Avı vuramamak, ıskalamak/traş etmek 

Mankeci 
Balıkesir Karavanacı/avı ıskalayan avcıya denir 
Bursa Karavanacı/avı ıskalayan avcıya denir 
İstanbul Avı ıskalayan, atışlarının çoğu karavana olan avcı için kullanılan bir terim 

Kanat kırma 
Balıkesir Çelgin/çergin/çepelli gitti/kanadı kırık/avı yaralamak/muhtara veya karakola şikayete 

gitti/avın yaralı olarak kaçması 

Bursa 
Kanadı kırık/parçalı kanat/ muhtara şikâyete gitti/yaralı olarak giden kuşun arkasından 
söylenir. 

Domuz yavrusu 
Balıkesir Moza/potik/matalak/motanak/matuk/motuk/moyuk/pijamalı 
Bursa Potik/mozik/kotik 

Karatavuk 
Balıkesir Karabakkal 
Bursa Karabakkol 

40 gün taban eti bir 
gün av eti Balıkesir Av hayvanını az olduğunu ve fazla av hayvanı vurulamadığını anlatmak için kullanılır 

Attım bozuldu Balıkesir Tırnaklı hayvanın yaralı olarak kaçması 
Dişi ördek Balıkesir Ger 
Kocagöz Balıkesir Kuzu kuşu 
Ördek yavrusu Balıkesir Mıkır/biciv/mızgır/bici 
Semer giydirdim Balıkesir Avı vuran avcı, aynı avı ıskalayan ve vuramayan avcıya semer giydirdim der 
Tavşan Balıkesir Kocakulak/çift kulak 
Tetikçi Balıkesir Nişancı/iyi atış yapan avcıya denir. 
Yavru ördek Balıkesir Mıkır 
Kılavuz Bursa Bıldırcının büyüğüne denir 
Tahtalı güvercin Bursa Göde/yabani güvercin 
Mazgal Bursa Gümede tüfeğin yerleştirildiği ve av hayvanlarının gözlendiği yer 
Ayna Bursa Gümenin önünde bulunan avlanma alanına denir 
Allah vursun Bursa İki üç ateş edip vurulamadan giden hayvanın arkasından söylenen tabirdir. 
Domuz Bursa Kotik 
Sincap İstanbul Here 

 

Avcıların üyesi bulundukları avcı derneğine yeni üye olunması durumunda en çok % 

42,9 oranı ile arkadaşlarını tanıttıklarını belirtmiştir (Çizelge 157). En çok gerçekleştirilen ikinci 

etkinlik, % 32,5 ile avlanma tekniklerini öğretiyoruz, üçüncü sırada % 29,1 ile doğayı korumayı 

öğretiyoruz gelmektedir. Bu kapsamda, hiçbir etkinlik gerçekleştirilmediğini belirten avcıların 

oranı % 14,5, fikri bulunmayanların oranı % 11,9’dur. 
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Çizelge 157. Yeni katılan üyelere yönelik olarak düzenlenen etkinlikler 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Arkadaşlarımızı tanıtıyoruz 43 35,0 59 39,1 63 56,8 165 42,9 0,002* 

Avlanma tekniklerini öğretiyoruz 42 34,1 49 32,5 34 30,6 125 32,5 0,849 
Doğayı korumayı öğretiyoruz 37 30,1 47 31,1 28 25,2 112 29,1 0,559 
Büyüklere saygıyı öğretiyoruz 34 27,6 49 32,5 24 21,6 107 27,8 0,155 
Atış tekniklerini öğretiyoruz 21 17,1 41 27,2 27 24,3 89 23,1 0,136 
Silah bakımı hakkında bilgi 
veriyoruz 18 14,6 34 22,5 17 15,3 69 17,9 0,167 

Köpek bakımı ve eğitimini 
öğretiyoruz 22 17,9 26 17,2 15 13,5 63 16,4 0,623 

Avcılık eğitimine gönderiyoruz 16 13,0 10 6,6 18 16,2 44 11,4 - 
İlk yardım eğitimi veriyoruz 10 8,1 13 8,6 12 10,8 35 9,1 0,750 
Ava götürüyoruz 2 1,6 2 1,3 0 0,0 4 1,0 - 
Trap atışına götürüyoruz 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 - 
Örf ve Ananelerimizi öğretiyoruz 0 0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,3 - 
Avlanma belgelerinin 
alınmasında yardımcı oluyoruz 

1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,3 - 

Hiçbir etkinlik 
gerçekleştirmiyoruz 18 14,6 24 15,9 14 12,6 56 14,5 0,758 

Fikrim yok 10 8,1 20 13,2 16 14,4 46 11,9 0,275 
 

Çizelge 157’de görüldüğü gibi, yeni katılan üyelere yönelik olarak düzenlenen 

etkinliklerin illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis 

H testi ile incelenmiş ve iller arasında arkadaşlarımızı tanıtıyoruz cevabını verenler 

bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 158). Buna göre, 

arkadaşlarımızı tanıtıyoruz cevabını verenler bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir 

(p=0,001) ve Bursa (p=0,005) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 158. Yeni katılan üyelere yönelik olarak düzenlenen etkinlikler bakımından Mann-

Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Arkada şlarımızı tanıtıyoruz  (p) 

Balıkesir Bursa 0,484 

Balıkesir İstanbul 0,001* 
Bursa İstanbul 0,005* 

 

Yeni katılan üyelere düzenlenen etkinlikler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 159). 

Buna göre, arkadaşlarımızı tanıtıyoruz cevabını verenler ile yıllık avlanma masrafı (0,196) ve 

mühendis (0,132) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde, çiftçi (-0,128) ve memur (-0,107) 

arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Köpek bakımı ve eğitimini öğretiyoruz 

cevabını verenler ile yıllık avlanma masrafı (0,110) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki 

bulunmuştur. Avlanma tekniklerini öğretiyoruz cevabını verenler ile yıllık avlanma masrafı 

(0,118) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Doğayı korumayı öğretiyoruz 
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cevabını verenler ile yaş (-0,102) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde, mühendis (0,107) 

arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Büyüklere saygıyı öğretiyoruz 

cevabını verenler ile çiftçi (-0,105) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. İlk 

yardım eğitimi veriyoruz, silah bakımı hakkında bilgi veriyoruz, atış tekniklerini öğretiyoruz, 

hiçbir etkinlik gerçekleştirmiyoruz cevabını verenler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 159. Yeni katılan üyelere düzenlenen etkinlikler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu 

ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
Arkada şları  Köpek  

bakımı 
Avlanma  
teknikleri 

İlk 
yardım 

Silah  
bakımı 

Doğayı 
koruma 

Büyüklere  
saygı 

Atış 
tek. 

Hiçbiri  

Yaş -0,047 -0,084 -0,073 -0,011 -0,081 -0,102* -0,090 -0,010 0,090 
Gelir 0,064 -0,041 0,012 0,028 0,007 0,064 0,055 0,022 -0,090 
Masraf 0,196** 0,110* 0,118* 0,062 0,069 0,070 0,062 0,076 -0,086 
Emekli -0,042 -0,059 -0,044 -0,022 -0,013 -0,068 -0,065 0,071 0,030 
Çiftçi -0,128* -0,021 -0,030 0,000 -0,036 -0,001 -0,105* 0,057 0,084 
İşçi 0,002 0,004 -0,005 0,008 -0,018 -0,035 0,022 0,023 0,013 
Esnaf 0,002 0,072 0,007 0,095 -0,032 0,029 0,036 -0,040 -0,005 
Memur -0,107* -0,047 -0,030 -0,056 0,046 -0,010 -0,024 -0,017 0,049 
Mühen. 0,132** -0,015 0,015 0,081 0,027 0,107* 0,031 0,050 -0,009 

 

Avcıların % 82,6’sı üyesi bulundukları avcı derneği için yaptığı en önemli özveri aidat 

ödemektir (Çizelge 160). Avcıların % 57,1’i yönetim tarafından verilen görevleri yerine 

getirmekte, % 45,5’i düzenli olarak derneğe gelmekte, % 33,8’i usulsüz avlananları uyarmakta 

veya ihbar etmekte, % 30,9’u üye olduğu için kurallara uygun avlanmak zorunda kalmakta, % 

17,4’i kuş salma, kış yemlemesi vb etkinliklere katılmakta, % 1’i de lokalde hizmet etmekte, 

temizlik, soba yakmak gibi diğer etkinlikleri gerçekleştirmektedir.  

Çizelge 160. Avcı derneğine yönelik gerçekleştirilen özveriler 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Aidat ödüyorum 105 85,4 130 86,1 83 74,8 318 82,6 0,036* 
Yönetim tarafından verilen 
görevleri yerine getiriyorum 60 48,8 92 60,9 68 61,3 220 57,1 0,076 

Düzenli olarak derneğe 
geliyorum. 47 38,2 69 45,7 59 53,2 175 45,5 0,073 

Usulsüz avlananları uyarırım 
veya ihbar ederim 38 30,9 54 35,8 38 34,2 130 33,8 0,694 

Üye olduğum için kurallara 
uygun avlanmak zorunda 
kalıyorum 

45 36,6 50 33,1 24 21,6 119 30,9 0,036* 

Kuş salıyorum, kış 
yemlemesi vb etkinliklere 
katılıyorum 

10 8,1 34 22,5 23 20,7 67 17,4 0,004* 

Diğer  2 1,6 0 0,0 2 1,8 4 1,0 0,270 
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Çizelge 160’da görüldüğü gibi, avcı derneğine yönelik gerçekleştirilen özverilerin illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve aidat ödüyorum; kuş salıyorum, kış yemlemesi vb etkinliklere katılıyorum ile üye 

olduğum için kurallara uygun avlanmak zorunda kalıyorum cevabını verenler bakımından 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla 

Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 161).  

Çizelge 161. Avcı derneğine yönelik gerçekleştirilen özveriler bakımından Mann-Whitney U 

testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Aidat  ödüyorum  
 (p) 

Kuş salıyorum, yemleme  
etkinliklerine katılıyorum 

 (p) 

Üye oldu ğum için  kurallara  
Uygun avlanmak zorunda 

kalıyorum (p) 
Balıkesir Bursa 0,864 0,001* 0,549 

Balıkesir İstanbul 0,042* 0,006* 0,012* 
Bursa İstanbul 0,020* 0,728 0,042* 

 

Aidat ödüyorum cevabını verenler bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir 

(p=0,042) ve Bursa (p=0,020) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Kuş 

salıyorum, kış yemlemesi vb etkinliklere katılıyorum cevabını verenler bakımından Balıkesir 

ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,001) ve İstanbul (p=0,006) illerindeki avcılar arasında farklılık 

bulunmaktadır. Üye olduğum için kurallara uygun avlanmak zorunda kalıyorum cevabını 

verenler bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,012) ve Bursa (p=0,042) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Avcı derneğine yönelik gerçekleştirilen özveriler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu 

ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 162). 

Buna göre, aidat ödüyorum cevabını verenler ile yaş (0,147) ve emeklilik durumu (0,174) 

arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Yönetim tarafından verilen görevleri 

yerine getiriyorum cevabını verenler ile gelir (0,110) ve esnaf (0,102) arasında 0,05 düzeyinde 

aynı yönde ilişki bulunmuştur. Kuş salıyorum, kış yemlemesi vb etkinliklere katılıyorum 

cevabını verenler ile yıllık avlanma masrafı (0,182) arasında 0,01 düzeyinde, yaş (0,111) 

arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Usulsüz avlananları uyarırım veya 

ihbar ederim cevabını verenler ile yaş (-0,177) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, gelir 

(0,101) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Üye olduğum için kurallara 

uygun avlanmak zorunda kalıyorum, düzenli olarak derneğe geliyorum cevabını verenler ile 

yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki 

bulunmamıştır. 
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Çizelge 162. Avcı derneğine yönelik gerçekleştirilen özveriler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
Aidat  

ödüyorum 
Dernekte  

görev 
alıyorum 

Kuş 
Salıyorum 

Kurallara  
Uygun av. 

İhbar  
ediyorum 

Derneğe 
düzenli 

geliyorum 

Yaş 0,147** 0,037 0,111* 0,032 -0,177** 0,044 
Gelir -0,010 0,110* 0,057 -0,040 0,101* 0,043 
Masraf -0,011 0,098 0,182** -0,036 0,090 0,026 
Emekli 0,174** 0,021 0,054 0,049 -0,091 0,072 
Çiftçi 0,068 0,007 -0,012 0,002 0,022 -0,046 
İşçi -0,026 -0,091 -0,027 -0,038 -0,059 0,022 
Esnaf 0,019 0,102* 0,097 0,020 0,013 -0,058 
Memur 0,078 -0,012 -0,028 0,023 -0,059 -0,004 
Mühendis 0,018 -0,022 0,029 0,061 0,088 0,086 

 

Avcıların % 61,3’ü genelde derneğe üye olan aynı arkadaşları ile ava gitmekte, % 26,2’si 

yeni arkadaşları az, % 7,8’i çok tercih etmektedir. Bu durum avcılığın sosyal bir etkileşim alanı 

olduğunun bir göstergesidir. Avcıların % 10,1’i daha çok dernekteki arkadaşları olmak 

koşuluyla ava kiminle gittiğinin önemi olmadığını belirtmiştir (Çizelge 163).  

Çizelge 163. Avlanmada yeni arkadaşlık kurmaya isteklilik 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Genelde aynı arkadaşlarımla 
giderim 

77 62,6 95 62,9 64 57,7 236 61,3 0,647 

Yeni arkadaşları az tercih 
ederim 25 20,3 47 31,1 29 26,1 101 26,2 0,130 

Yeni arkadaşları çok fazla tercih 
ederim 

7 5,7 15 9,9 8 7,2 30 7,8 0,413 

Ava kiminle gittiğim önemli değil 14 11,4 15 9,9 10 9,0 39 10,1 0,831 
 

Çizelge 163’te görüldüğü gibi, avlanmak için yeni arkadaşlık kurmaya istekliliğin illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Avlanmak için yeni arkadaşlık kurma istekliliği ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve 

meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 164). 

Buna göre, yeni arkadaşları az da olsa tercih ederim cevabını verenler ile mühendis (0,121) 

arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Yeni arkadaşları çok fazla tercih 

ederim cevabını verenler ile esnaf (-0,101) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Ava kiminle gittiğim önemli değil cevabını verenler ile gelir (-0,147) arasında 

0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Genelde aynı arkadaşlarımla ava giderim 

cevabını verenler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 

düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 
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Çizelge 164. Avlanmak için yeni arkadaşlık kurma istekliliği ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 
Genelde  aynı  

avcılar 
Yeni ki şileri  

az tercih 
Yeni ki şileri çok  

fazla tercih 
Kim oldu ğu 
önemli de ğil 

Yaş -0,045 0,033 -0,099 0,050 
Gelir 0,028 0,074 -0,009 -0,147** 
Masraf -0,006 0,050 0,012 -0,086 
Emekli -0,058 0,020 -0,076 0,085 
Çiftçi -0,028 -0,022 0,075 0,059 
İşçi -0,021 0,016 0,034 -0,011 
Esnaf 0,096 -0,015 -0,101* -0,045 
Memur 0,024 -0,035 -0,046 0,002 
Mühendis -0,072 0,121* -0,042 -0,049 

 

3.3.4. Avcı Derneklerinin Güçlü Yönleri ve De ğerlerine Yönelik Bulgular 

Avcılar, üyesi bulundukları avcı derneğinin güçlü yönlerini Çizelge 165’te 

değerlendirmiştir. Buna göre avcıların en güçlü oldukları yönleri 7,9 puan ile av sohbetleri ve 

şakalaşmadır. İkinci sırada 7,8 puan ile “her yaştan ve her sınıftan avcı ile arkadaşlık kurma” 

ile “doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, doğayı koruma” unsurları yer almaktadır. 

Doldurulmuş av hayvanlarını teşhir etme 4,3 puan ile avcıların en az önem verdiği yönleridir.  

Çizelge 165. Avcı derneklerinin güçlü yönleri 

Kültürün Güçlü Unsurları  Önem Puanı  Kruskal  
Wallis 

Testi (p)  Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Av sohbetleri ve şakalaşma 7,7 8,0 7,8 7,9 0,510 
Her yaştan ve her sınıftan avcı ile arkadaşlık kurma 7,8 7,8 7,6 7,8 0,279 
Doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, 
doğayı koruma 7,8 7,8 7,6 7,8 0,511 

Arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma 7,5 8,1 7,4 7,7 0,047* 
Dostluk ve kardeşlik 7,8 7,6 7,3 7,6 0,046* 
Sevgi ve saygı 7,7 7,4 7,4 7,5 0,582 
Avcılığın geçmişten-günümüze sürekli olarak 
yapılması 7,4 7,1 7,4 7,3 0,054 

Av bayramı, yemek, mevlit gibi dayanışmaya yönelik 
etkinliklere katılma 7,3 6,8 6,7 6,9 0,017* 

Üyelerin düğün, nişan gibi özel günlerine katılma 
veya çiçek gönderme 6,5 6,8 6,6 6,7 0,915 

Üyelerin resimlerini teşhir etme 6,2 7,2 5,9 6,5 0,000* 
Üyelerin hastalık, ölüm, ekonomik sıkıntı vb. 
sorunlarını paylaşma 5,8 60 6,4 6,1 0,143 

Dernek yönetiminin düzenlediği bir ava gitme 5,6 6,4 5,4 5,9 0,016* 
Doldurulmuş av hayvanlarını teşhir etme 4,0 4,8 4,1 4,3 0,031* 

 

Çizelge 165’te görüldüğü gibi, avcı derneklerinin güçlü yönlerinin illere göre 0,05 

anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve 

iller arasında, dostluk ve kardeşlik; dernek yönetiminin düzenlediği bir ava gitme; arkadaş 

grubuyla avlanma ve avı paylaşma; üyelerin resimlerini teşhir etme; doldurulmuş av 
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hayvanlarını teşhir etme ile av bayramı, yemek, mevlit gibi dayanışmaya yönelik etkinliklere 

katılma unsurları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Avcı derneklerinin güçlü yönlerinin 

iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 

166). Buna göre, dostluk ve kardeşlik bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile İstanbul 

(p=0,021) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Dernek yönetiminin düzenlediği bir 

ava gitme bakımından Bursa ilindeki avcılar ile İstanbul (p=0,005) ilindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır. Arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma bakımından Bursa ilindeki 

avcılar ile İstanbul (p=0,024) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Üyelerin 

resimlerini teşhir etme bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,017) ve İstanbul 

(p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Doldurulmuş av hayvanlarını 

teşhir etme bakımından Bursa ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,023) ve İstanbul (p=0,032) 

illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Av bayramı, yemek, mevlit gibi 

dayanışmaya yönelik etkinliklere katılma bakımından Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa 

(p=0,006) ve İstanbul (p=0,028) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 

Çizelge 166. Avcı derneklerinin güçlü yönleri bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Dostluk  
karde şlik 

(p) 

Dernek  
yönetiminin 
düzenledi ği 
ava gitme 

 (p) 

Arkada ş 
grubuyla 
avlanma 

(p) 

Üyelerin  
resimlerini 

teşhir 
etme 
(p) 

Doldurulmu ş 
hayvanları 
teşhir etme 

(p) 

Dayanışmaya  
yönelik 

etkinliklere 
katılma (p) 

Balıkesir Bursa 0,056 0,054 0,053 0,017* 0,023* 0,006* 

Balıkesir İstanbul 0,021* 0,583 0,750 0,176 0,632 0,028* 

Bursa İstanbul 0,457 0,005* 0,024* 0,000* 0,032* 0,806 

 

Avcı derneğinin güçlü yönleri ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 167). Buna göre, her 

yaştan ve her sınıftan avcı ile arkadaşlık kurma ile yaş (-0,135) ve emeklilik durumu (-0,135) 

arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Avcılığın geçmişten-günümüze sürekli 

olarak yapılması ile emeklilik durumu (-0,112) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma ile yaş (-0,149) ve emeklilik durumu 

(-0,164) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Av sohbetleri ve şakalaşma ile 

yaş (-0,122) ve emeklilik durumu (-0,102) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki 

bulunmuştur. Üyelerin hastalık, ölüm, ekonomik sıkıntı vb. sorunlarını paylaşma ile yıllık 

avlanma masrafı (0,121) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde, memur (-0,115) arasında 0,05 

düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Üyelerin düğün, nişan gibi özel günlerine katılma 

veya çiçek gönderme ile yaş (0,126) ve yıllık avlanma masrafı (0,119) arasında 0,05 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Sevgi ve saygı; dostluk ve kardeşlik; dernek 

yönetiminin düzenlediği bir ava gitme; doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, doğayı 

koruma; üyelerin resimlerini teşhir etme; doldurulmuş av hayvanlarını teşhir etme; av bayramı, 
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yemek, mevlit gibi dayanışmaya yönelik etkinliklere katılma ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 167. Avcı derneğinin güçlü yönleri ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler 

arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 

 Yaş Gelir Masraf Emekli Çiftçi İşçi Esnaf Memur Mühen. 

Sevgi ve saygı -0,071 -0,056 0,072 -0,060 -0,034 0,005 0,031 -0,047 -0,079 

Arkadaşlık kurma -0,135** -0,038 0,033 -0,135** -0,036 0,015 0,044 -0,040 -0,058 

Dostluk -0,042 -0,087 0,071 -0,056 0,041 0,022 0,077 -0,069 -0,100 

Avcılığın sürekliliği -0,088 -0,024 0,047 -0,112* -0,082 0,013 0,040 0,014 0,019 

Ava gitme -0,045 -0,014 -0,033 -0,090 0,081 0,056 -0,014 -0,064 -0,027 

Avı paylaşma -0,149** -0,058 -0,029 -0,164** -0,008 0,013 0,003 -0,089 -0,065 

Av sohbetleri -0,122* 0,048 0,071 -0,102* 0,014 0,019 -0,010 -0,059 -0,026 

Doğa sevgisi -0,023 -0,053 -0,021 -0,034 -0,036 0,049 0,041 -0,048 -0,089 

Üye resimleri -0,057 -0,029 -0,042 -0,014 0,010 0,067 0,039 -0,012 0,005 

Tahnit -0,015 0,076 0,013 -0,008 -0,074 0,065 0,002 -0,019 0,078 

Sorun paylaşma 0,074 0,006 0,121* 0,012 -0,014 0,010 0,032 -0,115* -0,005 

Çiçek gönderme 0,126* 0,040 0,119* 0,093 0,000 0,062 0,019 -0,070 -0,028 

Av bayramı 0,032 0,008 0,044 -0,007 -0,025 0,010 0,037 -0,060 -0,009 

 

Avcıların üyesi bulundukları avcı derneğinde önem verdiği değerler, Çizelge 168’de 

sıralanmıştır. Buna göre avcıların en önemli değerleri 7,9 puan ile dostluk ve arkadaşlıktır. 

İkinci sırada 7,7 puan ile sevgi ve saygı, üçüncü sırada ise 7,5 puan ile arkadaş grubuyla 

avlanma ve avı paylaşma yer almaktadır. Fedakârlık, 6,8 puan ile avcıların en az önem verdiği 

değerleridir. Çizelge 168 incelendiğinde değerlere yönelik en düşük verilen puanın 6,8 olduğu, 

yani verilen değer unsurlarının fazla derede önemli olduğu görülmektedir. Avcılar, bilgi 

paylaşımı ifadesine diğer değerlere göre düşük puan vermelerinin nedenini, “avcılar avın 

yerini birbirlerine söylemezler” ifadesiyle açıklamaktadır.  

Çizelge 168. Avcı derneğinin önem verdiği, inandığı değerleri 

Paylaşılan Değerler  Önem Puanı  Kruskal  
Wallis 

Testi (p)  Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Dostluk ve arkadaşlık 8,0 7,9 7,7 7,9 0,308 
Sevgi ve saygı 7,9 7,6 7,5 7,7 0,047* 
Arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma 7,5 7,6 7,3 7,5 0,257 
Dayanışma 7,1 7,5 7,1 7,2 0,227 
Güven ilişkisi oluşturma (güven duyma) 7,1 7,1 7,0 7,1 0,863 
Yardımlaşma ve ekip çalışması 6,9 7,2 7,0 7,1 0,466 
Katılımcılık 7,1 7,2 6,6 7,0 0,080 
Bilgi paylaşımı 6,8 6,9 7,0 6,9 0,453 
Fedakârlık 6,7 7,1 6,7 6,8 0,562 

 

Çizelge 168’de görüldüğü gibi, avcı derneğinin önem verdiği, inandığı değerlerin illere 

göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiş ve iller arasında sadece sevgi ve saygı değeri bakımından anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Sevgi ve saygı değerinin iller arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla 
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Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 169). Buna göre, sevgi ve saygı değeri bakımından 

Balıkesir ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,039) ve İstanbul (p=0,025) illerindeki avcılar arasında 

farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 169. Sevgi ve saygı değeri bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Sevgi ve Saygı  (p) 

Balıkesir Bursa 0,039* 

Balıkesir İstanbul 0,025* 
Bursa İstanbul 0,670 

 

Avcı derneğinin önem verdiği, inandığı değerler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu 

ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 170). 

Buna göre, sadece katılımcılık ile gelir (-0,102) arasında 0,05 düzeyinde ilişki bulunmuştur. 

Diğer değerler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasında 0,05 düzeyinde 

ilişki bulunmamıştır. 

Çizelge 170. Avcı derneğinin önem verdiği, inandığı değerler ile yaş, gelir, masraf, emeklilik 

durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 
 Katılımcı lık Güven  Dostluk  Sevgi  Bilgi  Paylaşma Dayanışma Fedakarlık  Yardımla şma 

Yaş 0,010 -0,037 -0,013 0,011 -0,028 -0,029 0,026 0,063 -0,010 
Gelir -0,102* 0,020 -0,009 -0,073 -0,026 -0,040 0,008 -0,076 -0,025 
Masraf -0,015 0,047 -0,001 -0,012 -0,002 -0,001 0,066 -0,011 -0,024 
Emekli -0,001 -0,032 -0,075 -0,006 -0,066 -0,041 -0,041 0,027 -0,074 

Çiftçi -0,085 -0,026 0,021 0,025 0,013 0,040 0,028 -0,005 0,046 
İşçi 0,039 -0,009 0,008 0,020 0,026 0,014 -0,002 0,019 -0,021 
Esnaf 0,003 0,052 -0,017 -0,022 -0,036 -0,094 0,009 0,033 0,047 
Memur -0,042 -0,079 -0,008 -0,044 -0,025 -0,011 -0,078 -0,033 -0,016 
Müh. -0,039 -0,051 -0,035 -0,061 0,005 -0,046 -0,026 -0,027 -0,012 

 

3.3.5. Avcı Derneklerinin Güçlü Yönleri ile De ğerlerini Açıklayan Faktör Analizine 

Yönelik Bulgular 

Avcı derneklerine üye olan avcıların kültürel özelliklerini değerlendirebilecek ölçütleri 

saptamak amacıyla uygulanan faktör analizinde, verilerin uygunluğu KMO ve Bartlett 

Sphericity testiyle belirlenmiştir. Bartlett Sphericity testinde, Bartlett Sınaması Değeri= 

2365,545; df=78 ve p (sign.)=0,000 bulunmuştur. Dolayısıyla H0 hipotezi p<0,05 olduğu için 

reddedilmiş ve alternatif hipotezi kabul edilmiştir. Yani değişkenler arasında yüksek 

korelasyon bulunmakta ve veriler çoklu normal dağılımdan gelmektedir. KMO katsayısı 0,893 

olup örneklem, testi gerçekleştirmek için yeterli bulunmuştur (Kalaycı, 2008).  

Ortak varyans (communality); orijinal değişkenlerdeki değişmelerin ne kadarının ortak 

faktörler tarafından açıklandığını belirtmektedir. Ortak varyans, faktör analizi yönteminin 

uygulanabilirliğini test etmek amacıyla dikkate alınmıştır. Avcılığın geçmişten günümüze 
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sürekli olarak yapılması (GY4); dernek yönetiminin düzenlediği bir ava gitme (GY5); üyelerin 

resimlerini teşhir etme (GY9) ve doldurulmuş av hayvanlarını teşhir etme (GY10) kültürel 

unsurlarının ortak varyans değeri 0,50’nin altında olduğu için analizden çıkartılmıştır. Çizelge 

171’de görüldüğü gibi, ölçütlerin ortak varyans ortalaması 0,636>0,50 olup ölçütlerin faktör 

analizi için uygulanabilir olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 171. Geliştirilen kültürel ölçütler ve ortak varyans 

Kod  Kültürel ölçütler  Ortak Varyans  
GY1 Sevgi ve Saygı 0,515 
GY6 Arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma 0,634 
GY7 Av sohbetleri ve şakalaşma 0,715 
GY8 Doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, doğayı koruma 0,520 
GY11 Üyelerin hastalık, ölüm, ekonomik sıkıntı vb. sorunlarını paylaşma 0,719 
GY12 Üyelerin düğün, nişan gibi özel günlerine katılma veya çiçek gönderme 0,792 
GY13 Av bayramı, yemek, mevlit gibi dayanışmaya yönelik etkinliklere katılma 0,580 
D1 Katılımcılık 0,606 
D2 Güven ilişkisi oluşturma (Güven Duyma) 0,626 
D5 Bilgi paylaşımı 0,554 
D7 Dayanışma 0,678 
D8 Fedakârlık 0,675 
D9 Yardımlaşma ve ekip çalışması 0,657 

Ortalama  0,636 

 

Anti-image korelasyon katsayısı 0,50’den büyük olup bu nedenle düşük faktör yük 

değeri nedeniyle analizden çıkartılan kültürel unsur bulunmamaktadır. Birden fazla faktörde, 

0,10'dan daha az bir farkla yer alan her yaştan ve her sınıftan avcı ile arkadaşlık kurma (GY2), 

dostluk ve kardeşlik (GY3) ölçütleri binişik olmaları nedeniyle analizden çıkartılmıştır.  

Faktör analizi sonucunda özdeğerleri (Eigenvalue) birin (>1) üzerinde olan ve toplam 

varyansın % 63,62’sini açıklayan 3 faktör elde edilmiştir. Faktör analizinde % 40 ile % 60 

arasında değişen varyans oranları uygun olarak değerlendirilmektedir (Erdoğan et al., 2007). 

Buna göre araştırmada elde edilen varyansın yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.  

Faktör analizi ile saptanan faktörlerde bulunan ölçütlerinin güvenilirlikleri Cronbach 

tarafından geliştirilen alfa değeri ile belirlenmiştir. Alfa katsayısı, farklı ölçütlerin niteliğini 

ölçerken birbirlerini ne kadar tamamladıklarını tespit etmektedir. Madde toplam korelasyon 

katsayısı (Item Total Correlation) 0,30’un altında kültürel unsur bulunmamıştır. Cronbach 

Alpha iç tutarlılık katsayısı 3 faktörde bulunan 13 ölçüt için 0,897 olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 172’de görüldüğü gibi, her faktörün iç tutarlılık katsayısı ayrı ayrı hesaplanmış ve 

0,687 ile 0,886 arasında değişmektedir. Bu doğrultuda belirlenen 3 faktörün ve bu faktörlerde 

yer alan ölçütlerin kullanılabilir olduğuna karar verilmiştir.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen her bir faktör, içerdiği ölçütler ve faktör yüklerine 

göre kültürel değerler, sosyal etkinlikler ve avlanma olarak isimlendirilmiştir (Çizelge 172).  
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Çizelge 172. Faktör analizi sonuçları 

Kod  Değişkenler  Faktör  
Yükü 

Özdeğer Varyans  
(%) 

Güven.  
(α) 

Faktör 1: Kültürel De ğerler  5,953 45,794 0,886 
D2 Güven ilişkisi oluşturma (Güven Duyma) 0,775    
D1 Katılımcılık 0,759    
D8 Fedakârlık 0,702    
D5 Bilgi paylaşımı 0,693    
D9 Yardımlaşma ve ekip çalışması 0,683    
GY1 Sevgi ve Saygı 0,664    
D7 Dayanışma 0,623    
Faktör 2: Sosyal Etkinlikler  1,252 9,630 0,784 
GY12 Üyelerin düğün, nişan gibi özel günlerine katılma veya çiçek 

gönderme 
0,853    

GY11 Üyelerin hastalık, ölüm, ekonomik sıkıntı vb. sorunlarını paylaşma 0,778    
GY13 Av bayramı, yemek, mevlit gibi dayanışmaya yönelik etkinliklere 

katılma 
0,696    

Faktör 3: Avlanma  1,066 8,197 0,687 
GY7 Av sohbetleri ve şakalaşma 0,834    
GY6 Arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma 0,724    
GY8 Doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, doğayı koruma 0,596    

 

Faktör analizi sonucunda elde edilen bu gruplar esasen avcı derneklerine üye olan 

avcıların kültürel özelliklerini değerlendirebilecek ölçütleri sunmaktadır. Buna göre, avcı 

derneklerinin kültürel değerler grubunda i) güven ilişkisi oluşturma, ii) katılımcılık, iii) 

fedakârlık, iv) bilgi paylaşımı, v) yardımlaşma ve ekip çalışması, vi) sevgi ve saygı, vii) 

dayanışma olmak üzere yedi ölçüt yer almaktadır. Avcı derneklerinin sosyal etkinlikleri 

grubunda i) üyelerin düğün, nişan gibi özel günlerine katılma veya çiçek gönderme, ii) üyelerin 

hastalık, ölüm, ekonomik sıkıntı vb. sorunlarını paylaşma, iii) av bayramı, yemek, mevlit gibi 

dayanışmaya yönelik etkinliklere katılma olmak üzere üç ölçüt bulunmaktadır. Avlanma 

grubunda i) av sohbetleri ve şakalaşma, ii) arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma, iii) 

doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, doğayı koruma olmak üzere üç ölçüt yer 

almaktadır. 

3.3.6. Avcılıkta U ğur ve Uğursuzluk İnancına Yönelik Bulgular 

Uğur veya uğursuzluk kavramları sözlü kültürün bir unsuru olarak görülmektedir. Buna 

göre, avcıların % 87,4’ü av öncesi veya sonrasında kendisine uğur getiren bir inancının 

bulunmadığını, % 12,6’sı ise bir inancının bulunduğunu belirtmiştir (Çizelge 173). İlk mermiyi 

veya fişeği hazneye yerleştirirken besmele çekilmesi, ava başlamadan önce dua okunması, 

daha önce av hayvanı vurulan avda giyilen eşyaların bazılarının giyilmesi, aileden birinin 

rastgele/kazasız belasız avlar diyerek uğurlaması, tüfeğin üzerinden kendinin/eşinin/köpeğinin 

atlaması, av vuran arkadaşlarıyla fişek değiştirme en çok uğur getirdiği düşünülen inançlardır. 
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Çizelge 173’te görüldüğü gibi, av öncesi veya sonrasında uğur getirdiği düşünülen 

inançların varlığının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, 

Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Çizelge 173. Av öncesi veya sonrasında uğur getirdiği düşünülen inançların varlığı 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 18 14,6 17 12,1 12 10,8 47 12,6 0,606 
Hayır 105 85,4 123 87,9 99 89,2 327 87,4 - 

Uğur Getirdi ği Düşünülen İnançlar   
İlk mermiyi veya fişeği hazneye yerleştirirken besmele çekerim veya ava 
başlamadan önce dua okurum. 

13 27,7  

Daha önce av hayvanı vurduğum avda giydiğim pantolonu/tişörtü/fuları/şapkayı 
ava giderken giyerim. 4 8,5  

Ava giderken aile üyelerinden birinin arkamdan ev süpürgesi atması uğur getirir 
ve av hayvanı vururum. 

4 8,5  

Aileden birinin rastgele/kazasız belasız avlar diyerek uğurlaması  4 8,5  
Olumsuz geçen avlarda uğursuzluğu üzerlerimden atmak için tüfeğimin 
üzerinden kendimin/eşimin/köpeğimin atlaması 3 6,4  

Birkaç kez atış yapmama rağmen hayvan vuramazsam uğursuzluğu üzerimden 
atmak için av vurmuş olan arkadaşımla fişek değiştiririm. 2 4,3  

Ava giderken yolda gördüğüm birinin rastgele demesi uğur getirir. 2 4,3  
Ava başlamadan önce ağaçtan çubuk keser, çubuğun ucunu sivriltir ve yere 
çakarım. 1 2,1  

Bıçağımı yanımdan ayırmam 1 2,1  
Tüfeğimi hiç değiştirmem. 1 2,1  
Sabahleyin kimseyi görmeden ava gidersem uğur getirir. 1 2,1  
Ava başlamadan önce, av eti için ateş yakarsam uğur getirir. 1 2,1  
Besmelesiz silah elime almam ve ateş etmem 1 2,1  
Ava giderken önümden tilki geçerse uğur getirir 1 2,1  
Uykusuz ava gitmem 1 2,1  
Birkaç kez atıp vuramayan avcının arkasının tüfek ile dürtülmesi uğur getirir.  1 2,1  
Ailemin ve büyüklerimin rızasını alarak ava gitmem uğur getirir.  1 2,1  
Eski avcıların yola çıkmadan önce avcılık konusunda tavsiye vermesi uğur 
getirir.  1 2,1  

Cevşenimi boynumdan çıkarmam 1 2,1  
Babamdan bana miras kalan tüfek ile ava gidersem uğur getirir.  1 2,1  
İlk karşıma çıkan av hayvanını vurursam uğur getirir. 1 2,1  
Tüfek temizlemek 1 2,1  
Sabah gördüğüm ilk kişinin av vurursan bana da getir demesi 1 2,1  

 

Av öncesi veya sonrasında uğur getirdiği düşünülen inancı bulunanlar ile yaş, üniversite 

mezunu olma, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman 

korelasyon katsayısı ile incelenmiş ve 0,05 düzeyinde ilişki bulunmamıştır. 

Avcıların % 89,3’ü av öncesi veya sonrasında kendisine uğursuzluk getiren bir inancının 

bulunmadığını, % 10,7’si ise uğursuzluk getiren bir inancının bulunduğunu belirtmiştir (Çizelge 

174). Ava giderken avcının önünden kadın geçmesi; arabanın önünden tilki/tavşan/karakedi 

geçmesi; avcı kıyafeti, tüfek ve av köpeği ile ava giderken, avcıya nereye ava mı gidiyorsun 

diye sorulması; uğursuzluk getirdiği düşünülen kişinin ava giderken avcıyı görmesi; dini 

açısından özel olan günlerde avlanılması; gece ışıkla avlanmak; av esnasında avcılar ile fişek 

değiştirmek en çok uğursuzluk getirdiği düşünülen inançlardır. 
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Çizelge 174’de görüldüğü gibi, av öncesi veya sonrasında uğursuzluk getirdiği 

düşünülen inançların varlığının illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip 

göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) 

bulunmamıştır.  

Çizelge 174. Av öncesi veya sonrasında uğursuzluk getirdiği düşünülen inançların varlığı 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 16 13,0 14 10,0 10 9,0 40 10,7 0,514 
Hayır 107 87,0 126 90,0 101 91,0 334 89,3 - 

Uğursuzluk Getirdi ği Düşünülen İnançlar   
Ava giderken önümden kadın geçmesi 6 15,0  
Arabanın önünden tilki/tavşan/kara kedi geçmesi 4 10,0  
Üzerimde avcı kıyafeti, elimde tüfek ve yanında av köpeği varken nereye ava mı 
gidiyorsun diye sorulması 4 10,0  

Uğursuzluk getirdiğini düşündüğüm kişinin ava giderken beni görmesi 4 10,0  
Dini açısından özel olan günlerde (Perşembe günü ikindiden Cuma günü öğleye 
kadar olan süreçte, bayramlarda, kandil akşamlarında) avlanmak 3 7,5  

Gece ışıkla avlanmak 3 7,5  
Av esnasında arkadaşlarımla fişek değiştirmek 2 5,0  
Uğursuzluk getirdiğine inandığım insanlarla ava gitmek 2 5,0  
Başkasının vurduğu kuşu almak 1 2,5  
İlk vurduğum hayvanı başka bir kişinin alması 1 2,5  
Av vuracağıma çok inanmam 1 2,5  
Üreme dönemlerinde avlanmak 1 2,5  
İlk karşıma çıkan av hayvanını vuramamak 1 2,5  
Besmelesiz ava gitmek 1 2,5  
Angıt kazı avlamak 1 2,5  
Arkadaşımın kedi ve köpeğini görmek 1 2,5  
Evden çıkarken hanımın rastgele dememesi 1 2,5  
Av esnasında arkadaşlar arasında tartışma çıkması 1 2,5  
Karaca vurmak 1 2,5  
Ava gideceğimi başkasına söylemek 1 2,5  

 

Av öncesi veya sonrasında uğursuzluğa yönelik inancı bulunanlar ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile 

incelenmiştir (Çizelge 175). Buna göre, av öncesi veya sonrasında uğursuzluğa yönelik inancı 

bulunan avcılar ile emeklilik durumu (0,110) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde, üniversite 

mezunu olanlar (-0,106) arasında 0,05 düzeyinde ters yönde ilişki bulunmuştur. Aynı 

kapsamda, av öncesi veya sonrasında uğursuzluğa yönelik inancı bulunan avcılar ile av 

öncesi veya sonrasında uğur getirdiği düşünülen inancı bulunan avcılar (0,263) arasında 0,01 

düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 
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Çizelge 175. Av öncesi veya sonrasında uğursuzluğa yönelik inancı bulunanlar ile yaş, gelir, 

masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı  (p) 
Evet 

Yaş 0,085 
Üniversite -0,106* 

Gelir -0,020 
Masraf 0,042 
Emekli 0,110* 
Çiftçi 0,031 
İşçi -0,036 
Esnaf -0,031 
Memur 0,064 
Mühendis -0,050 
Uğura yönelik inancı bulunanlar 0,263** 

 

3.3.7. Avcılıların Bazı Konulardaki Dü şüncelerine Yönelik Bulgular 

Sözlü kültürünün temel dinamikleri açısından, avcıların bazı konulara yönelik 

düşünceleri Çizelge 176’da toplu olarak sıralanmıştır.  

Çizelge 176. Avcılık ile ilgili bazı konulara verilen önem düzeyi 

Konular 
Önem Puanı Kruskal 

Wallis 
Testi (p) Balıkesir Bursa İstanbul Genel 

Avcılarla yaptığınız sohbetlerde bir önceki avda 
yaptıklarınız ne ölçüde konuşuluyor? 7,6 7,6 7,6 7,6 0,824 

Avcılarla yaptığınız sohbetlerde doğal kaynakların 
gelecek nesillere aktarılması ile ilgili konular ne ölçüde 
konuşuluyor? 

6,5 6,6 6,7 6,6 0,862 

Avcılarla yaptığınız sohbetlerde silah, nişan alma ve 
atış teknikleri ne ölçüde konuşuluyor? 6,2 6,6 6,5 6,4 0,140 

Geçmişte yaptığınız olumsuz avlanmaları ne ölçüde 
sorgularsınız? 5,8 6,1 5,9 6,0 0,580 

Avın kaçması sizi ne düzeyde üzer? 3,6 3,7 3,2 3,5 0,419 
Avlanma bitiminde eve eli boş dönmekten ne kadar 
rahatsız olursunuz? 2,8 2,8 2,5 2,7 0,285 

Avlanma bitiminde vurduklarınızı yakınlarınıza 
göstermekten ne kadar hoşlanırsınız? 3,5 3,3 3,3 3,4 0,907 

Avlanma bitiminde yasal limitleri doldurmaktan ne 
kadar hoşlanırsınız? 4,7 5,0 5,0 4,9 0,777 

Avlanma esnasında ne düzeyde kıskançsınızdır? 2,4 2,4 1,9 2,3 0,171 
Avlanma tutkusu, sosyal yaşamınızda ne kadar 
önceliklidir? 6,2 6,5 6,2 6,3 0,531 

Başarısız geçen avlanmalar, ruhsal olarak sizi hangi 
derecede olumsuz etkiler? 2,8 3,2 2,4 2,9 0,023* 

Eşiniz veya aileniz sizin avcılık yapmanızı hangi 
derecede destekliyor? 5,2 5,1 5,0 5,1 0,842 

Çocuğunuzun veya torununuzun avcılık yapması ne 
kadar hoşunuza gider? 6,7 6,7 7,4 6,9 0,050* 

Tüfek ile avlanmak yerine fotoğraf makinesi ile yapılan 
fotoğraf avcılığı gelecekte ne kadar artacaktır? 4,8 5,0 5,0 4,9 0,666 

Türkiye’de av ve yaban hayatı ekosistemleri avcılık 
için hangi düzeyde yeterlidir? 4,1 4,3 3,9 4,1 0,474 

Türkiye’de av ve yaban hayatı yönetimi ne düzeyde 
yeterlidir? 3,4 3,2 3,2 3,3 0,446 
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Avcılar kendi aralarındaki sohbetlerde en çok (7,6) bir önceki avda yaptıklarını, daha 

sonra doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ile ilgili konuları (6,6), en az da silah, 

nişan alma ve atış tekniklerini (6,4) konuşmaktadır.  

Avcılar, geçmişte yaptıkları olumsuz avlanmaları orta düzeyde (6,0) sorgulamaktadırlar. 

Avın kaçması avcıları az (3,4) üzerken, avın yaralı olarak kaçması avcıları daha çok 

üzmektedir. Bu kapsamda, avcıların bazıları, yaraladığı avı bütün gün aradığını belirtmiştir. 

Avcılar, eve eli boş dönmekten rahatsız olmamakta (2,7), av bitiminde vurduklarını yakınlarına 

göstermekten az düzeyde (3,4), yasal limitleri doldurmaktan orta (4,9) düzeyde 

hoşlanmaktadır. Başarısız geçen avlanmalar, avcıları ruhsal olarak az (2,9) etkilemektedir. 

Avcılar avlanma esnasında kıskanç olmadıklarını (2,3), avlanma tutkusunun sosyal 

yaşamlarında orta derecede (6,3) öncelikli olduğunu, eşleri veya ailelerinin avcılık yapmalarını 

fazla düzeyde (6,9) desteklediklerini belirtmiştir.  

Avcılar, tüfek ile avlanmak yerine fotoğraf makinesi ile yapılan fotoğraf avcılığın 

gelecekte orta düzeyde (4,9) artacağını, Türkiye’de av ve yaban hayatı ekosistemlerinin 

avcılık bakımından az düzeyde (4,1) yeterli olduğunu belirtmiştir. Aynı kapsamda, avcılar 

Türkiye’de av ve yaban hayatı yönetimini yeterlilik düzeyini az düzeyde (3,3) yeterli 

bulmaktadır.  

Çizelge 176’da görüldüğü gibi, avcıların bazı konulara yönelik düşüncelerinin illere göre 

0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş 

ve iller arasında başarısız geçen avlanmalar, ruhsal olarak sizi hangi derecede olumsuz 

etkiler? ile çocuğunuzun veya torununuzun avcılık yapması ne kadar hoşunuza gider? 

Sorularına verilen yanıtlar bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller 

arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 

177). Buna göre, başarısız geçen avlanmalar, ruhsal olarak sizi hangi derecede olumsuz 

etkiler? sorusuna verilen yanıtlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Bursa (p=0,007) 

ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. Çocuğunuzun veya torununuzun avcılık 

yapması ne kadar hoşunuza gider? sorusuna verilen yanıtlar bakımından İstanbul ilindeki 

avcılar ile Bursa (p=0,016) ilindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır. 
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Çizelge 177. Avcıların bazı konulara yönelik düşünceleri bakımından Mann-Whitney U testi 

sonuçları 

İller  (I) İller  (J) Başarısız geçen avlanmalar,  
ruhsal olarak sizi hangi 

derecede 
olumsuz etkiler (p) 

Çocuğunuzun veya torununuzun  
avcılıkyapması ne kadar 

hoşunuza gider? (p) 

Balıkesir Bursa 0,128 0,729 

Balıkesir İstanbul 0,246 0,070 
Bursa İstanbul 0,007* 0,016* 

 

3.4. Dernek Yöneticilerinin ve Avcıların Tahnite Ba kışına Yönelik Bulgular 

Avcı derneklerinin % 30,8’inde av ve yaban hayvanı dolduran (tahnitçilik yapan) bir veya 

iki üye bulunurken, % 69,2’sinde bulunmamaktadır (Çizelge 178). Avcı derneklerinde av 

hayvanlarını dolduran, tahnitçilik yapan üye bulunma durumunun illere göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Çizelge 178. Derneklerde av hayvanlarını dolduran, tahnitçilik yapan üye bulunma durumu  

Tahnitçi üye  Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal Wallis  
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet var 4 23,5 5 29,4 7 38,9 16 30,8 0,359 
Hayır yok 13 76,5 12 70,6 11 61,1 36 69,2 - 

 

Avcıların % 74,8’i av ve yaban hayvanı tahnit etmeyi (doldurmayı) denememiştir 

(Çizelge 179). Tahnit yapanların oranı % 2,3, birkaç kez tahnit yapmayı deneyip başarısız 

olanların oranı % 3,9’dur. Tahnit yapan avcılar, çulluk, ördek, atmaca, kuzu kuşu, kartal, yer 

köpeği, sincap tahnit etmiştir. Anket uygulamaları esnasında, Balıkesir ilinde profesyonel 

olarak tahnitçilik yapan bir avcıya rastlanmıştır.  

Çizelge 179. Avcıların doldurma (tahnit) konusundaki deneyim 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet, doldurma yapıyorum.  5 5,1 0 0,0 2 2,2 7 2,3 

Birkaç kez doldurmayı denedim. 
Ancak başarılı olamadım. 

1 1,0 5 4,2 6 6,7 12 3,9 

Bu konuda yeteneğimin 
olmadığını düşünüyorum. 7 7,1 7 5,8 4 4,4 18 5,8 

Hiç denemedim.  71 71,6 92 76,7 68 75,6 231 74,8 

Doldurulmuş av hayvanları ilgimi 
çekmiyor.  15 15,2 15 12,5 9 10,0 39 12,6 

Diğer 0 0,0 1 0,8 1 1,1 2 0,6 

 

Avcıların ancak % 20,4’ünün evinde veya iş yerinde kendisine ait tahnit edilmiş av ve 

yaban hayvanı bulunmaktadır (Çizelge 180). Avcıların evlerinde, ördek, keklik, çulluk, 
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bıldırcın, sülün, domuz dişi, boynuz, karaca, yaban keçisi, sincap, beyaz tilki, porsuk; iş 

yerlerinde ise ördek, keklik, sülün, kuğu, ağaçkakan tahnitleri bulunmaktadır.  

Çizelge 180. Avcıların evinde veya iş yerinde kendine ait doldurulmuş hayvan bulunma 

durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 13 13,1 15 12,5 35 38,9 63 20,4 0,000* 

Hayır 86 86,9 105 87,5 55 61,1 246 79,6 - 
 

Çizelge 180’de görüldüğü gibi, evinde veya iş yerinde kendine ait doldurulmuş (tahnit) 

hayvan bulunduran avcıların illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip 

göstermediği, Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında evet cevabını verenler 

bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle iller arasındaki farklılığı ortaya 

koyabilmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır (Çizelge 181). Buna göre, evet 

cevabını verenler bakımından İstanbul ilindeki avcılar ile Balıkesir (p=0,000) ve Bursa 

(p=0,000) illerindeki avcılar arasında farklılık bulunmaktadır.  

Çizelge 181. Evinde veya iş yerinde kendine ait doldurulmuş (tahnit) hayvan bulunduran 

avcılar bakımından Mann-Whitney U testi sonuçları 

İller (I)  İller (J)  Evet cevabını verenler  bakımından (p)  

Balıkesir Bursa 0,863 

Balıkesir İstanbul 0,000* 
Bursa İstanbul 0,000* 

 

Evinde veya iş yerinde kendine ait doldurulmuş (tahnit) hayvan bulunduran avcılar ile 

yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon 

katsayısı ile incelenmiştir (Çizelge 182). Buna göre, tahnit olduğunu belirten avcılar ile gelir 

(0,200), yıllık avlanma masrafı (0,200) ve mühendis (0,132) arasında 0,01 düzeyinde aynı 

yönde, işçi (-0,132) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, yaş (0,111) ve üniversite mezuniyeti 

(0,101) arasında ise 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur.  

Avcıların % 35,3’ü tahnit konusunda eğitim aldıktan sonra, tahnit yapmayı istemektedir 

(Çizelge 183). Avcıların % 64,7’si tahnit yapmayı istememektedir. Bu kapsamda, ilgi alanına 

girmediği için, zamanı olmadığı için, profesyonel bir uğraşı olduğu için, cansız hayvan görmek 

hoşuna gitmediği için, yaşlandığı için, av hayvanlarına saygı duyduğu için, bu hayvanları 

koyacak yeri olmadığı için, başarılı olacağına inanmadığı için, kendisi açısından bir anlamı 

olmadığı için tahnit yapmak istememektedir.  
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Çizelge 182. Evinde veya iş yerinde kendine ait doldurulmuş (tahnit) hayvan bulunduran 

avcılar ile yaş, gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 
Spearman korelasyon katsayısı (p) 

Evet 
Yaş 0,111* 
Üniversite 0,101* 
Gelir 0,200** 
Masraf 0,200** 
Emekli 0,068 
Çiftçi -0,081 
İşçi -0,132** 
Esnaf 0,087 
Memur -0,047 
Mühendis 0,132** 

 

Çizelge 183.Eğitim aldıktan sonra tahnit yapmayı isteme durumu 

 
Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel Kruskal  

Wallis 
Testi (p) Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 36 36,4 41 34,2 32 35,6 109 35,3 0,919 
Hayır 63 63,6 79 65,8 58 64,4 200 64,7 - 

 

Çizelge 183’te görüldüğü gibi, kendilerine tahnit konusunda eğitim verildiğinde tahnit 

yapmayı isteyenlerin illere göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterip göstermediği, 

Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve iller arasında anlamlı farklılık (p>0,05) bulunmamıştır.  

Kendilerine tahnit konusunda eğitim verildiğinde tahnit yapmayı isteyen avcılar ile yaş, 

gelir, masraf, emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı 

ile incelenmiştir (Çizelge 184). Buna göre, doldurma (tahnit) yapmak isteyen avcılar ile yaş (-

0,180) ve emeklilik durumu (-0,140) arasında 0,01 düzeyinde ters yönde, üniversite 

mezuniyeti (0,101) arasında 0,05 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. Aynı kapsamda, 

tahnit yapmak isteyen avcılar ile evinde veya iş yerinde kendine ait doldurulmuş (tahnit) 

hayvan bulunduranlar (0,267) arasında 0,01 düzeyinde aynı yönde ilişki bulunmuştur. 

Çizelge 184. Eğitim aldıktan sonra tahnit yapmak isteyen avcılar ile yaş, gelir, masraf, 

emeklilik durumu ve meslekler arasındaki ilişki 

 Spearman korelasyon katsayısı (p) 
Yaş -0,180** 
Üniversite mezuniyeti 0,100* 
Gelir 0,081 
Masraf 0,058 
Emekli -0,140** 
Çiftçi -0,057 
İşçi -0,009 
Esnaf -0,032 
Memur -0,003 
Mühendis 0,071 
Evinde veya İş yerinde tahnit bulunanlar 0,267** 
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Tahnit, insanların av ve yaban hayvanlarını daha yakından tanıması açısından önemli 

bir kaynaktır. Dernek yöneticilerine ve avcılara, doldurulmuş (tahnit edilmiş) av hayvanlarını, 

ilköğretim okullarında veya farklı mekânlarda sergileyerek toplumda hayvan ve doğa sevgisine 

yönelik bir bilinçlenme oluşturulup oluşturulamayacağı veya bu konuda başka neler 

yapılabileceği sorulmuştur (Çizelge 185). Bu soruyu 50 dernek yöneticisi ile 185 avcı 

cevaplandırmıştır. 

Çizelge 185. Doldurulmuş (tahnit edilmiş) av hayvanları kullanılarak toplumda hayvan ve doğa 

sevgisine yönelik bir bilinçlenme oluşturulabileceğine yönelik görüşler 

 Balıkesir  Bursa  İstanbul  Genel 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Dernek Yöneticileri Açısından  
Evet oluşturur 8 47,1 7 41,2 9 56,3 24 48,0 
Hayır oluşturmaz 9 52,9 10 58,8 7 43,8 26 52,0 

Avcılar Açısından  
Evet oluşturur 23 46,9 25 34,3 22 34,9 70 37,8 
Hayır oluşturmaz 26 53,1 43 58,9 38 60,3 107 57,9 
Fikrim yok 0 0,0 5 6,8 3 4,8 8 4,3 

 

Dernek yöneticilerinin % 52’si i) nesli tehlike altında bulunan türlere baskı oluşturacağı, 

ii) çevre ve hayvan sever sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekeceği, iii) ilkokul düzeyindeki 

çocukların öldürülmüş ve tahnit edilmiş bu hayvanları görmesi ile psikolojik gelişiminin zarar 

görebileceği endişesi ile tahnit edilmiş hayvanları kullanarak bilinçlendirme 

oluşturulamayacağını düşünmektedir.  

Avcıların % 57,8’i i) bilinçsiz avcılığı teşvik edebileceği, ii) nesli tehlike altında bulunan 

türlere yönelik baskı oluşturacağı, iii) çevre ve hayvan sever sivil toplum örgütlerinin tepkisini 

çekeceği, iv) avcıların tahniti övünç kaynağı olarak görmesi ile ava saygısızlık yapılacağı, v) 

ilkokul düzeyindeki çocukların öldürülmüş ve tahnit edilmiş bu hayvanları görmesi ile psikolojik 

gelişiminin zarar görebileceği, vi) ticaretini yapanların artacağı, vii) toplumda kötü örnek olarak 

gösterilebilecekleri endişesi ile tahnit edilmiş hayvanları kullanarak bilinçlendirme 

oluşturmayacağını düşünmektedir.  

Tahnit edilmiş hayvanların toplumsal bilinçlendirmede kullanılabileceğini düşünen 

dernek yöneticileri ile avcılar ise yapılacak etkinliğin amacının ve tanıtımının topluma uygun 

aktarılması durumunda, toplumun av ve yaban hayvanlarını daha yakından tanımasına 

yardımcı olabileceğini düşünmektedir. Yine, kırsal kesimde her yıl düzenlenen panayırlarda 

tahnit edilmiş hayvanların sergilenebileceği, tahnit kursları açılabileceği, kentlerde ise birkaç 

avcının bir araya gelerek tahnit sergileri açabileceklerini düşünmektedir.  

Derneklerinin yöneticileri ile avcıların toplumda hayvan ve doğa sevgisi oluşturulması 

için geliştirdiği öneriler Çizelge 186’da verilmiştir.  
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Çizelge 186. Avcıların toplumda hayvan ve doğa sevgisine yönelik bilinçlenme oluşturmasına 

yönelik görüşleri 

Öneriler  Yönetici  Avcıı  
AYH üretimine önem vermek gerekir. x x 
AYH ile avcılık konularında düzenlenen konferans, seminer ve eğitimleri arttırmak  x x 
AYH hayvanat bahçesi, yaban hayatı koruma sahası gibi doğal ortamlarda tahnit gösterilebilir. x x 
Avcıların bir yıllık yaşantısını gösteren belgeseller yapılarak doğa, hayvan ve köpek sevgisi 
sergilenebilir. 

x x 

Doldurulmuş hayvanlar ve resimlerinden oluşan av ve tabiat müzeleri kurulabilir. x x 
Nesli tükenen hayvanlar üzerindeki koleksiyon baskısını azaltmak amacıyla bu hayvanların 
sadece av ve tabiat müzelerinde sergilenmesi sağlanmalı, bireysel tahnitinin yapılması 
yasaklanmalıdır. 

x x 

Nesli tükenen hayvanların tanıtımı görsellerle yapılabilir. x x 
Av bayramları, toplumun geniş kesimini kaplayacak şekilde yapılabilir. x - 
Doldurulmuş hayvanlardan oluşan gezici bir tır oluşturulabilir. x - 
Doldurulmuş hayvanların ilköğretim okullarında gösterilmesi uygun değildir. Ölmüş bir hayvanı 
sergilemek doğru olmaz. Ancak, fotoğraf, slayt ve film gibi sanal görsellerle veya hayvanın 
canlısı gösterilerek bilinçlendirme sağlanabilir.  

x - 

Okullara avcılık ile ilgili dergiler dağıtılabilir x - 
Öğrencilere kuş cenneti ziyareti sonrasında orada bulunan tahnit edilmiş türler gösterilebilir. x - 
Rehber öğretmenler aracılığıyla avcılık konusu işlenebilir. - x 
Yaban hayvanlarının yaşamı, yaşama alanları, faydaları görsel öğelerle okullarda anlatılabilir. - x 
Avcılığın sadece öldürmek olmadığı, bir spor ve kültürel etkinlik olduğu programlarla topluma 
anlatılabilir. 

- x 

Çocuklara flora ve fauna eğitimi verilebilir. - x 
Fotoğraf, slayt ve film gibi sanal görsellerle bilinçlendirme sağlanabilir. - x 
İzcilik faaliyetlerinin yapılması sağlanabilir. - x 

 

Tahnit konusu ile ilgili sorun, deneyim ve görüşler konusu avcı derneklerinde yeterince 

tahnitçi üyeye rastlanmadığı için detaylandırılamamıştır. Bu konuda ifade edilen hususlar, 

maddeler halinde aşağıda verilmiştir.  

• DKMP mühendislikleri, 2-3 yıl önce, tahnit hayvanların bulundurulmasının ve 

sergilenmesinin yasak olduğunu belirterek, dernekte bulunan tahnit hayvanları imha etmek 

üzere toplamıştır. 

• Av hayvanlarının tahnitinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar biriminden izin 

almak gerekiyor. Bu süreçte tahnit edilecek hayvan bozuluyor. Bu nedenle, avlanması serbest 

olan hayvanlar için izin alınmasın, ilgili birime tahnit yapıldıktan sonra kayıt altına alması için 

bildirimde bulunulsun. 

• Tahnit yapacak kişi sayısı çok az olup tahnitçi bulmakta zorlanıyoruz. Tahnitçi sayısının 

az olması nedeniyle de tahnit için yüksek ücret (örneğin, çıkrıkçı ördeğinin tahniti için 100 TL) 

ödüyoruz. Bu nedenle, üniversitelerde veya farklı yerlerde tahnite yönelik kurs veya eğitim 

programları açılması gerekir. 

• Yurtdışında tahnitçilik bir sektör halinde gelmiştir. Tahnitçiliğin zorluğu göz, gövde ve 

kafa kalıplarının yapılması aşamasıdır. Ancak, Avrupa’da av hayvanlarına yönelik gövde ve 

kafa kalıpları ile av hayvanlarının gözleri üretilmektedir. Bu kalıp ve gözlerin temin edilmesi ile 

birlikte Türkiye’de tahnitçilik gelişmeye başlamıştır. Nitekim dünya çapında ünlü tahnitçilerimiz 

bulunmaktadır. 
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• Tahnit yaptığımız hayvanları panayırda sergilemek için DKMP mühendisliklerinden 

biriminden izin alamıyoruz. 

• Tahnit hayvanlara olan ilgi, geçmiş yıllara oranla azalıyor. 

Araştırmanın diğer bir amacı avcı derneklerinde bulunan tahnit hayvanları 

değerlendirmektir. Bu kapsamda, Balıkesir ilinde 13, Bursa ilinde 14 ve İstanbul İlinde 7 olmak 

üzere toplam 34 avcı derneğinde sergilenen tahnit av hayvanlarına yönelik fotoğraflar 

çekilmiştir. Tür tespitine yönelik çalışmalarda Balıkesir ilinde 42, Bursa ilinde 53 ve İstanbul 

ilinde 64 olmak üzere toplamda 98 türe ait post, diş, boynuz, kafa ve kuyruk resmi elde 

edilmiştir (Çizelge 187).  

Çizelge 187. Avcı derneklerinde bulunan tahnit türler 

SNo Tür  Latince  Bulundu ğu İl Yabancı  
Tür 

Koruma  
Statüsü 

1 Afrika Bufolosu Syncerus caffer İstanbul +  
2 Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides İstanbul  Bakanlık 
3 Alageyik Cervus dama Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
4 Altın yağmurcun Pluvialis apricaria Balıkesir  MAK 
5 Angıt Tadorna ferruginea Bal., Bur., İst.  Bakanlık 

6 Arıkuşu Merops apiaster Bursa  Bakanlık 
7 Atmaca Accipiter nisus Bur., İst.  Bakanlık 
8 Bağırtlak Pterocles orientalis Bal., İst.  MAK 
9 Balaban Botaurus stellaris Bal., İst.  Bakanlık 
10 Bıldırcın Coturnix coturnix Balıkesir  Dönemsel 

11 Boz Ayı Ursus arctos Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
12 Boz Kaz Anser anser Bal., İst.  MAK 
13 Boz Ördek Anas strepera Bursa  Dönemsel 
14 Bozkır kartalı Aquila nipalensis İstanbul  Bakanlık 
15 Bushbuck Tragelaphus scriptus İstanbul +  

16 Ceylan Gazella subgutturosa Balıkesir  Bakanlık 
17 Çamurcun Anas crecca Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
18 Çamurçulluğu Limosa limosa İstanbul  MAK 
19 Çeltikçi Plegadis falcinellus İstanbul  Bakanlık 

20 Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Rupicapra rupicapra Bur., İst.  Bakanlık 

21 Çıkrıkçın Anas querquedula Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
22 Çil Keklik Perdix perdix Bur., İst.  MAK 
23 Çulluk Scolopax rusticola Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
24 Derekuşu Cinclus cinclus İstanbul  Bakanlık 
25 Dikkuyruk Oxyura leucocephala Bursa  Bakanlık 

26 Düğmeli Domuz Phacochoerus africanus İstanbul +  
27 Eland Tragelaphus oryx İstanbul +  
28 Elmabaş Patka Aythya ferina Bur., İst.  Dönemsel 
29 Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea İstanbul  Bakanlık 
30 Fil Loxodonta africana İstanbul +  

31 Fiyu Anas penelope Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
32 Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax İstanbul  Bakanlık 
33 Gelincik Mustela nivalis Balıkesir  MAK 
34 Gökçe Delice Circus cyaneus İstanbul  Bakanlık 
35 Gökkuzgun Coracias garrulus İstanbul  Bakanlık 
36 Huş Tavuğu Tetrao mlokosiewiczi Bursa  Bakanlık 
37 İnek Antilobu Alcelaphus buselaphus İstanbul +  
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Çizelge 187’nin devamı 

SNo Tür Latince Bulundu ğu İl Yabancı 
Tür 

Koruma 
Statüsü 

38 Karabaş Patka Aythya marila Bursa  MAK 
39 Karabatak Phalacrocorax carbo İstanbul  MAK 
40 Karaca Capreolus capreolus Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
41 Kaşıkçı Platalea leucorodia İstanbul  Bakanlık 
42 Kaşıkgaga Anas clypeata Bal., Bur., İst.  MAK 
43 Kaya Sansarı Martes foina Balıkesir, Bursa  Dönemsel 
44 Kervan Çulluğu Numenius arquata Balıkesir  MAK 

45 Kılıçgaga (Uzun eğik gaga) Recurvirosta avosetta Bursa  Bakanlık 

46 Kılkuyruk Anas acuta Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
47 Kınalı Keklik Alectoris chukar Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
48 Kızıl Akbaba Gyps fulvus İstanbul  Bakanlık 
49 Kızıl Geyik Cervus elaphus Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
50 Kızıl Karınlı Kartal Aquila kienerii İstanbul +  

51 Kızıl Şahin Buteo rufinus İstanbul  Bakanlık 
52 Kudu Tragelaphus strepsiceros İstanbul +  
53 Kuğu Cygnus olor İstanbul  Bakanlık 

54 Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus Balıkesir  Bakanlık 

55 Kum kekliği Ammoperdix gresiogularis Bursa  Dönemsel 

56 Kurt Canis lupus Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
57 Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta İstanbul  Bakanlık 
58 Küçük Balaban Ixobrychus minutus İstanbul  Bakanlık 
59 Küçük Kartal Hieraaetus pennatus İstanbul  Bakanlık 

60 Küçük Orman Kartalı Aquila pomarina İstanbul  Bakanlık 

61 Macar Ördeği Netta rufina Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
62 Mandarin Ördeği Aix galericulata Bursa +  
63 Mezgeldek Tetrax tetrax Bursa  Bakanlık 
64 Pasbaş Patka Aythya nyroca Balıkesir, Bursa  Bakanlık 
65 Peçeli Baykuş Tyto alba Balıkesir  Bakanlık 

66 Porsuk Meles meles Bursa  MAK 
67 Poyrazkuşu Haematopus ostralegus Bursa  MAK 
68 Puhu Bubo bubo Bursa  Bakanlık 
69 Sable Antelope Hippotragus niger İstanbul +  
70 Sakarca Anser albifrons Bal., Bur., İst.  Dönemsel 

71 Sakarmeke Fulica atra Balıkesir  Dönemsel 
72 Saz kedisi Felis chaus Bursa  Bakanlık 
73 Sibirya Kazı Branta ruficollis Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
74 Sincap Sciurus anomalus Balıkesir, Bursa  Bakanlık 
75 Springbok Antidorcas marsupialis İstanbul +  

76 Su Çulluğu Gallinago gallinago Balıkesir, Bursa  Dönemsel 
77 Su Kılavuzu Rallus aquaticus İstanbul  MAK 
78 Su Samuru Lutra lutra Bursa  Bakanlık 
79 Suna Tadorna tadorna Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
80 Sülün Phasianus colchicus Bal., Bur., İst.  MAK 

81 Sütlabi Mergus albellus Bursa  Bakanlık 
82 Şahin Buteo buteo Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
83 Tahtalı Columba palumbus Bursa  Dönemsel 
84 Tarakdiş Mergus serrator İstanbul  MAK 
85 Tepeli Patka Aythya fuligula Bal., İst.  Dönemsel 
86 Tilki Vulpes vulpes Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
87 Turaç Francolinus francolinus Bursa  Bakanlık 
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Çizelge 187’nin devamı 

SNo Tür  Latince  Bulundu ğu İl Yabancı  
Tür 

Koruma  
Statüsü 

88 Urkeklik Tetraogallus caspius Bursa  Bakanlık 
89 Uzunbacak Himantopus himantopus Balıkesir  Bakanlık 
90 Vaşak Lynx lynx Bursa  Bakanlık 
91 Yaban Domuzu Sus scrofa Bal., Bur., İst.  Dönemsel 
92 Yaban Keçisi Capra aegagrus Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
93 Yaban Kedisi Felis silvestris Bal., Bur., İst.  Bakanlık 
94 Yaban Koyunu Ovis orientalis İstanbul  Bakanlık 
95 Yabani Tavşan Lepus europaeus Balıkesir  Dönemsel 

96 Yalıçapkını Alcedo atthis Bursa  Bakanlık 
97 Yeşil Ağaçkakan Picus viridis İstanbul  Bakanlık 
98 Yeşilbaş Anas platyrhynchos Bal., Bur., İst.  Dönemsel 

 

Çizelge 187’de yer alan tahnit türlerin günümüzde, koruma altında bulunup bulunmadığı 

2013-2014 MAK Kararları dikkate alınarak araştırılmıştır. Buna göre av ve yaban 

hayvanlarının koruma statüsü i) MAK Kararlarında Ek liste I’de yer alan ve Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı tarafından koruma altına alınan yaban hayvanları (Bakanlık), ii) MAK Kararlarında 

Ek liste II’de yer alan ve MAK Komisyonu tarafından koruma altına alınan yaban hayvanları 

(MAK), iii) MAK Kararlarında Ek liste III’de yer alan ve MAK Komisyonu tarafından avına belirli 

sürelerle izin verilen av hayvanları (Dönemsel) olarak üç grupta incelenmiştir.  

Çizelge 187’de yer alan tahnit türlerin bazıları ülkemizde bulunmayan türlere ait olup 

bunlar yurt dışında gerçekleştirilen avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen ve tahnit ettirilen 

türlerdir. Ördek türlerinden Karabaş Patka (Aythya marila), Kara Ördek (Melanitta nigra), Altın 

Göz (Bucephala clangula), avlanması serbest olmakla birlikte tahnit türleri içinde 

rastlanmamıştır. 

3.5. Avcılı ğın Sorunları, Talep ve Beklentilerine Yönelik Bulgu lar 

Bu başlıkta, avcı derneği yöneticileri ile avcıların sorunları, talep ve beklentileri ele 

alınmıştır. Bu kapsamda, açık uçlu olan bu sorulara 60 avcı derneği yöneticisi ile 277 avcı 

(avcıların % 72’si) yanıt vermiştir.  

Dernek yöneticilerinin ve avcıların sorunları, a) avcı derneklerine yönelik sorunlar, b) 

DKMP yönetimine yönelik sorunlar, c) denetime yönelik sorunlar, d) avcılık eğitimlerine yönelik 

sorunlar, e) avlanma izin ücreti ve harç ücretlerine yönelik sorunlar, f) avlanma günlerine 

yönelik sorunlar, g) avlanma alanına yönelik sorunlar, h) av tüfeği bulundurma ve satın almaya 

yönelik sorunlar, i) tarımsal ilaç, gübre ve çevreye yönelik sorunlar, j) güme avcılığına yönelik 

sorunlar, k) orman köylüleri ve çobanlarla çatışmaya yönelik sorunlar, l) çoban ve av 

köpeklerine yönelik sorunlar, m) orman alanlarında bulunan köpeklere yönelik sorunlar olmak 

üzere 65 maddede sıralanmıştır (Çizelge 188). 
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Çizelge 188. Avcı derneklerinin ve avcıların sorunları, talep ve beklentileri 

 

S.No Sorunlar  Sayı 
a) Avcı derneklerine yönelik sorunlar  Yönetici  Avcı  

1 Kaymakamlık ve Jandarma, geleneksel olarak her yıl düzenlenen av bayramı 
şenliklerinin yapılmasına ve ilçenin kurtuluş günü kutlamalarına avcıların katılmasına 
üç yıldır izin vermemektedir. 

6 1 

2 Kaymakamlık ve Jandarma, atış poligonunun ruhsatı olmadığı için müsabaka 
düzenlenmesine izin vermemektedir. 

4 1 

3 Uyumsuzluk, rekabet vb. nedenlerden dolayı farklı dernekler kurulmakta ve avcı 
derneklerinin gücü bölünmektedir. 

4 - 

4 Avcı derneklerine üye olmayan çok sayıda avcı olup bu avcıların genellikle avlanma 
belgeleri de bulunmamaktadır.  

4 - 

5 Avcılık ve Atıcılık Federasyonu kaynaklarını atıcılık kısmı için harcamakta, avcılık 
kısmına ve avcı derneklerine maddi destek verilmemektedir. 

4 - 

6 Avcı derneklerinin ekonomik durumu iyi olmayıp gelir yaratma olanakları kısıtlıdır. 3 3 
7 Avcılar dernek faaliyetlerine zaman ayırmıyor, derneğe sahip çıkmıyor. 3 - 
8 Bazı çevreciler üyelerimizi taciz ediyor. 1 - 

b) DKMP yönetimine yönelik sorunlar    
9 DKMP'nin AYH yönetimi ile ilgili uzman, yardımcı personel, araç-gereç ve ekipman 

sorunu bulunmaktadır. Denetim yapılması gereken alan miktarı çok geniş 
olduğundan bir veya iki ekip ile denetimler, etkin olarak gerçekleştirilmemektedir. 

11 4 

10 Av sezonu açılış tarihleri, bölgelerdeki derneklere sorulmadan MAK kararlarıyla 
belirleniyor. 

10 - 

11 İlçemize DKMP ile ilgili birimin olmaması üye sayısının düşmesine, usulsüz avlanan 
avcı sayısının artmasına neden oluyor. 

4 4 

12 Avcılıkla ilgili işlemleri yapmak, belge almak veya onaylatmak için il merkezindeki 
DKMP mühendisliklerine gitmek durumunda kalıyor ve işlemlerimizi bir günde 
tamamlayamıyoruz. 

3 - 

13 Yasal mevzuat düzenlenirken avcıların görüşleri yeterince dikkate alınmıyor. 2 4 
14 MAK kararlarında avlanmaya yasaklanan alanlar belirlenirken il ve ilçelerde bulunan 

avcılara söz hakkı verilmemekte, avcıların görüşü yeterli düzeyde alınmamaktadır. 
1 1 

15 Milli parklardan yaban domuzu için sürek avı izni alamıyoruz. 1 - 
16 Kotalar dolduğunda hafta sonu DKMP yetkilisini bulmak zor oluyor. - 1 

c) Denetime yönelik sorunlar    
17 Bölgemizde avcı denetimleri yetersiz olup ruhsatsız avlanan çok sayıda avcı 

bulunmaktadır. 
27 78 

18 Kontrol mekanizması çalışmıyor. Avcı denetimleri normal av günlerinde, gündüz, 
yasal ve şehirli avcı için yapılmakta, diğer günlerde ve av sezonu dışında denetim 
yapılmamaktadır.   

23 78 

19 Projektör ile gece avcılığı yoğun bir şekilde yapılıyor, gece denetimleri yapılmıyor. 
Gece avcılığı konusunda yaptığımız ihbarlar dikkate alınmıyor. 

14 30 

20 Köylerde denetim yapılmıyor, belgesiz, usulsüz ve kaçak avlanıyor. 7 10 
21 Jandarma yetkilileri avcılıkla ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilinçsiz olup 

denetimlerde neyi denetleyeceğini bilmemektedir. Örneğin, Jandarma, 2012-2013 av 
sezonunda 2010 yılına ait avlanma belgelerini kullanan avcıyı fark edememektedir.  

7 - 

22 Köylerde, üreme dönemlerinde, özellikle av sezonu açılmadan önce tavşan, bıldırcın 
avı yapılıyor.  

6 9 

23 Bölgemizde, tuzakla, ağla, teyp ve canlı mühre ile avlanan avcılar bulunmaktadır. 2 1 
24 Denetimler sulak alanda yapılmıyor. Sürat motoru ile avlanan avcılar DKMP'nin 

teknesi olmadığı için denetlenemiyor.  
2 - 

25 DKMP av koruma memurları denetimlerde taraflı, keyfi ve saygısızca davranıyor.  
DKMP yetkililerin AYH konusundaki bilgisi yetersiz olup, arazide ateş ederek avcıları 
durduruyor.  

2 6 

26 Denetçiler avcıları, eli silahlı, hayvan öldüren, doğaya zarar veren kişi olarak 
görüyor. 

- 2 

27 Jandarma siren lambasını yakarak av meralarını denetliyor. Bu durum kaçak 
avcıların saklanmasına neden oluyor. 

- 1 

28 Denetimlerde orman muhafaza memurlarının da görev alması gerekir. - 1 
29 Köye gelen ekiplerin diğer köydeki ruhsatlı avcıların şikayet üzerine geldiklerini 

söylemesi, köylerde az sayıda olan ruhsatlı avcıların baskı altında kalmasına neden 
oluyor. 

- 1 
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Çizelge 188’in devamı 

 

 

S.No Sorunlar  Sayı 
d) Avcı lık  eğitimlerine yönelik sorunlar  Yönetici  Avcı  

30 Avcılık eğitimlerinin ilçelerde Halk Eğitim merkezlerinde yapılması, köylerde bulunan 
avcıların eğitim almasını zorlaştırmaktadır. 

3 1 

31 İlkokul diploması olmadığı için avcılık eğitim belgesi alamayan üyelerimiz 
bulunmakta olup bu tip avcılar için sözlü sınav yapılarak belge almaları 
sağlanmalıdır.  

1 - 

e) Avlanma izin ücreti  ve silah ruhsatı harcına yönelik sorunlar    
32 Avlanma izin ücreti ile maliyeye yatırılan silah ruhsatı harçları yüksek olduğu için 

avcılar ya avcılığı bırakmakta ya da kaçak avlanmaktadır. 
19 12 

33 Mevcut sistemde silah ruhsatı harçlarının Ocak ayı içinde ödenmesi gerekiyor. 
Ödenmemesi durumunda harçlar hem vergi borcu olarak görünüyor hem de gecikme 
faizi alınıyor.  

14 1 

f) Avlanma günlerine yönelik sorunlar    
34 Haftada üç gün yapılan avcılık, meralara çok sayıda avcının yığılmasına ve av baskısı 

oluşturulmasına neden oluyor.  
22 59 

35 Bulgaristan ve Romanya’da göçmen kuşlar ekonomik bir değer olarak görülüyor. Bu 
ülkelerde göçmen kuşlar, avlaklarında yapılacak avın yanında ücretsiz olarak sınırsız 
sayıda 7 gün 24 saat teyp ile avlandırılıyor. Bu nedenle de göçmen kuşlar son iki yıldır 
ülkemize gelmiyor.  

2 - 

36 Avlanma günlerinin kısıtlanması ava giden avcı sayısını arttırmaktadır. Eskiden avcı işi 
olduğunda avlamaya gitmezken, günümüzde av bitecek endişesiyle avlanma 
günlerinde ava gidilecek şekilde işlerini ayarlamaktadır.  

1 1 

g) Avlanma alanına yönelik sorunlar    
37 Bölgemizde avlanma alanlarının büyük bir bölümü sanayi bölgesi, maden sahası, taş 

ocağı, yerleşim alanı ve rüzgârgülleri nedeniyle avlanmaya yasaklanmıştır. Avlanma 
alanlarının kısıtlı olması nedeniyle de avlanmak için uzak alanlara gitmek durumunda 
kalıyoruz. 

9 16 

38 Yöremizdeki avlanma alanlarımız piknik alanı, milli park, tabiat parkı ve özel 
ağaçlandırma alanı yapılarak daraltılıyor.  

4 16 

49 Av hayvanları için önemli olan makilik meşe ormanlarının yerine ibreli türler 
dikilmektedir. Bu durum, baltalık meşe ormanlarına ihtiyaç duyan kanatlı av hayvanları 
için sorun oluşturmaktadır. 

3 1 

40 Avcılıkta alan kısıtlaması sistemi ülkemiz için uygun olmayıp avlanmanın sezonluk 
olarak yasaklandığı bu sahalar, uzun süre sonra tekrar avlanmaya açıldığında, çok 
sayıda avcının akınına uğruyor ve yasaklamanın bir anlamı kalmıyor. 

3 3 

h) Av tüfe ği bulundurma ve satın almaya yönelik sorunlar    
41 Tüfek ve av teskeresi alımında bürokratik işlemler çok fazla olup işlemler birkaç gün 

sürmektedir. 
2 - 

42 Avlanmak amacıyla il dışına çıkıldığında, otelde kalmak istemediğimiz için alanın 
uzaklığına göre bir veya daha fazla gece merada konaklamak durumunda kalıyoruz. 
Bu durum, avlanma günleri dışında silah bulundurulduğu için yasal soruna neden 
olmaktadır. 

1 - 

43 Yazın avcılar, domuz gelmemesi için tarlalarında silahla bekliyorlar. Ancak tarlada 
silahla beklemek için tarım il müdürlüklerinden özel izin almak gerekiyor.  

1 - 

44 Bir hanede baba-oğul ve torun avcı olduğunda, her avcının ayrı ayrı tüfek alması 
gerekiyor. Bu avcılar niçin tek bir tüfekle ava gidemiyorlar. 

- 1 

i) Tarımsal ilaç, gübre ve çevreye yönelik sorunlar    
45 Sanayi atıkları derelere bırakıldığından AYH zarar veriyor. Diğer taraftan tavuk 

işletmeleri ölü tavuklar ile tavuk pisliklerini meralara atmakta veya gömmektedir. Açıkta 
duran bu atıklar av hayvanlarına zarar vermektedir. 

8 7 

46 Tarla fareleri ile mücadele için kullanılan zehirli yemler, keklik, tilki, tavşan, yılan vb. 
hayvanları telef ediyor.  

3 - 

47 İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan tohumlar, böceklere yönelik olarak ilaçlanmış olup, 
tohumlar ekildiğinde yüzeyde kalan tohumları yiyen av ve yaban hayvanları zarar 
görmektedir. 

2 1 

48 Anız yakımı av hayvanlarına zarar veriyor. 1 2 
49 Üreterek araziye yerleştirdiğimiz çok sayıdaki keklik, yabani tavşan ve sülün, OGM’nin 

havadan ilaçlama yapması suretiyle telef olmuştur. 
1 - 
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Çizelge 188’in devamı 

 

Dernek yöneticilerinin ve avcıların sorunlarını çözümlemek amacıyla geliştirdiği talep ve 

beklentiler, Çizelge 189’da sunulmuştur. Bu talep ve beklentiler, A) avcı derneklerine yönelik 

talepler, B) MAK kararlarına yönelik talepler, C) DKMP yönetimine yönelik talepler, D) 

denetime yönelik talepler, E) eğitime yönelik talepler, F) avlanma izin ücreti ve silah harcına 

yönelik talepler, G) avlanma günlerine yönelik talepler, H) avlanma alanına yönelik talepler, I) 

av hayvanı üretimi ve salınmasına yönelik talepler, J) ormancılık faaliyetlerine ve 

uygulamalarına yönelik talepler, K) av tüfeği bulundurma ve satın almaya yönelik talepler, L) 

güme avcılığına yönelik talepler, M) atış poligonu kurulmasına yönelik talepler, N) yırtıcılara 

yönelik talepler, O) tarımsal ilaç, gübre ve çevreye yönelik talepler, P) orman köylüleri ve 

çobanlarla çatışmaya yönelik talepler, R) çoban ve av köpeklerine yönelik talepler olmak 

üzere 92 maddede toplanmıştır. 

 

 

S.No Sorunlar  Sayı 
j) Güme avcılı ğına yönelik sorunlar  Yönetici  Avcı  

50 Mührecilik ve gümecilik yasaklanmasına rağmen yapılıyor. 2 1 
51 Sadece güme avcılığı yapan avcılar, güme avının yasaklanmasıyla farklı hayvan 

türlerini avlamaya başladılar. 
- 1 

k) Orman köylüleri ve çobanlarla çatı şmaya yönelik sorunlar    
52 MAK kararları ile avlanma alanı olarak belirlenen sahalar, köylüler tarafından keyfi 

sebeplerle avlanmaya yasaklanmakta ve muhtar, çoban ve köylüler meralarında 
avlanmamıza izin vermemektedir. 

10 14 

53 Yöre halkı, meralarında avlamamamız için tehdit etmekte, baskı ve şiddet 
uygulamakta, araçlarımızın farlarını ve camlarını kırmakta, lastiklerini şişlemekte, 
aracı yakmaktadır. 

6 7 

54 Jandarma köylüler ile yaşadığımız avlanma alanlarına yönelik tartışmalarda köylüden 
yana tavır almaktadır. 

2 1 

55 Köylerdeki avcılar, avlanmamamız için av köpeklerimizi vuruyor. - 2 
56 Köylüler bölgelerinde avlanmamıza izin vermiyor, bana silah doğrulttu diyerek 

jandarmaya şikayet ediyorlar. 
- 1 

l) Çoban ve av köpeklerine yönelik sorunlar    
57 Avlanma günlerinde çobanların köpeklerini serbest bırakmasından dolayı, çoban 

köpekleri av köpeklerini boğuyor. 
3 4 

58 Çobanlar kendi hayvanlarını yırtıcılardan ve yabanileşmiş köpeklerden korumak için 
araziye zehirli yemek veya yem bırakmaktadır. Bu durum aynı araziyi kullanan av 
köpeklerine zarar vermektedir. 

1 1 

59 Köylerde bulunan av köpekleri serbest olarak dolaşmakta ve özellikle yaz aylarında 
(yavrulama döneminde) tavşan yavrularını yemektedirler.  

1 - 

60 Ağaçlandırma sahalarında avlanmak yasak olup av köpeklerinin ağaçlandırma 
sahalarına girmesi yasal sorunlara neden oluyor. 

- 1 

m) Orman alanlarında bulunan köpeklere yönelik sorunlar    
61 Köylüler ve yakın ilçe belediyeleri, topladıkları köpekleri kamyonlarla orman içindeki 

meralarımıza bırakıyor. 
8 2 

62 Orman içindeki çok sayıda köpek ve kedi bulunmakta olup kuş, tavşan ve domuz 
yavrularına zarar veriyor. 

6 4 

63 Sokak köpekleri, köylülerin koyun ve keçilerine saldırarak telef ediyor. 4 1 
64 Çöplüklerde, kemik fabrikası etrafında ve tavuk kümeslerinin atıklarının bırakıldığı 

yerlerde çok sayıda köpek var.  
3 - 

65 Yazlıkçılar, çocukları için satın aldıklar köpekleri evlerine dönüşlerinde orman 
kenarındaki lokantaların yanına bırakıp gidiyorlar.  

1 - 
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Çizelge 189. Avcı derneklerinin ve avcıların talep ve beklentileri 

 
 

S.No Talepler  Sayı 
A) Avcı derneklerine yönelik talepler  Yönetici  Avcı  
1.  Derneğimizin çevre derneklerinin tepkisi veya maddi olanaksızlıklar nedeniyle yer 

bulma sorunu olup belediyelerden lokal konusunda yardımcı olsun. 
12 4 

2.  Derneğimiz ekonomik olarak güçlü olmayıp, gelirleri kısıtlı ve kapanma 
aşamasındadır. Bu nedenle avcı dernekleri ekonomik olarak desteklensin. 

3 3 

3.  Avcılık Atıcılık Federasyonunun Atıcılık kısmının avcılıktan ayrılsın. 1 3 
4.  Avcı derneklerine bir üst kuruluşa üye olma zorunluluğu getirilsin. 1 1 
5.  Avcılar, vurdukları av hayvanlarının sayısını, konumunu ve tarihini DKMP’nin 

tasarladığı envanter karnelerine kaydetsin. 
1 - 

6.  Avcılık toplumda kötü bir etkinlik olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, avcılığın 
topluma doğru tanıtılması ve avcıya doğasever gözüyle bakılması için çalışmalar 
yapılsın. 

1 4 

B) MAK kararlarına yönelik talepler    
7.  MAK kararlarıyla avlanmaya yasaklanan alanların birçoğu keyfi olarak ve 

denetimlerde kolaylık sağlayacak biçimde belirlenmektedir. Bu nedenle, avlanmaya 
yasaklanan alanların ava kapatılma nedenleri açıklansın. Bu alanlar, yöre avcı 
derneklerinin görüşü alınarak bilimsel kriterler doğrultusunda saptansın. 

7 3 

8.  Avcılıkla ilgili düzenlemelerde avcıların görüşü alınsın ve avcıların MAK’daki temsil 
oranı avcı lehine arttırılsın 

3 6 

9.  Sadece Türkiye çapında değil aynı zamanda bölgesel düzeyde meydana gelen ağır 
kış şartlarında da avcılık, bölgesel olarak yasaklansın 

1 - 

10.  Avcılar, avcı olan MAK üyelerini delege sistemiyle seçsin. 1 - 
11.  Göçmen kuşların günlük av limitleri arttırılsın. 1 5 
12.  Günlük av limitleri arttırılsın. 1 7 
13.  Teyp ile yapılan avcılık, kontrollü olarak serbest bırakılsın. 1 1 
14.  Avlanma limitleri ve kuraları AB ülkeleri ile uyumlu hale getirilsin. - 4 
15.  Kayıkla kovalama ve manke avcılığına izin verilsin. - 2 
16.  Usulsüz avlanmalarda hem idari para cezası kesiliyor, hem de ruhsatlı tüfeğimiz 

müsadere ediliyor. Sadece para cezası verilsin. 
- 1 

C) DKMP yönetimine yönelik talepler    
17.  Av sezonu başlama ve bitiş tarihleri, avlanılmasına izin verilen tüm av hayvanları için 

av hayvanlarının özelliklerine ve bölgelerin iklim koşullarına göre avcı dernekleri ile 
iletişim kurularak bölgesel olarak belirlensin. 

10 3 

18.  Avlanma izin ücretinin karşılığı avcıya hizmet olarak verilmiyor, bu paraların hangi 
alanlarda kullanıldığı açıklansın. Avlanma izin ücreti, öncelikle yeni avlak kurulması, 
hayvan üretimi, salınması ve AYH kaynaklarının geliştirilmesi faaliyetlerinde 
kullanılsın. 

9 19 

19.  DKMP birimleri ile avcılar arasında iletişim eksikliği bulunmaktadır. DKMP yetkilileri, 
yılda en az bir kez dernek üyeleriyle buluşsun, sorunları dinlesin, eğitim, seminer ve 
toplantı düzenlesin. 

6 1 

20.  Avcı derneklerinin avcıları kontrol etmesi, maddi ve manevi olarak desteklenmesi için 
aidat ve üye yazısı olmadan avlanma pulu satılmasın. 

5 - 

21.  DKMP’nin örgütlenme sorunu bulunmaktadır. AYH yönetimi için yeni bir genel 
müdürlük ve bunun ilçeleri de kapsayan taşra teşkilatı kurulsun.  

4 4 

22.  İlçemize avcılık birimi kurulsun, avlanma belgelerinin temininde zorluk çekiyoruz. 4 3 
23.  Av pulları ilçemizdeki orman işletme şefliklerinde de alınabilsin.  2 9 
24.  Sulak alanlar için avcılığa yönelik yönetim planı yapılsın. AYH Delta ağzı veya akarsu 

yataklarına yumurtalarını bırakıyor. Bu tip mutlak koruma alanları ile farklı statüsü 
bulunan özel alanlar dışındaki alanlarda kontrollü olarak avcılık yapılsın.  

2 6 

25.  DKMP, satılamayan avlanma pullarını iade almadığı için talepten daha az sayıda pul 
satmak durumunda kalıyoruz.  

2 - 

26.  Avcı denetimleri için ücretsiz Alo Av Koruma Hattı oluşturulsun. 1 1 
27.  DKMP mühendisliklerinin bulunduğu yerlerde avcılık protokolleri il merkezi yerine 

mühendisliklerden yapılsın. 
1 - 

28.  DKMP yetkilileri haftada bir gün dernekleri dolaşarak avlanma pullarını dağıtsın ve pul 
onayı versin.  

1 - 

29.  Avlanma alanlarını gösteren haritalar, il düzeyi yerine Türkiye düzeyinde hazırlanarak 
bir kitapta toplansın. 

1 1 

30.  TRT kanallarında AYH’nın tanıtılması ve av cezaları ile ilgili yayınlar yapılsın. - 2 
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Çizelge 189’un devamı 
 

 
 

S.No Talepler  Sayı 
C) DKMP yönetimine yönelik talepler  Yönetici  Avcı  
31.  Avlanması serbest olan av hayvanlarının tahnidi izin alınmaksızın yapılsın - 1 
32.  Avcılık bedellerini avcı kulüpleri toplasın - 1 
33.  Avcının köylü ve çobanlardan ayrılması için standart bir kıyafeti olsun. - 1 
34.  AYH için meralarda tarımsal ürünler yetiştirilsin - 1 
D) Denetime yönelik talepler  Sayı  
35.  Avcı denetimleri yıl boyunca, hafta içi, hafta sonu, gece ve gündüz olmak üzere 

düzenli ve sık yapılsın. 
14 78 

36.  DKMP gece avcılığı konusunda yapılan ihbarları dikkate almıyor. Bu nedenle DKMP 
daha fazla denetim yapsın 

4 - 

37.  Denetimlerde avcı derneklerini de içine alan bir mekanizma kurulsun. Avcı derneği, 
kaymakamlık, belediye, köy muhtarı, polis, jandarma, orman teşkilatı birlikte çalışırsa 
belgesiz, usulsüz ve gece avcılığı sorunu çözülür. 

3 1 

38.  Avcı kulüplerinin usulsüz ve kaçak avcılarla mücadelede yetkisi olmayıp yetkili 
kılınsın. 

2 3 

39.  Avlanma günlerinde Jandarma yetkilileri, avcıları düdük çalarak merada yanlarına 
çağırmakta ve av günümüzün yarısı kontrol esnasında geçmektedir. Bu nedenle 
denetimler gün sonunda ve yol kenarlarında yapılsın. 

2 - 

40.  Av pulu satışı yapılmayan yörelerde denetimler arttırılsın. Avcı denetimlerinde 
muhtarlıklar sık denetlenerek köylerde bulunan av köpeklerinin sahiplerinin özellikle 
avlanma pulu alıp almadıkları kontrol edilsin. 

2 1 

41.  Denetimlerde sivil araçlar kullanılsın ve cezalar caydırıcı olsun. 1 - 
42.  Avcı derneklerinin eş güdümünde hizmet satın alınarak özel doğa koruma timleri 

oluşturulsun. 
1 1 

43.  Avcı derneklerine fahri av müfettişliği verilsin, fahri av müfettişleri dernekler 
aracılığıyla avcılar arasından seçilsin, fahri av müfettişliği sistemi yeniden kurulsun. 

1 4 

44.  Av koruma ekiplerinin görevini uygun yapıp yapmadığı da denetlensin. - 5 
E) Eğitime yönelik talepler    
45.  Köylüler için üreme dönemleri ve avcılık konusunda eğitim toplantıları düzenlensin - 5 
46.  Sadece avcılık eğitim belgesi için eğitim verilmemeli, yıl içinde derneklerde çeşitli 

konularda eğitim faaliyetleri düzenlensin. Örnek ve özel avlaklar konusunda bilgi 
eksikliğimiz bulunuyor. 

2 3 

47.  Avcılık eğitim kursları, köy muhtarları için zorunlu olsun. - 1 
48.  Kolluk kuvvetlerine de eğitim verilsin - 1 
F) Avlanma izin ücreti ve silah harcına yönelik tal epler    
49.  Silah ruhsatı harcı ve avlanma izin ücreti asgari düzeye indirilerek mevcut sistemin 

avcıların hepsini kapsaması ve herkesin belge alması sağlansın. 
19 7 

50.  Maliyeye yatırılan harç ücreti yüksek olup düşürülsün. 14 64 
51.  Avlanma izin ücreti çok yüksek olup düşürülsün. 12 52 
52.  Avlanma izin ücreti ile silah ruhsatı harçları, çiftçilerin hasat dönemi sonrasında yani 

Temmuz-Ağustos aylarında, aynı dönemde ve tek bir kurum tarafından tahsil edilsin. 
14 9 

53.  Silah ruhsatı harcının yüksek olması ve avcıya geri dönüşümü olmaması nedeniyle 
kaldırılsın. 

14 12 

54.  İl düzeyinde satılan avlanma pulları kaldırılsın ve ülkenin tamamında geçerli olacak 
tek tip avlanma pulu satılsın. 

4 14 

55.  Bürokrasiyi azaltmak için silah ruhsatı harçları beş yılda bir vize yaptırılsın 2 2 
56.  Silah harcı ile avlanma izin ücretleri tek seferde, kredi kartı ile 3-4 taksitte ödenebilsin. 1  
G) Avlanma günlerine yönelik talepler    
57.  Meralardaki yoğunluğu önlemek için denetimler arttırılarak avlanma günleri serbest 

bırakılsın. Av hayvanına yaşama şansı verilsin. 
19 59 

58.  Göçmen kuşlarda gün sınırlandırması yapılmasın. Ancak yerli kuşlarımız için 
sınırlandırmaya devam edilsin 

5 20 

59.  Yaban domuzu avı, av sezonu içinde serbest bırakılsın. Avlanma günleri 
kısıtlanmasın. 

3 3 

H) Avlanma alanına yönelik talepler    
60.  Avcılıkta kısıtlamalar hayvan türleri üzerinden yapılsın, alan kısıtlaması kaldırılsın, 

denetimler arttırılmak suretiyle mutlak koruma sahaları dışındaki bütün alanlarda 
avlanılsın. 

3 3 

61.  Bölgemizde özel ve örnek avlak kurulmasın. 3 6 
62.  Su kuşları için sulak alan, bataklık ve sazlıklar korunsun, kurutulmasın.  - 3 
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Çizelge 189’un devamı 
 

 
 
 
 
 
 

S.No Talepler  Sayı 
H) Avlanma alanına yönelik talepler  Yönetici  Avcı  
63.  Özel ve örnek avlaklarda avlanma ücretleri emeklilerin avlanabileceği düzeyde olsun 1 4 
64.  Ava yasaklanan alanlar, uyarı tabelaları ile gösterilsin. 1 - 
65.  Madenlerin posa döküm sahaları, ağaçlandırılarak av hayvanları için yaşama ortamı 

oluşturulsun. 
1 - 

I) Av hayvanı üretimi ve salınmasına yönelik talepl er Sayı  
66.  DKMP av hayvanı sayısını arttırmak amacıyla daha fazla üretim ve yerleştirme 

yapsın. 
11 30 

67.  Doğaya salınan hayvanlar, yırtıcı temizliği, vb faaliyetler yapılmadan rastgele salındığı 
için bu hayvanlar, aynı gece telef olmaktadır. Bu nedenle DKMP mühendislikleri av 
hayvanı salınacak alanları avcılarla birlikte belirlesin, bu alanlar öncelikle yırtıcılardan 
temizlensin ve usulsüz avlananlara karşı korunsun. 

5 1 

68.  Av hayvanı üretmek isteyen avcılar eğitimden geçirilerek maddi ve manevi olarak 
teşvik edilsin. 

1 - 

69.  Yemleme kampanyaları ile birlikte üretim ve salma kampanyaları da yapılsın. Avcı 
dernekleri, DKMP’den veya onun belirlediği yetiştiricilerden keklik satın alıp araziye 
salabilsin.  

1 - 

70.  Kış şartlarında yaban hayvanlarına daha fazla destek olunsun. - 1 
71.  Nesli tükenmekte olan hayvanların yetiştirilerek doğaya salınsın. - 1 
J) Ormancılık faaliyetlerine ve uygulamalarına yöne lik talepler  Sayı  
72.  Orman teşkilatı rehabilitasyon ve seyreltme adı altında baltalık ve makilik alanları 

keserek yaban hayvanlarının barınacağı ortamları ortadan kaldırmaktadır. Orman 
alanlarındaki kesim çalışmaları, av ve yaban hayatının varlığına uygun şekilde dar 
şeritlerde yürütülsün. AYH için orman alanında üçte bir oranında sık çalı tabakasından 
oluşan güvenlik bölgeleri oluşturulsun. 

3 3 

73.  Ağaçlandırma sahalarında avlanmak yasak olup bu sahalarda avlanmaya izin verilsin. 
Ağaçlandırma sahalarını çevreleyen tel örgüler, ilerleyen yıllarda kaldırılsın. 

2 1 

74.  Orman ekosistemleri bölündüğü için rüzgârgülleri için ayrıca yol yapılmasın. 1 1 
K) Av tüfe ği bulundurma ve satın almaya yönelik talepler    
75.  Av tüfeği alanları kontrol altında tutmak amacıyla, av tüfeği almak isteyenlere 

öncelikle avcılık eğitimi verilsin, daha sonra bir avcı derneğine üye olma zorunluluğu 
getirilsin.  

2 2 

76.  Av teskeresi almak için tam teşekküllü bir hastaneden rapor almak gerekiyor. Bu rapor 
hastaneden 2 günde alınıyor ve hastaneye 160 TL ücret ödeniyor. Bu yüzden rapor 
sağlık ocağından da alınabilsin.  

2 - 

77.  Av sezonu dışında, arazisini kontrol etmek isteyen avcıların ayı, domuz vb. av 
hayvanlarına yönelik olarak güvenlik amacıyla taşıdığı tüfeklerde 3-5 kurşun 
bulundurulmasına izin verilsin. 

1 - 

78.  Otomatik tüfekler fabrikadan takoza gerek kalmayacak şekilde üretilsin.  1 5 
L) Güme avcılı ğına yönelik talepler  Sayı  
79.  Güme avcılığı kültürümüzün bir parçası olup belirli koşullarda denetimli olarak serbest 

bırakılsın.  
4 1 

80.  Güme avı serbest bırakılsın, buna karşılık manki avı yasaklansın. 3 - 
M) Atış poligonu kurulmasına yönelik talepler    
81.  Atış poligonu yönetimi maliyet gerektirmekte olup ilçelerde atış poligonu kurulması 

konusunda Belediye ve Kaymakamlıklar destek versin. 
7 1 

82.  Atış poligonlarının birçoğu ruhsatsız olup, avcıların yararlanabileceği atış poligonları 
kurulsun. 

4 1 

N) Yırtıcılara yönelik talepler    
83.  Bölgemizde çakal, tilki, sansar, porsuk, saksağan, atmaca, şahin gibi yırtıcı hayvanlar 

çok fazla olup bu hayvanların sayılarının azaltılması için önlem alınsın.  
8 2 

84.  Bölgemizde çok sayıda yaban domuzu bulunmakta olup, üreme dönemleri dışında da 
sürek avı yapılsın.  

4 - 

85.  Bölgemizde yavruları hariç 7-8 büyük ayı var. Bu hayvanlar için önlem alınsın. 1 - 
86.  Sayıları oldukça fazla olan karga ve saksağan avı teşvik edilsin. - 6 
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Çizelge 189’un devamı 
 

 

 

 

 

  

S.No Talepler  Sayı 
O) Tarımsal ilaç, gübre ve çevreye yönelik talepler  Sayı  
87.  Tarımsal üretimde kullanılan gübreler tohuma benzediği için AYH’na zarar veriyor. Bu 

nedenle gübreler, tane olarak değil de toz veya sıvı olarak üretilsin. 
6 11 

88.  Çiftçiler kullandıkları ilaçların boş kutularını araziye atmaktadırlar. Bu kutuların içinde 
bulunan ilaç kalıntıları su ile buluştuğunda doğaya zarar vermektedir. Bu nedenle boş 
ilaç kutularının üreticiler tarafından geri toplanması sağlanmalıdır. 

1 - 

P) Orman köylüleri ve çobanlarla çatı şmaya yönelik talepler    
89.  Köylüler avcıları düşman olarak görüyor. Köylüleri avcılık konusunda bilgilendirmek ve 

bilinçlendirmek gerekiyor. Bunun için televizyon kanallarında MAK kararları ile 
belirlenen alanların bütün avcılara açık olduğuna yönelik açıklama yapılsın. 

3 - 

R) Çoban ve av köpeklerine yönelik talepler    
90.  Av köpeklerimizle av sezonu dışında arazide gezemiyoruz. Av köpeklerinin dolaşması 

ve eğitimine yönelik özel alanlar tanımlansın. 
3 1 

91.  Köylerde bulunan av köpeklerinin avcılık etkinlikleri dışındaki zamanlarında hızlı 
koşmasını engellemek amacıyla boyunlarına özel aparat takma zorunluluğu getirilsin. 

1 - 

92.  Av köpeklerine ücretsiz sağlık hizmeti verilsin - 1 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

4.1. Avcı Derneklerine Yönelik Sonuç ve Öneriler 

Dernek başkanları, ortalama 50,5 yaşında olup Balıkesir ilinde ortalama 50,7; Bursa 

ilinde 48,5 ve İstanbul ilinde 53,4 yaşındadır. En genç dernek başkanı 32 yaşında, en yaşlı 

dernek başkanı ise 75 yaşındadır. Dernek başkanlarının yaş dağılımı illere göre 0,05 

düzeyinde farklılık göstermemektedir. 

Dernek başkanlarının % 43,2’i lise, % 33,3’ü ilkokul, % 17,6’sı ortaokul, % 5,9’u ise 

üniversite mezunudur. Lisansüstü eğitim almış dernek başkanına rastlanmamıştır. Dernek 

başkanlarının eğitim durumu illere göre 0,05 düzeyinde farklılık göstermemektedir. Dernek 

başkanlarının eğitim seviyesinin düşüklüğü, avcı kültürünün geleneksel dokusuna yönelik bir 

göstergedir. 

Dernek başkanlarının % 54,9’u esnaftır. Dernek başkanlarının % 52,9’u emeklidir. 

Dernek başkanlarının meslek dağılımı ve emeklilik durumu, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık 

göstermemektedir. 

Dernek başkanlarının % 39,2’si 10 yıldan daha uzun, % 33,3’ü 4-9 yıl ve % 27,5’i ise üç 

yıldan daha az süreden beri başkanlık görevini yürütmektedir. En uzun dernek başkanlığı, 

İstanbul ilinde 40 yıl, Balıkesir ilinde 37 yıl ve Bursa ilinde ise 20 yıldır. Dernek başkanlarının 

görev süresi illere göre 0,05 düzeyinde farklılık göstermemektedir. 

Avcı derneklerinin bazılarında, yöneticilerin kara avcılığı ile ilgilenmemesi ve avlanma 

izin belgelerini almaması, bu derneklerde avcılığın öneminin geçmişe oranla azaldığının bir 

göstergesidir.  

Avcı derneklerinin % 47,6’sının 50 yıldan daha uzun, % 9,5’inin ise 10 yıldan daha az 

faaliyet süresi bulunmaktadır. İlk kurulan avcı derneği, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 

olup 1921 yılında kurulmuştur. Daha sonra 1923 yılında Bursa Merkez Avcılık- Atıcılık Spor 

Kulübü Derneği, 1928 yılında Balıkesir ilinde Ayvalık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği 

ise kurulmuştur. Avcı derneklerinin faaliyet süresi, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık 

göstermemektedir. 

Avcı derneklerinin en önemli amacı, üyelerin av tezkeresi, avlanma belgesi gibi 

bürokratik işlemlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçları sırasıyla, ii) 

avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak; iii) avcıların kurallara uygun şekilde 

avlanmasını sağlamak; iv) avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak, v) yöre 

avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak; vi) yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini 

sağlamak; vii) usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etmek; viii) AYH’nın bakımı, 

korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapmak; ix) avlanmak için sosyal faaliyetler, av 
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organizasyonları düzenlemektir. Avcı derneklerinin amaçları, illere göre 0,05 düzeyinde 

farklılık göstermemektedir. 

Avcı derneklerinin bu amaçlar dışında en çok i) atış poligonu kurarak avcılık eğitim 

sahası oluşturmayı, ii) trap, tek kurşun, gezer domuz, skeet vb. atış organizasyonları 

düzenlemeyi, iii) trap müsabakaları ve atıcılık sporu için sporcu yetiştirmeyi iv) atıcılık sporunu 

geliştirme ve atıcılık faaliyetlerine katılmayı arzulamaktadır.  

Avcı derneklerinin diğer amaçları ise i) avlakların kaybolmaması ve korunmasına yönelik 

faaliyetler gerçekleştirmek, ii) üyelere ve çocuklarına avcılık etkinlikleri dışında balıkçılık, doğa 

koruma, arıcılık gibi konularda eğitim vermek, iii) avcıların çevre konusunda bilinçlenmesini 

sağlamak, iv) av hayvanı üretmek, av hayvanı satın almak ve doğaya av hayvanı salmak, v) 

av ve yaban hayatına zarar veren tarım ilaçları ve gübreler ile mücadele etmektir.  

Avcı derneklerinin ortalama aktif üye sayısı 349’dur. Aktif üye sayısı Balıkesir ilindeki 

avcı derneklerinde 246, Bursa’da 322 ve İstanbul ilinde ise 502’dir. Üye sayısı bakımından 

0,05 düzeyinde İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır. 

Avcı derneklerine üye olan avcıların % 28,9’u 35 yaşından küçük, % 42,5’i 36-50 yaşları 

arasında ve % 28,6’sı ise 51 yaşından büyüktür. Avcı derneklerine üye olan avcıların yaş 

dağılımı, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık göstermemektedir. 

Kadın üyeler, üye oldukları avcı derneğinin lokal gibi sosyal olanaklarından yararlanmak, 

trap atışlarına katılmak veya eşlerine avlanmaları sırasında eşlik etmek amacıyla avcı 

derneğine üye olmaktadırlar. Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde bu çalışma kapsamına giren 

60 avcı derneğine üye olan kadın sayısı 92’dir. Kadın üyelerin erkek üyeler içindeki yeri % 

0,4’dür. Kadın üye sayısı bakımından 0,05 düzeyinde İstanbul ilindeki avcı dernekleri, 

Balıkesir ve Bursa illerindeki avcı derneklerinden farklılaşmaktadır. Kadın üyelerin azlığı da 

geleneksel avcılığın ve geleneksel ilişkilerin hâkimiyetinin önemli bir göstergesidir.  

Avcı derneklerinin % 61,7’si bir üst kuruluş olarak görülen federasyona üye değildir. Bilgi 

ve iletişim eksikliği federasyon üyeliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Avcı derneklerinin 

federasyona üyelik durumu, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık göstermemektedir. 

Avcı derneklerinin büyük çoğunluğu facebook ve avcılıkla ilgili forumları aktif olarak 

kullanmaktadır. Ancak, avcı derneklerinin % 45’inin internet sitesi bulunmaktadır. Avcı 

derneklerinin internet sitesi bulunma durumu, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık 

göstermemektedir. 

Avcı derneklerinin % 93,3’ünün kiralık veya kendine ait kullanabileceği bir yönetim 

merkezi ve lokali bulunmaktadır. Lokali olmayan avcı dernekleri (% 6,7), yöredeki kahveleri 

mekân olarak kullanmaktadır. Bu avcı dernekleri, belediyelerinden yönetim merkezi ve lokal 
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mekanı konusunda kendilerine yardımcı olmasını talep etmektedir. Avcı derneklerinin dernek 

binası veya lokal bulunma durumu, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık göstermemektedir. 

DKMP’nin avcı derneğine üye olan ve üye olmayan avcılar için avlanma izin ücretlerini 

farklı olarak belirlemesi, üye sayısının artmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, avlanma 

pulu satışlarında, DKMP’nin avcı derneğine üye olan ve düşük bedelli avlanma pulu almak 

isteyen avcılardan aidat borcunun bulunmadığına dair belge istemesi, avcı derneklerinin üye 

aidatlarını toplamasına yardımcı olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, DKMP, üye sayısının 

arttırılması, üye aidatlarının tahsil edilmesi ve avlanma pulu satışı üzerinden verdiği komisyon 

ile gelir elde etmesi konularında avcı derneklerine destek sağlamaktadır.  

Avcı derneklerinin yıllık ortalama geliri 12651,67 TL’dir. Dernek gelirleri aidatlardan, 

avlanma izin ücretlerinden (pul satışından) ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Diğer gelirler, 

trap atışı, bağış, kira ve av sezonu açılış ve kapanış gibi sosyal faaliyetlerden elde edilen 

gelirleri kapsamaktadır. Buna göre, avcı derneklerinin gelirinin % 56’sını aidatlar, % 32’sini ise 

avlanma pulu satışlarından elde edilen gelir ve % 12’sini de diğer gelirler oluşturmaktadır.  

Balıkesir ilindeki avcı dernekleri, toplam gelir ve üye aidatı bakımından 0,05 düzeyinde, 

İstanbul ilindeki derneklerden farklılaşmaktadır. Avlanma pulu satışı bakımından ise Balıkesir 

ilindeki avcı dernekleri, Bursa ve İstanbul illerindeki avcı derneklerden farklılaşmaktadır. 

Bunun nedeni de Balıkesir ilindeki avcı derneklerinin üye sayısının az olması ve derneklerin 

büyük çoğunluğunun gerek il merkezine olan mesafeden gerekse bürokratik işlemlerin fazla 

olmasından dolayı üyelerine avlanma pulu satışı yapmamasıdır. Nitekim 2012 yılında avlanma 

pulu satışına yönelik olarak DKMP ile protokol imzalayan avcı derneği sayısı Balıkesir ilinde 

17, Bursa ilinde 36 ve İstanbul ilinde ise 41’dir.  

Avcı derneklerinin avcılara yönelik olarak en sık gerçekleştirdiği faaliyet, tüfek 

ruhsatlarının ve avlanma belgelerinin alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Diğer önemli faaliyetler 

sırasıyla avcılık eğitim belgesinin alınması ve geleneksel av bayramı/şenliği düzenlenmesidir. 

En az gerçekleştirilen faaliyet ise bek avı yapılmasına yönelik faaliyetlerdir. Dernek 

yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu, gece avcılığı ve gümecilik kapsamında yapılmasından ve 

bu avlanma biçimlerinin yasak olmasından dolayı, bek avını uygun bulmamaktadır. Bu 

faaliyetler, avcı derneklerini kültürel bir ortamdan çok DKMP’nin avcılardan beklentilerini 

sağlayan ve kaynak yönetimine bağlı olarak konumlandıran bir sivil toplum kuruluşu haline 

dönüştürmektedir. Burada, belge almak ve eğitim düzenlemek, avcıların ihtiyacından ziyade 

DKMP’nin isteği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Avcı derneklerinin yöneticileri, yaban domuzu sürek avı için tarım il müdürlükleri ile 

DKMP mühendisliklerinden izin alamadıklarını veya izin alma işlemlerinin uzun sürdüğünden 

şikâyetçi olmuşlardır. Bu sorun 2013-2014 av sezonuna yönelik MAK kararlarında ele alınmış 

ve sürek avı izni için DKMP şube müdürlüklerine yetki verilmiştir. 
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Avcı dernekleri, her yıl av sezonunun açıldığı ilk hafta sonunda av bayramı (açılış), av 

sezonunun kapanışında ise kapanış etkinliği düzenlemektedirler. Ramazan ayında iftar 

yemeği verme, hıdrellez şenlikleri düzenleme, pilav ve helva dağıtma, trap atışları düzenleme 

avcı derneklerinin gerçekleştirdiği diğer sosyal etkinliklerden bazılarıdır. Ayrıca bazı avcı 

dernekleri, ilçelerin kurtuluş günlerinde, temsili milis gücünü canlandırarak, kurtuluş gününü 

kutlamalarına katılmaktadır.  

Kabahatler Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun meralardaki avcı sayısını 

sınırlandıran hükümleri nedeniyle, son yıllarda kaymakamlıklar, av bayramı ve kurtuluş günü 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesine izin vermemektedir. Av tüfeği taşımadan kaynaklanan bu 

sorun, etkinliklerin ilçede kurulacak olan atış poligonlarında düzenlenmesi ile çözülebilir. 

Ancak avcı derneklerinin bu haliyle, atış poligonunun kuruluş ve yönetim maliyetlerini 

karşılaması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, atış poligonunun kuruluş ve yönetim 

maliyetlerini, belediye, atıcılık federasyonu, Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların gerek 

maddi, gerekse eğitim ve yönetim açısından desteklemesine gereksinim bulunmaktadır.  

Av programı düzenleme etkinliği, geçmişte araç sayısının az olması nedeniyle avcı 

derneklerinin kuruluş nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Ancak günümüzde, üyelerin 

birçoğunun arabasının olması ve bölgede avlanılacak alanının bulunmaması gibi nedenlerden 

dolayı avcı dernekleri, bölge içine organizasyon düzenleme faaliyetini geçmişe oranla daha az 

gerçekleştirmektedir.  

Avcı derneklerinin birçoğu, yörelerinde av hayvanı bulunmadığı için minibüs ile toplu 

olarak veya avcıların bireysel araçları ile bölge dışına av organizasyonları düzenlemektedir. 

Bu programlar, daha çok hafta sonlarında, keklik, tavşan, çulluk, bıldırcın ve yaban domuzu 

için organize edilmektedir. Bölge dışına yönelik av programlarında, Ankara ve Eskişehir illeri 

daha çok tercih edilmekte olup Kayseri, Sivas, Balıkesir, Çanakkale illerine de av programı 

gerçekleştirilmektedir. Balıkesir ve İstanbul illerindeki avcı derneklerinden ziyade Bursa 

ilindeki birçok avcı derneği, bölge dışına av programı düzenlenme konusunu görev edinmiş 

durumdadır. Bu nedenle de av programlarının yoğun olarak gerçekleştirildiği yörelerde 

(özellikle Eskişehir ve Ankara illerinde), yöre avcıları, köylüler veya çobanlar ile dışarıdan 

avlanmaya gelen avcılar arasında çatışmalar meydana gelmektedir. Dernek yöneticileri, 

DKMP’den avcılıkta çatışma oluşturan nedenlerin ve sonuçlarının detaylı olarak ele alınmasını 

ve çözümlenmesini beklemektedirler.  

Avcıların büyük bir çoğunluğu, il dışına gittiklerinde çadırda konaklamayı tercih 

etmektedirler.  

Bölge dışına av organizasyonlarında, avcı dernekleri, öncelikli olarak daha önceki av 

sezonlarında, ava kapalı olan ancak ilgili sezonda ava açılan alanları tercih etmektedirler. Bu 

durum ava açılan bu alanların, diğer illerdeki avcılarla birlikte avcı akınına uğramasına yol 
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açmaktadır. Avcı derneklerinin bu tip alanları avcılardan korumak yerine, kaynaklarının 

tüketiminde öncü rol oynaması, ahlaki bir davranış değildir. Bu nedenle DKMP 

mühendisliklerinin avcı derneklerinin yöneticileri ile düzenleyeceği toplantılarda, avcıların 

bilinçlenmesi ve eğitimi amacıyla hazırlanacak olan materyallerde ve avcı adaylarına yönelik 

gerçekleştirilen avcılık eğitimlerinde, bu konu ağırlıklı olarak ele alınmalı ve gerçekleştirilen 

davranışın ahlaki ve MAK kararlarına uygun olmadığı vurgulanmalıdır. Aynı konu kapsamında 

MAK, ava kapatılan sahaları daha titiz ele almalı ve bu tip sahaların oluşturduğu sorunları göz 

önünde bulundurmalıdır.  

Avcı dernekleri avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakmak durumunda kalan üyelerini 

onurlandırmak amacıyla, fahri üye yapmakta, adlarına trap atışı, yemek vb organizasyonlar 

düzenlemekte, av sezonunun açılışında ya da kapanışında düzenledikleri av bayramlarına 

davet etmekte, evlerinden alarak ava götürmektedir. Bu etkinliklerde, bazı avcı dernekleri, söz 

konusu üyelerine, yılın avcısı sertifikası veya plaketi vermektedir. Üyelere plaket verme 

faaliyeti bakımından İstanbul ilindeki avcı dernekleri, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcı 

derneklerinden farklılaşmaktadır. 

Avcı dernekleri, AYH faaliyetleri kapsamında, usulsüz avlanan avcıları takip etme ve 

uyarma faaliyetini fazlaca, av ve yaban hayvanlarını olumsuz hava koşullarında besleme, 

yaralanmış av ve yaban hayvanlarını tedavi etme/ettirme faaliyetlerini ise orta sıklıkla 

gerçekleştirmektedir. AYH için su sağlama/çeşme yapma/su getirme, ilk yardım, tüfek bakımı 

gibi çeşitli konularda seminer veya eğitim programı düzenleme ile AYH envanterine katılma 

faaliyetlerini ise en az düzeyde yerine getirmektedir. Avcı derneklerinin AYH’na yönelik 

gerçekleştirdiği faaliyetler, illere göre 0,05 düzeyinde farklılık göstermemektedir. 

Avcı derneklerinin DKMP mühendisliklerinin onayını almadan gerçekleştirmiş olduğu 

üretim veya yerleştirme faaliyetleri, ilerleyen süreçte, sahaların korunması ve özel 

ağaçlandırma, tabiat parkı gibi arazi tahsislerinde sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle, avcı 

dernekleri, DKMP mühendisliklerinden izin almadan AYH’na yönelik üretim, yerleştirme vb. 

faaliyetleri gerçekleştirmemelidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer sonuçta, orman 

kaynakları yönetimi açısından, AYH kaynakları yönetimi (DKMP) ile orman arazisinin 

sorumlusunun (Orman Genel Müdürlüğü) farklı birimler olması, bazı durumlarda alınan 

kararların av ve yaban hayvanları aleyhine sonuçlanmasına neden olmaktadır. Süne vb. 

zararlılarla mücadele etmek amacıyla alınan havadan ilaçlama kararı bu konuya örnek olarak 

gösterilebilir.  

Envanter faaliyetleri, AYH kaynaklarının planlanması ve yönetiminin temelini 

oluşturmaktadır. Ancak avcı derneklerinin % 15’inin AYH envanterine katıldığını belirtmesi, 

DKMP mühendisliklerinin AYH envanteri konusunda avcı dernekleri ile iletişiminin yeterli 

düzeyde olmadığını göstermektedir.  
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Bazı avcı dernekleri, envanter amaçlı av karnesi uygulamasının başlatılmasını 

önermiştir. Avcıların vurmuş olduğu av hayvanlarının konum, zaman ve sayısını belirten av 

karnelerini doldurması ile sahada bulunan av hayvanları ve yoğunluğuna yönelik ön bilgi elde 

edilebilir. Diğer taraftan, DKMP varlık yokluk envanteri kapsamında elektronik ortamda veri 

girişine imkan sağlayan bir program hazırlattırabilir. Bu kapsamda, avcıların doldurduğu 

karneler, dernek yöneticileri tarafından DKMP’nin hazırlayacağı avcı bilgi sistemine elektronik 

ortamda yüklenebilir. Gerçekçi ve daha sağlıklı bilgilerin elde edilmesi amacıyla avcıların 

isimlerinin saklı tutulması ve sadece envanter bilgilerine yönelik kayıtların sisteme yüklenmesi 

ilk etapta düşünülebilir.  

Avcı derneklerinin % 73,3’ü avcılık ile ilgili olarak yayınlanan avcı dergilerinden en az 

birine üyedir. Avcılık ile ilgili dergilere üyelik bakımından 0,05 anlamlılık düzeyinde sadece 

Bursa ilindeki avcı dernekleri, İstanbul ilindeki avcı derneklerinden farklılaşmaktadır. 

Avcı dernekleri avcılık ile ilgili haberlere sırasıyla üyelerden, DKMP mühendisliklerinden 

ve avcılık ile ilgili televizyon kanallarından ulaşmaktadır. Avcı derneklerinin çoğunluğu 

federasyona üye olmadığı için federasyon haber kaynağı olarak görülmemektedir.  

Avcı derneklerinin % 82’sinde kurucu üyelere, dernek başkanlarına ve üyelere ait 

fotoğraflar ile fotoğraf albümü, % 60’ında kupa ve ödüller, % 55’inde kütüphane, % 52’sinde 

av hayvanı teşhir bölümü bulunmaktadır. Silah vb. araç gereç teşhir bölümü ise avcı 

derneklerinde % 26,7 oranında bulunmaktadır. Av hayvanı teşhir bölümü bakımından 0,05 

düzeyinde sadece Bursa ilindeki avcı dernekleri, İstanbul ilindeki avcı derneklerinden 

farklılaşmaktadır. 

Avcı derneklerinin çoğunluğunun logo veya amblemi bulunmaktadır. Avcı derneklerinin 

% 68’inde logonun özel bir anlamı vardır. En çok av köpeği, çapraz veya çatık av tüfeği ile 

keklik ve ördek figürleri simge olarak kullanılmaktadır. Yine bölgelerine ekonomik katkı 

sağlayan, kültürel ve turizm unsuru olan figürlere yer veren avcı dernekleri de bulunmaktadır. 

Avcı derneklerinin bir kısmında kendilerini tanıtan bir logo veya amblemin olmaması veya 

mevcut logo veya amblemin özel bir anlamının olmaması aidiyet eksikliğini ortaya çıkarmakta, 

bir sivil toplum örgütü yerine avcıyı sisteme karşı koruyan, bilgilendiren bir örgüt haline 

dönüştürmektedir.  

4.2. Avcı Profiline İlişkin Sonuç ve Öneriler 

Avcılar, ortalama 48 yaşındadır. Avcıların % 15,1’i 35 yaşından küçük, % 47’si ise 49 

yaşından büyüktür. En yaşlı avcı 84 yaşında, en genç avcı ise 20 yaşındadır. Yaş dağılımı 

bakımından 0,05 düzeyinde sadece Bursa ilindeki avcılar, İstanbul ilindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır.  
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Avcıların % 0,3’ü okur-yazar, % 38,7’si ilkokul, % 18,7’si ortaokul, % 42,3’ü ise en az lise 

düzeyinde eğitim almıştır. Üniversite eğitim düzeyi bakımından 0,05 düzeyinde, Balıkesir 

ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan, ilkokul eğitim düzeyi bakımından ise 

üç ildeki avcılar birbirinden farklılaşmaktadır. 

Avcıların % 29,1’i esnaf, % 21,8’i işçi, % 14,3’ü ise çiftçidir. 0,05 düzeyinde, çiftçi 

mesleği bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Bursa ilindeki avcılardan; memur mesleği 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ilindeki avcılardan; işçi, mühendis ve diğer 

meslekler bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır. 

Avcıların % 46’sı emeklidir. Emeklilik faktörü bakımından 0,05 düzeyinde, Balıkesir 

ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. 

Avcıların yıllık ortalama geliri 22122 TL’dir. Avcıların % 50,7’sinin yıllık geliri 10000 ile 

20000 TL arasında, % 32,3’ünün ise 20000 TL’nin üzerindedir. Yıllık gelir miktarı bakımından 

0,05 düzeyinde, Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır. 

Ailedeki avcıların varlığı, aileden gelen kültürel bağların etkisini göstermesi bakımından 

önemlidir. Avcıların % 71’inin ailesinde en az bir avcı bulunmakta olup, baba ve dede figürleri 

avcıların örnek aldığı şahsiyetlerdendir. Bu durum, avcılığın oluşmasında aileden bir kültürel 

aktarımın olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu aktarım, avcı kültürünün geleneksel kültürün 

devamı olarak yansımasına olanak vermektedir. Diğer taraftan, ailedeki avcı durumu 

bakımından 0,05 düzeyinde, iller arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Avcıların % 45,7’sinin çocukluğu köyde, % 35,6’sının ilçe merkezinde, % 17,4’ünün il 

merkezinde ve % 1,3’ünün ise yurtdışında geçmiştir. Kırsal kökenli avcıların çoğunlukta 

olması, avcı kültürünün geleneksel değerler temelinde şekillenmesini desteklemektedir. 0,05 

düzeyinde, çocukluğu köyde geçen avcılar bakımından Bursa ilindeki avcılar, Balıkesir ve 

İstanbul illerindeki avcılardan; çocukluğu ilçede geçen avcılar bakımından üç ildeki avcılar 

birbirinden farklılaşmaktadır. Çocukluğu il merkezinde geçen avcılar bakımından ise İstanbul 

ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Çocukluğu köyde 

geçen avcıları gelir, üniversite mezuniyeti ve esnaf faktörleri ters yönde, çiftçi ve şoför 

faktörleri aynı yönde etkilemektedir. Çocukluğu ilçede geçen avcıları çiftçi ve şoför faktörleri 

ters yönde etkilemektedir. Çocukluğu il merkezinde geçen avcıları üniversite mezuniyeti, gelir 

ve mühendis faktörleri aynı yönde, çiftçi faktörü ters yönde etkilemektedir 

Avlanma esnasında avcıların % 37,4’ü yanlarında fotoğraf makinesi taşımaktadır. 

Fotoğraf makinesi, manzaranın, doğanın ve yaban hayatının, vurulan av hayvanlarının, 

trofelerin ve av köpeklerinin fotoğraflarının çekilmesi ve bu fotoğrafların av anısı oluşturmak 

amacıyla saklanması için kullanılmaktadır. Avlanma esnasında fotoğraf makinesi taşıma 
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bakımından sadece İstanbul ilindeki avcılar, Bursa ilindeki avcılardan farklılaşmaktadır. 

Fotoğraf makinesi taşımayı, yaş, emeklilik, çiftçi, işçi faktörleri ters yönde, üniversite 

mezuniyeti, gelir ve mühendis faktörleri aynı yönde etkilemektedir.  

Avcılar, evlerinde ve avcı derneklerinde avcılık ile ilgili televizyon kanallarını büyük 

ölçüde takip etmektedir. Bu kapsamda, yerli avcılık kanalları daha çok tercih edilmekte, 

dolayısıyla yerli kanallar açısından iller arasında farklılık bulunmamıştır. Yabancı kanal 

izlenmesi bakımından 0,05 düzeyinde Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ile İstanbul illerindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın temelinde, Balıkesir ilindeki avcıların daha 

düşük gelir ve eğitim alması bulunmaktadır.  

Avcı başına düşen ortalama av köpeği sayısı 1,2 olup avcıların % 71’inin av köpeği 

bulunmaktadır. Köpeği bulunan avcıların % 57’sinin bir, % 30’unun iki ve % 13’ünün ise üçten 

fazla av köpeği bulunmaktadır. Avcı köpeğine sahip avcılar ile av köpeği sayıları bakımından 

iller arasında farklılık bulunmamaktadır. Av köpeği sahipliği ile köpeği sayısını yaş ve emeklilik 

faktörleri ters yönde, üniversite mezuniyeti ise aynı yönde etkilemektedir. 

Avcılar, avlanmak için yasal giderler hariç bir yılda ortalama 2332 TL harcama 

yapmaktadır. En az yıllık avlanma masrafı Balıkesir ilinde olup 1690 TL, en fazla yıllık 

avlanma masrafı ise İstanbul ilinde olup 3070 TL’dir. Avlanma masrafları bakımından 0,05 

düzeyinde Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ile İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. 

Yıllık avlanma masrafını, üniversite mezunu olma, gelir ve av köpeği sahipliği aynı yönde 

etkilemektedir. Meslek bakımından ise yıllık avlanma masrafını esnaf ve mühendisler aynı 

yönde memurlar ise ters yönde etkilemektedir. 

Avcılar avlanmak için yasal giderler hariç ulaşım için 847 TL, av köpeği için 496 TL, 

beslenme için 365, fişek için 350 TL ve giyim için ise 235 TL harcamaktadır. İstanbul ilindeki 

bazı avcılar, konaklama masrafı için yıllık 300 TL, av köpeği bakımı için aylık 150 TL ödediğini 

belirtmiştir. Fişek ve beslenme masrafları bakımından 0,05 düzeyinde Balıkesir ilindeki avcılar, 

Bursa ile İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Ulaşım masrafları bakımından 

Balıkesir ilindeki avcılar, İstanbul ilindeki avcılardan, giyim masrafları bakımından ise üç ildeki 

avcılar birbirinden farklılaşmaktadır. Fişek ve av köpeği masrafları ile yaş arasında ters yönde 

ilişki bulunmaktadır. Üniversite mezuniyeti, fişek, ulaşım, giyim ve beslenme masraflarını aynı 

yönde etkilemektedir.  

Avcıların gelir ve avlanma masraflarına yönelik dağılımı, AYH politikalarının 

geliştirilmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda, özel ve örnek avlaklar gibi ücretli avcılığa yönelik 

politikaların geliştirilmesinde bu dağılımların önemli rolü bulunmaktadır. Nitekim avcıların bir 

kısmı özel ve örnek avlak işletmeciliğine ekonomik durumları uygun olmadığı için karşı çıksa 

da ülkemizde, rasyonel olarak işletilecek avlaklarda avlanabilecek geliri ve talebi bulunan 

avcılar bulunmaktadır. Bu tip avcıların avlaklara yönelik talep ve beklentileri araştırılmak 
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suretiyle, farklı hedef kitlelere yönelik pazarlama stratejileri oluşturulabilir. Bununla birlikte 

avcıların, avlanmanın tamamen paralı hale gelmesi konusundaki kaygılarını da dikkate almak 

gerekir. 

Avcıların % 87,6’sı haftada en az bir kez avlanmaya gitmektedir. Avcılar, 2012-2013 av 

sezonunda, kendi bölgelerinde 27 gün, il sınırlarında 17 gün, farklı bir ilde ise 8 gün olmak 

üzere toplam 51 günü avda geçirmiştir. Avcıların çoğunlukla kendi bölgelerinde avlanmakta 

olup, yarısı avlanmak amacıyla farklı bir ile avlanmaya gitmiştir. Buna karşılık, Balıkesir ve 

İstanbul illerindeki avcıların % 1,3’ü trofe avcılığı amacıyla yurt dışına gitmektedir. Bursa 

ilinde, avlanmak amacıyla farklı bir ülkeye giden avcıya ise rastlanmamıştır. Bölgesinde 

avlanma bakımından üç il birbirinden tamamıyla farklılaşmakta iken, yaşadığı il sınırlarında 

avlanma bakımından sadece Bursa ilindeki avcılar, İstanbul ilindeki avcılardan, farklı bir ilde 

avlanma bakımından ise Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın nedeni olarak bölgesinde avlanan avcıların yaş, gelir, yıllık 

avlanma masrafı ve emeklilik faktörleri ile ters yönde etkileşmesi gösterilebilir. Yaşadığı il 

sınırlarında avlanmayı yaş ve gelir; farklı bir ilde avlanmayı ise gelir ve yıllık avlanma masrafı 

faktörleri aynı yönde etkilemektedir.  

Avcılar, en çok yerden ve sudan havalanan av kuşlarını avlamayı tercih etmektedirler. 

Küçük ve büyük memeli av hayvanları ise diğerlerine göre daha az önem verilen av hayvanları 

grubundadır. Yerden havalanan ve büyük memeli av hayvanları bakımından iller arasında 

farklılık bulunmamaktadır. Ancak, sudan havalanan av kuşları ile küçük memeli av hayvanları 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır.  

Yerden havalanan av kuşlarına yönelik avcılığı, yaş, emeklilik durumu ve memur ters 

yönde, buna karşılık yıllık avlanma masrafı ve esnaf mesleği ise aynı yönde etkilemektedir. 

Sudan havalanan av kuşlarına yönelik avcılığı, gelir ve esnaf faktörleri aynı yönde, emeklilik 

durumu ters yönde etkilemektedir. Küçük memeli av hayvanı avcılığını gelir ve esnaf faktörleri 

ters yönde, çiftçi faktörü ise aynı yönde etkilemektedir. Büyük memeli av hayvanı avcılığını 

gelir, yıllık avlanma masrafı ve çiftçi faktörleri aynı yönde, işçi faktörü ise ters yönde 

etkilemektedir. 

Avcılar, en çok bıldırcın, tavşan, çulluk, ördek, üveyik ve keklik türlerini avlamayı tercih 

etmektedir. Tırnaklı av hayvanları kapsamında ise en çok yaban domuzu tercih edilmektedir. 

Çulluk, keklik, kaz ve tavşan avcılığı bakımından üç ildeki avcılar birbirinden tamamen 

farklılaşmakta iken bıldırcın bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki 

avcılardan, üveyik bakımından ise Bursa ilindeki avcılar, Balıkesir ve İstanbul illerindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. 

Çulluk avcılığını yaş, emeklilik ve çiftçi faktörleri ters yönde, gelir ve yıllık avlanma 

masrafı faktörleri aynı yönde etkilemektedir. Bıldırcın ve üveyik avcılığını çiftçi faktörü ters 



150 

 

yönde etkilemektedir. Keklik avcılığını yıllık avlanma masrafı faktörü aynı yönde, memur 

faktörü ters yönde etkilemektedir. Ördek avcılığını gelir faktörü aynı yönde etkilemektedir. 

Tavşan avcılığını gelir ve esnaf faktörleri ters yönde etkilemektedir. Yaban domuzu avcılığını 

çiftçi faktörü ters yönde, gelir ve yıllık avlanma masrafı faktörleri aynı yönde etkilemektedir. 

Avcıların gelecek 10-15 yıl sonra avlamayı en çok istediği türler bıldırcın, kınalı keklik ve 

çulluktur. Avcıların en fazla % 5,2’si geyik, karaca, Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, yaban 

koyunu, dağ keçisi ve ayı avlamak istemektedir.  

Arkadaşlarıyla birlikte olmak, doğa sevgisi ve bedensel hareket etmek avcılığa 

başlamada önemli bir faktördür. Esasen bu faktörler, olumlu bir yaşam biçimi ortaya 

koymaktadır. Ekonomik yarar ve besin faktörleri, avcılığa iten faktörler içinde az düzeyde de 

olsa varlığını sürdürmektedir. Avcılığa ilk başlanılan dönemde, avcılığa iten nedenler arasında 

sadece doğada yalnız olmak ve bedensel hareket yapmak; bugün ise doğa sevgisi 

bakımından, iller arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre, avcılığa ilk başlanılan 

dönemde, doğada yalnız olma arzusu bakımından sadece Balıkesir ilindeki avcılar, İstanbul 

ilindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Avcılığa ilk başlanılan dönemde, bedensel hareket yapma 

arzusu bakımından, bugün itibariyle doğa sevgisi bakımından İstanbul ilindeki avcılar, 

Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. 

Doğa sevgisini günümüzde gelir, yıllık avlanma masrafı ve esnaf faktörleri aynı yönde, 

çiftçi faktörü ise ters yönde etkilemektedir. Arkadaşlarımla birlikte olmayı, günümüzde 

emeklilik durumu ters yönde etkilemektedir. Doğada yalnız olma arzusunu, günümüzde yaş 

faktörü ters yönde etkilemektedir. Ekonomik yarar sağlama isteğini günümüzde yaş, gelir ve 

emeklilik faktörleri ters yönde, işçi faktörü ise aynı yönde etkilemektedir. Besin sağlama 

isteğini günümüzde yaş, gelir, yıllık avlanma masrafı ve emeklilik faktörleri ters yönde 

etkilemektedir. Buna göre, gelir düzeyi azaldıkça arkadaşlar ile birlikte olma duygusu 

artmaktadır. Bu durum, sosyal etkinliğin avcılık ile gerçekleştirmesinde, alt gelir gruplarında, 

paylaşım, birliktelik gibi geleneksel değerlerin; üst gelir grubunda ise mücadele, başarı, prestij 

gibi unsurların etkin olduğunu göstermektedir. 

Avcıların % 51’i 2012-2013 av sezonunda en az bir defa kontrol edilmiştir. Usulsüz 

avlanan bir avcı görüldüğünde avcıların yarısı usulsüz avlanan avcıyı ikaz etmekte, yaklaşık 

% 40’ı ise denetimden sorumlu birimlere durumu aktarmaktadır. Usulsüz avlanma durumunda 

yapılan davranış ve avcı denetimleri bakımından iller arasında farklılık bulunmamaktadır. Yaş, 

emeklilik oranı ve gelir düzeyi yükseldikçe, ilgili kurumlara ihbar etme artmaktadır. Bu sonuç, 

avcılık kültürünün eğitim, av ve avcılık beklentileriyle ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir. 

Yasal düzenlemelerin gerçekleştirilme amacının avcılara iyi bir şekilde aktarılmadığı 

görülmektedir. Örneğin, AYH’nı korumak, iyileştirmek, yetiştirmek ve sayısını arttırmak için 

yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği görüşüne, avcılar az düzeyde; sürdürülebilir avcılık, 
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Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama, avcılığın kurallara bağlanması ve bilinçli avcı 

yetiştirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği görüşüne ise avcılar orta 

düzeyde katılmaktadırlar. Buna karşılık, bürokratik işlemlerle avcılığın zorlaştırılması ve 

devletin para toplamak için yasal düzenlemeleri gerçekleştirildiği görüşüne ise avcılar fazla 

düzeyde katılmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, bu veriler, avcı kültürünün geleneksel 

özelliklerinin kamu otoritesi tarafından şekillendirilmek istendiğini göstermektedir. Bu nedenle, 

özellikle avcılık eğitimlerinde ve avcılarla gerçekleştirilecek olan toplantılarda yasal 

düzenlemelerin gerçekleştirilme nedenin avcılara iyi açıklanması gerekmektedir.  

Avcılık kurallara bağlanıyor, bilinçli avcı yetiştiriliyor maddesi bakımından İstanbul 

ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan; avcılığı tamamen yasaklamak için 

yapılıyor maddesi bakımından ise Balıkesir ilindeki, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır. Gelir faktörü, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak için yapılıyor 

seçeneğini işaretleyenleri aynı yönde etkilemektedir. Yıllık avlanma masrafı faktörü, avcılık 

bürokratik işlemlerle zorlaştırılıyor seçeneğini işaretleyenleri aynı yönde etkilemektedir. Yaş 

faktörü, devlet para toplamak için yapıyor seçeneğini işaretleyenleri ters yönde etkilemektedir. 

Yıllık avlanma masrafı faktörü, yaban hayatını korumak ve iyileştirmek için yapılıyor 

seçeneğini işaretleyenleri ters yönde, memur faktörü ise aynı yönde etkilemektedir. İşçi 

faktörü, avcılığı tamamen yasaklamak için yapılıyor seçeneğini işaretleyenleri aynı yönde 

etkilemektedir.  

Gelir düzeyi düşük olan avcıların, avcılığın bir sektöre dönüşmesi konusunda ciddi 

kaygıları bulunmaktadır. Bu avcılar, devletin düzenlemelerini avcılığı yasaklama aşamaları 

olarak kavramaktadır. Avcılıkta geleneksel kültürün etkin olması, söz konusu düzenlemelerin 

uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Avcılara yönelik bilgi aktarımı bile çoğu zaman hedeflendiği 

anlama kavuşamamaktadır. 

Bu araştırmada, maddi durumu uygun olmayan avcılara yönelik olarak avlanma hakkı 

elde etmek amacıyla yıllık avlanma izin ücreti ödemek yerine, av ve yaban hayatı yönetimi ile 

ilgili faaliyetlerde görevlendirilmek suretiyle kamu hizmeti yapmaları yönünde bir öneride 

bulunulmuştur. Görüşülen avcıların % 26’sı bu görevi kabul etmiş olup, bu avcılar, AYH 

yönetiminin göstereceği envanter, yemleme, salma, yetiştirme gibi faaliyetlere altı ay boyunca 

ayda 14 saat katılmak istemektedirler. Bir kısım avcıların bu ücreti ödemek yerine kamu 

hizmeti yapmayı kabul etmesi hem işe yarama hem de yaban hayatın bir unsuru olma 

bakımından anlamlı bir sonuç üretmiştir. Avlanma hakkı elde etmek için kamu hizmeti 

yapmayı isteyenler bakımından iller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu görevi kabul 

edenleri yaş, gelir, masraf, emeklilik ve meslek faktörleri etkilememektedir. 

Avcılar, yıllık avlanma izin ücretinin av ve yaban hayatı kaynaklarının geliştirilmesinde 

için kullanılmasını istemektedirler. Bu kapsamda, nesli tükenen hayvanların çoğaltılması, 
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yaban hayvanlarına besin sağlanması, av hayvanı üretimi ve salınması faaliyetleri ön plana 

çıkmaktadır. Diğer faaliyetler kapsamında ise avcılığın topluma doğru tanıtılması, avcılık 

eğitimi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi, avcı denetimi, av koruma, avcı barınağı yapımı, 

avlanma alanlarının arttırılması, yeni memur alımı ve avcı derneklerine destek verilmesi 

faaliyetleri sıralanmıştır. 

İthal av tüfeği kullanan avcılar % 42 civarında olmakla birlikte, avcıların büyük 

çoğunluğunda yerli av tüfeği bulunmaktadır. Yerli üretim tüfek kullananlar ile hem yerli hem de 

ithal tüfek kullananlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. Yerli av tüfeği kullananları, yaş, gelir, yıllık avlanma masrafı, 

emeklilik ve mühendis faktörleri ters yönde, işçi faktörü aynı yönde etkilemektedir. İthal av 

tüfeği kullananları, gelir, yıllık avlanma masrafı ve mühendis faktörleri aynı yönde, işçi faktörü 

ters yönde etkilemektedir. 

Avcıların neredeyse tamamında 12 numara av tüfeği bulunmaktadır. Sadece 20 kalibre 

av tüfeği kullananlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. 16 kalibre av tüfeği kullananları yaş ve emeklilik faktörleri; 20 

kalibre av tüfeği kullananları ise gelir, yıllık avlanma masrafı ve mühendis faktörleri aynı yönde 

etkilemektedir.  

Avcıların yarısından fazlasında otomatik ve süperpoze av tüfeği bulunmaktadır. 

Süperpoze tüfek kullananlar bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki 

avcılardan; otomatik tüfek kullananlar bakımından ise Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve 

İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Süperpoze av tüfeği kullananları memur 

faktörü ters yönde, gelir, yıllık avlanma masrafı ve esnaf faktörleri aynı yönde etkilemektedir. 

Çifte av tüfeği kullananları yaş ve emeklilik faktörleri aynı yönde, işçi faktörü ters yönde 

etkilemektedir. 

Balıkesir ve Bursa illerindeki avcıların % 53’ünde bir adet, % 32’sinde iki adet, % 

10’unda üç adet ve % 5’inde ise en az dört adet av tüfeği bulunmaktadır. Diğer taraftan 

avcıların sadece % 16’sında atasından kalan ruhsatsız av tüfeği bulunmakta olup iller 

arasında farklılık bulunmamaktadır. 

4.3. Avcılık E ğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler 

Avcılık eğitimleri kapsamında en çok ilgi çeken ders, av silahları ve uygulaması olup, 

bunu av köpekleri, sağlık bilgisi, avcılık ile ilgili mevzuat izlemektedir. En az ilgi çeken konu ise 

yırtıcı kuşlardır. Avcılık eğitiminde verilen derslere ilgi düzeyi, illere göre sadece av köpekleri 

dersinde farklılık göstermektedir. Av köpekleri dersi bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, 

Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. 



153 

 

Av köpekleri dersine yönelik ilginin düzeyini işçi faktörü aynı yönde, mühendis faktörü 

ise ters yönde etkilemektedir. Sağlık bilgisi dersine yönelik ilginin düzeyini işçi faktörü aynı 

yönde etkilemektedir. Av için gerekli bilgiler dersine yönelik ilginin düzeyini yaş faktörü ters 

yönde etkilemektedir. Avcılık tarihi, felsefesi, psikolojisi, özü, avcılıkta ahlaki değerler dersine 

yönelik ilginin düzeyini esnaf faktörü ters yönde etkilemektedir. Av silahları ve uygulaması 

dersine yönelik ilginin düzeyini yaş, emeklilik ve esnaf faktörleri ters yönde etkilemektedir. 

Avcılık etiği, avcılık tarihi, avcılık kuralları, birliktelik, örf ve adetler, bilinçli avlanma, ava 

ve avcıya saygı vb. konulara hem az önem verilmesi hem de bazı avcılar tarafından eğitim 

programında yer almasına rağmen eklenmek istenmesi, ya avcıların avcılık eğitimlerini ilgiyle 

takip etmediği ya da eğitmenlerin bu konulara yeterince önem vermediği ve yüzeysel olarak 

ele aldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu tip dersler, avcı kültürünün oluşturulmasında, bir 

alt yapı sağlamaktadır.  

Bu derslerin uygun şekilde aktarılamaması, avcıyı geleneksel değerleri korumaya 

yönlendirebileceği gibi bilgiye ihtiyaç duymaz hale de getirebilir. Bu durumda, yeni bilginin 

yerine eski bilgiyi yeniden üretecek hiyerarşik ilişkiler ağı kurulur. Bunun avcılıktaki karşılığı 

usta-çırak ilişkisidir. Usta-çırak ilişkisinde, aktarılan bilgiye dayanan geleneksel bilgi aktarımı 

ön plandadır. Dışarıdan gelen rasyonel bilgi, teknik bilgi boyutu nedeniyle dikkate alınır, 

avcının kültürel dünyasına etki edecek bilgi ise dışlanır. 

Avcı adaylarının sosyal, kültürel ve zihinsel içerikli konulara ilgi duymasının sağlanması, 

avcıların av ve yaban hayatı kaynaklarına olan salt avlanma odaklı bakışının yerine 

kaynakların sürdürülebilirliğini dikkate alan bir bakış açısının oluşturulması açısından önem 

taşımaktadır. Avcılık eğitimine eklenmesi önerilen konuların çoğunluğunun sosyal, kültürel ve 

zihinsel içerikli olması, avcıların bu konulara verdiği önemi göstermektedir. 

Atış poligonlarının birçok ilçede bulunmaması nedeniyle, avcılık eğitimlerinde av silahları 

ve uygulaması dersinin atış tekniklerine yönelik konuları uygulamalı olarak işlenememektedir. 

Avcıların çoğunluğu ilçelerinde belediye, kaymakamlık, gençlik spor müdürlükleri ve atıcılık 

federasyonu işbirliğinde bir atış poligonu kurulmasını talep etmektedirler. Böylelikle 

poligonlardan hem eğitimlerde hem de eğitimden sonraki süreçte atış becerilerinin 

geliştirilmesinde yararlanılabilir. Bu poligonlar, aynı zamanda atış yapmak için ava giden 

avcıların oluşturduğu avlanma baskısının azaltılmasında da faydalı olacaktır.  

Avcılık eğitimlerine, av fişekleri, avcılık kuralları, örf ve adetler, bilinçli avlanma, ava ve 

avcıya saygı, av hayvanı üreme dönemleri ve koruma konularının eklenmesine yönelik 

talepler tartışılabilir. Gece avcılığının zararları ve tahribatları konusu, avcıların en önemli 

sorunları arasında yer almakta olup, avcılık eğitimi programına alınması, ilerleyen süreçte avcı 

denetimlerini olumlu yönde etkileyecek bir faktör olabilir. 
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Avcılık eğitimlerine eklenmesi talep edilen balistik, avcı köpeği eğitimi, tahnitçilik, 

trapçılık konuları, avcılık eğitiminin esasına uygun olmayıp, bu konular özel ilgi, uzmanlık ve 

uzun bir süreyi gerektirmektedir. Ancak, doğrudan avcılık eğitimi programına eklenmesi uygun 

olmayan bu tip konular için eğitim CD’leri hazırlanabilir. Diğer taraftan programda bulunmakla 

birlikte eklenmesi veya süresinin arttırılmasına yönelik talepler, değerlendirilerek avcılık eğitim 

programı revize edilebilir.  

Avcılık eğitimlerinin düzenlenmesinde avcı derneklerinin etkinliği Halk Eğitim 

Merkezlerinin devreye girmesinden sonra zayıflamıştır. Başlangıçta, avcılık eğitimlerinin 

mutlak suretle, avcılığın önemli bir ilgi ve çıkar grubu olan avcı dernekleri ile işbirliği içinde 

yürütülmesi kaçınılmaz görülmekte iken günümüzde avcı derneklerinin ağırlığı azaltılarak Halk 

Eğitim Merkezi odaklı bir sisteme dönüştürülmüştür. İlçelerinde Halk Eğitim Merkezi 

bulunmayan avcı derneklerinin yöneticileri ile köylerde bulunan avcı derneklerinin yöneticileri, 

avcılık eğitim belgesi almak için sekiz gün il veya ilçe merkezine gitmek durumunda 

kaldıklarından yakınmakta ve avcılık eğitim kurslarının avcı derneklerinin belirlediği yerlerde 

düzenlenmesini talep etmektedirler. 

Avcıların, % 64’ü eğitimin süresini yeterli, % 34’ü ise kısa olarak belirtmiştir. Eğitimin 

süresi konusundaki düşünceler bakımından sadece Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ilindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. Yıllık avlanma masrafı ve gelir faktörleri, avcılık eğitiminin 

süresini yeterli bulan avcıları ters yönde etkilemektedir.  

Sekiz günlük avcılık eğitimi süresi arttırılarak, örneğin 10 güne çıkartılarak, eğitim 

programı yeniden düzenlenebilir. Bu durumda, programa eklenmesi önerilen ders ve konuları 

yeni düzenleme kapsamında incelenebilir, programda bulunduğu halde eklenmesi önerilen 

bazı derslerin veya konuların ise (örneğin av köpekleri, ilk yardım ve av hayvanları derslerinin) 

sadece süreleri arttırılabilir.  

Avcıların büyük bir çoğunluğu, eğitmenlerin bilgi düzeyini yeterli bulmaktadır. Ancak 

eğitmenlerin avcı olmaması, avcılığı bilmemesi ve bilgiyi aktarma biçimi, avcılar tarafından 

eleştirilmektedir. Diğer taraftan bazı eğitmenlerin soruları yanıtlayamayan avcı adaylarına 

sınav esnasında yardım etmesi, arzulanan bir davranış değildir. Kurslara eğitmen olarak 

katılanların bilgi düzeyine yönelik düşünceler bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve 

Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Eğitmenlerin bilgi düzeyini yeterli bulan avcıları, 

gelir, yıllık avlanma masrafı, mühendis faktörleri aynı yönde, işçi ve çiftçi faktörleri ise ters 

yönde etkilemektedir. 

Avcılık eğitimi aldıktan sonra, avcıların % 89’unun davranışları olumlu yönde değişmiştir. 

En büyük değişiklik doğa ve çevre kirliliğine duyarlılık ile yasal düzenlemelere uyma 

konusundadır. Avcılık eğitimleri, davranışlara olumlu olarak yansımakla birlikte avcıların ancak 

% 24’ünün sohbetlerine girmektedir. Bu oranın düşüklüğü esasen eğitimin önemsenmediğinin 
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bir yansımasıdır. Nitekim eğitimden bahsetmek için eğitim süresinde veya sonunda avcıların 

bir şekilde kursta öğrendiklerinden bahsetmesi beklenmektedir. Burada avcılığı kendilerinin 

bildiği ama belge almak için bu eğitimlere zorunlu olarak katıldıkları bilgisi ima edilmeye 

çalışılmıştır. 

Avcılık eğitimi sonrasında davranışlardaki değişiklik durumu bakımından iller arasında 

sadece yasal düzenlemelere uymaya çalıştım ve hiçbir davranışım değişmedi seçeneklerinde 

farklılık bulunmaktadır. Bu iki seçenek bakımından, İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa 

illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Yasal düzenlemelere uymaya çalıştım seçeneğini 

işaretleyen avcıları, yıllık avlanma masrafı ve mühendis faktörleri ters yönde etkilemektedir. 

Hiçbir davranışım değişmedi seçeneğini işaretleyen avcıları ise çiftçi yaş, yıllık avlanma 

masrafı ve mühendis faktörleri ters yönde etkilemektedir. 

Avcılık eğitimi almadan önce, avcıların % 68’i en az bir av suçu işlemiştir. En çok işlenen 

av suçları sırasıyla avlanma süreleri dışında avlanma, izin verilen limitlerin üzerinde avlanma, 

avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlanma, gümede avlanma ve av yasağı olan 

bölgede avlanmadır. Diğer taraftan, yasal olmayan araç, cihaz, alet, zehir, silah veya 

mühimmat ile avlanan ve koruma altındaki türleri avlayan avcılar bulunmaktadır.  

Avcılık eğitimi almadan önce, avlanma süreleri dışında avlanan avcılar bakımından 

Bursa ilindeki avcılar, Balıkesir ve İstanbul illerindeki avcılardan; güme avı yapan avcılar 

bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Bursa ilindeki avcılardan; avcılık belgesi veya avlanma 

izni olmadan avlanan avcılar ile usulsüz avlanmayan avcılar bakımından İstanbul ilindeki 

avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır.  

Avcılık eğitimi almadan önce, avlanma süreleri dışında, usulüne uygun olmayan silah 

veya mühimmat ve zehir ile avlandım seçeneklerini işaretleyen avcıları çiftçi faktörü aynı 

yönde etkilemektedir. İzin verilen limitlerin üzerinde avlandım seçeneğini işaretleyen avcıları 

yıllık avlanma masrafı faktörü aynı yönde etkilemektedir. Yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. 

ile avlandım seçeneğini işaretleyen avcıları yıllık avlanma masrafı, esnaf ve gelir faktörleri 

aynı yönde etkilemektedir. Avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlandım seçeneğini 

işaretleyen avcıları yaş ve emeklilik faktörleri ters yönde, çiftçi faktörü aynı etkilemektedir. Av 

yasağı olan bölgede avlandım seçeneğini işaretleyen avcıları yaş faktörü ters yönde, gelir 

faktörü aynı yönde etkilemektedir. Güme avı yaptım seçeneğini işaretleyen avcıları esnaf 

faktörü aynı yönde etkilemektedir. Hiç usulsüz avlanmadım seçeneğini işaretleyen avcıları 

çiftçi faktörü ters yönde, yaş ve emeklilik faktörleri aynı yönde etkilemektedir. Buna göre, yaş 

arttıkça kurallara bağlılık artmakta, gelirin artması ise kurallara bağlılığı azaltmaktadır. 

Avcılık eğitimi almadan önce avcıların % 68’i suç olarak kabul edilen en az bir avlanma 

davranışlında bulunmuşken bu oran avcılık eğitimi aldıktan sonra % 29’a düşmüştür. Bu 
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açıdan baktığımızda, avlanma suçu işleyen avcıların en az yarısında avcılık eğitimlerinin 

olumlu yansıması görülmektedir.  

Avcılık eğitimi aldıktan sonra da en çok işlenen av suçları, avcılık eğitimi almadan önce 

işlenen suçlarla benzerlik göstermekte olup, sadece suç sıralamasında değişiklik olmuştur. 

Buna göre, en çok işlenen av suçları sırasıyla izin verilen limitlerin üzerinde avlanma, gümede 

avlanma, avlanma süreleri dışında avlanma, av yasağı olan bölgede avlanma, avcılık belgesi 

veya avlanma izni olmadan avlanma, yasal olmayan araç, cihaz, alet, silah veya mühimmat ile 

avlanma, zehir ile avlanma ve koruma altındaki türleri avlamadır. 

Avcılık eğitimi aldıktan sonra güme avı yapan avcılar bakımından Bursa ilindeki avcılar, 

Balıkesir ve İstanbul illerindeki avcılardan; usulsüz avlanmayan avcılar bakımından İstanbul 

ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır.  

Avcılık eğitimi aldıktan sonra, avlanma süreleri dışında avlandım seçeneğini işaretleyen 

avcıları, çiftçi faktörü aynı yönde etkilemektedir. İzin verilen limitlerin üzerinde avlandım 

seçeneğini işaretleyen avcıları, yıllık avlanma masrafı ve mühendis faktörleri aynı yönde 

emeklilik faktörü ters yönde etkilemektedir. Yasal olmayan araç, cihaz, alet vb. ile avlandım 

seçeneğini işaretleyen avcıları, yıllık avlanma masrafı faktörü aynı yönde, emeklilik faktörü 

ters yönde etkilemektedir. Avcılık belgesi veya avlanma izni olmadan avlandım seçeneğini 

işaretleyen avcıları ise gelir faktörü ters yönde etkilemektedir. Hiç usulsüz avlanmadım 

seçeneğini işaretleyen avcıları yaş, emeklilik ve memur faktörleri aynı yönde, esnaf faktörü ise 

ters yönde etkilemektedir. Buna göre, eğitim aldıktan sonra da yaş arttıkça kurallara bağlılık 

artmakta, gelirin artması ise kurallara bağlılığı azaltmaktadır. 

Görüldüğü gibi, avcılık eğitimleri avcılar tarafından ilgi ile karşılanmakta ve usulsüz 

avlanmayı azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, İlkokul diploması olmadığı için avcılık 

eğitim belgesi alamayan üyelerin sisteme kazandırılması konusu önem taşımaktadır. Bu tip 

kişilerin avcılık eğitimlerinde CD gibi görsel eğitim materyallerinden yararlanılabilir ve sözlü 

sınav yapılarak belge almaları sağlanabilir. 

4.4. Avcıların Kültürel Özelliklerine İlişkin Sonuç ve Öneriler 

Avcıları bir çatı altında toplamak, kaynaştırmak, dayanışmasını sağlamak, silahları kayıt 

altına almak, yabani hayvan zararları ile mücadele etmek avcı derneklerinin kuruluş amacını 

oluşturmaktadır. 

Üyesi bulundukları derneğin kuruluş hikâyesini avcıların ancak % 35’i bilmektedir. 

Avcıların üye olduğu derneğin kuruluşunun hikâyesini bilmemesi, üyelerin derneği 

sahiplenmediğinin ve dernek ile ilişki kurmadığının bir göstergesidir. Avcı derneğinin kuruluş 

hikâyesini bilen avcılar bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. Derneğin kuruluş hikâyesini bilen avcıları, yaş faktörü, emeklilik 
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faktörü ve avcılık eğitiminden sonra usulsüz avlanmayan avcılar ters yönde, gelir faktörü ile 

günümüzde hayvan avlama amacıyla avcılığa başlayan avcılar aynı yönde etkilemektedir. 

Diğer bir ifadeyle, yaşın artması avcı derneğinin kuruluş hikâyesinin bilinmesini, gelir 

düzeyinin yükselmesi ise derneğin bilinçli bir şekilde benimsenmesini sağlamaktadır.  

Avcıların % 70’i üyesi bulunduğu avcı derneğine avcıların örgütlenmesi gereğine 

inandığı için üye olmuştur. Daha ucuza avlanma belgesi almak, av programlarına katılmak, 

avcılık konusunda eğitim almak diğer üyelik nedenleridir. Daha ucuza avlanma belgesi alma 

nedeni bakımından Bursa ilindeki avcılar, Balıkesir ve İstanbul illerindeki avcılardan 

farklılaşmıştır. Daha ucuza avlanma belgesi alma nedenini çiftçi faktörü aynı yönde 

etkilemektedir. Çeşitli av programları düzenleme nedenini yaş ve emeklilik faktörleri ters 

yönde etkilemektedir. Avcılık konusunda eğitim alma nedenini yaş faktörü ters yönde, 

emeklilik ve memur faktörleri ters yönde etkilemektedir. Belirli bir nedeni olmayanları yaş ve 

emeklilik faktörleri ters yönde, işçi faktörü aynı yönde etkilemektedir. 

Avcıların % 73’üne göre üyesi bulunulan avcı derneği, avcıların arkadaşlarıyla buluştuğu 

yani sosyalleştiği, toplumda ilişki kurma fonksiyonunu gerçekleştirdiği bir mekânı ifade 

etmektedir. Avcı derneğinin ifade ettiği diğer düşünceler, avcı kültürünün gelecek nesillere 

aktarılacağı mekân, bilinçli avcılık, doğa sevgisi, anılarımla dolu bir mekân, boş zamanlarımı 

geçirdiğim bir mekân, avcıların eğitim ve uygulama mekânı, aidat ödemeleri ve bürokrasi 

anlamına gelmektedir.  

Doğa sevgisi bakımından Balıkesir illerindeki avcılar, İstanbul ilindeki avcılardan; boş 

zamanlarımı geçirdiğim bir mekân bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul 

illerindeki avcılardan; aidat ödemelerini ve bürokrasi bakımından ise Balıkesir illerindeki 

avcılar, Bursa ilindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Anılarımla dolu bir mekânı seçeneğini işçi 

faktörü aynı yönde etkilemektedir. Boş zamanlarımı geçirdiğim bir mekânı seçeneğini gelir 

faktörü ters yönde etkilemektedir. Arkadaşlarımla buluştuğum bir mekânı seçeneğini esnaf 

faktörü ters yönde etkilemektedir. Avcı kültürünün gelecek nesillere aktarılacağı mekânı 

seçeneğini yaş, emeklilik ve çiftçi faktörleri ters yönde, gelir ve yıllık avlanma masrafı faktörleri 

aynı yönde etkilemektedir. Avcıların eğitim ve uygulama mekânı seçeneğini mühendis faktörü 

aynı yönde etkilemektedir. Bilinçli avcılık seçeneğini yaş faktörü ters yönde, çiftçi faktörü ise 

aynı yönde etkilemektedir. 

Avcılara göre üyesi bulundukları avcı derneğinin en önemli amacı üyelerin av tezkeresi, 

avlanma belgesi gibi bürokratik işlemleri yerine getirmesine yardımcı olmaktır. Avcı 

derneklerinin diğer amaçları ise sırasıyla avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı 

sağlamak, yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak, avcıların kurallara uygun 

şekilde avlanmasını sağlamak, avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlamak, yeni 

nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlamak, usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele etmek, 
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avlanmak için sosyal faaliyetler, av organizasyonları düzenlemek, av ve yaban hayvanlarının 

bakımı, korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapmaktır. Bu amaç sıralamasına göre 

avcılar, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması ve bakımına yönelik amaçlara, avcıların 

hizmetine yönelik amaçlardan daha düşük önem vermektedir. Bu durum avcıların geleneksel 

kültürünü devam ettirdiklerinin, kaynakların sürdürülebilir yönetimine yönelik kültürünün ise 

henüz yerleşmediğinin bir göstergesidir. 

Yöre avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlamak bakımından Balıkesir ilindeki 

avcılar, İstanbul ilindeki avcılardan; avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak 

bakımından ise Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan 

farklılaşmaktadır. 

Avcı derneğinin amaçları bakımından Bursa ve İstanbul illerindeki dernek yöneticilerinin 

değerlendirmeleri ile dernek üyesi avcıların değerlendirmeleri arasında farklılık bulunmakta 

iken Balıkesir ilinde farklılık bulunmamaktadır. Bu farklılık Bursa ilinde, avcıların kurallara 

uygun şekilde avlanmasını sağlama; avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlama; 

yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlama; AYH bakımı, korunması ve çoğaltılması için 

çalışmalar yapma amaçlarındadır. İstanbul ilinde ise avcılar arasında dayanışma ve 

kaynaşmayı sağlama; avcıların kurallara uygun şekilde avlanmasını sağlama; avcıların avcılık 

konusunda eğitim almasını sağlama; yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlama; usulsüz ve 

kaçak avlanan avcılarla mücadele etme amaçları bakımından farklılık bulunmaktadır. Yaş 

faktörü, yeni nesillerin avcılığı öğrenmesini sağlama amacını; mühendis faktörü ise yöre 

avcılarının bir çatı altında toplanmasını sağlama, avcılar arasında dayanışma ve kaynaşmayı 

sağlama ile avcıların avcılık konusunda eğitim almasını sağlama amaçlarını ters yönde 

etkilemektedir. 

Avcıların % 32’si avlanmayı çeşitli sebeplerle bırakmak durumunda kalan üyeleri, 

onurlandırmak amacıyla özel bir tören yaptıklarını belirtmiştir. Özel tören yaptığını belirten 

avcılar, arkadaşlarına yılın usta avcısı ödülü olarak plaket, onur belgesi ve madalya vermekte, 

düzenledikleri özel toplantı, mevlit ve yemek organizasyonlarına davet etmekte, adına trap 

müsabakası düzenlemekte, hediye almakta, gerekirse maddi yardımda bulunmakta, fahri üye 

yapmakta, resimlerini kulüp binasında sergilemektedir. Diğer taraftan bireysel olarak bu tip 

üyeleri evinde ziyaret eden, sohbetlerinde anan, evlerinden alarak ava götüren, düğün, 

hastalık ve cenazelerine giden, çelenk yaptıran, av eti ve av yemeği veren avcılar da 

bulunmaktadır. Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yaptığını belirtenler bakımından iller 

arasında farklılık bulunmamıştır. Avcılığı bırakan arkadaşlarına özel tören yapmayı, yaş 

faktörü, emeklilik faktörü, yıllık avlanma masrafı, avcı çocuğu olan avcılar ve bedensel hareket 

etmek amacıyla avcılığa başlayan avcılar aynı yönde; küçük memeli av hayvanlarını avlayan 
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avcılar ile ekonomik yarar sağlamak amacıyla avcılığa başlayan avcılar ters yönde 

etkilemektedir. 

Avcı derneklerinin % 78’i av sezonunun açılışında ya da kapanışında yemek, eğlence vb 

etkinlik düzenlendiğini ifade etmiştir. Av bayramı olarak ifade edilen bu etkinliklerde yarışmalar 

düzenlenmekte ve bu yarışmaların bazılarında ödül olarak av tüfeği gibi çeşitli hediyeler 

dağıtılmaktadır. Diğer etkinlikler kapsamında, Ramazan ayında iftar yemeği verilmekte, 

hıdrellez şenlikleri düzenlenmekte, özel günlerde pilav, lokma veya helva dağıtılmakta, trap 

atışları düzenlenmektedir.  

Avcı dernekleri, ilçelerin kurtuluş günlerinde, temsili milis gücünü canlandırarak kurtuluş 

gününü kutlamalarına katılmaktadır. Ancak, Kabahatler Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı 

Kanunun meralardaki avcı sayısını sınırlandıran hükümleri nedeniyle, av bayramı ve kurtuluş 

günü etkinliklerine birçok avcı derneği kaymakamlıktan izin alamadığı için katılamamaktadır. 

Bu sorun, yöredeki bütün avcı derneklerinin ve vatandaşların birlikte katılacağı, tek bir av 

bayramı etkinliği düzenlemesi ile çözülebilir. Nitekim bu etkinliğin her ilçe merkezlerinde 

kurulması arzulanan atış poligonlarında düzenlenmesi ile av tüfeği bulundurulması ve 

kullanımından kaynaklanan güvenlik sorununu kontrol altına alınacaktır.  

Avcı derneklerinin en güçlü olduğu yönü, av sohbetleri ve şakalaşmadır. Derneklerin 

diğer güçlü olduğu yönler, her yaştan ve her sınıftan avcı ile arkadaşlık kurma, doğa sevgisi, 

bilinçli avlanma, çevre duyarlılığı, doğayı korumadır. Doldurulmuş (tahnit) av hayvanlarını 

sergilemeye en az önemi verilmekte ise de avcı derneklerinin çoğunda tahnit hayvanlar 

bulunmaktadır. Örneklenen avcı derneklerinde gerçekleştirilen tür tespitine yönelik 

çalışmalarda, Balıkesir ilinde 42, Bursa ilinde 53 ve İstanbul ilinde 64 olmak üzere toplamda 

98 türe ait post, diş, boynuz, kafa ve kuyruk resmi elde edilmiştir.  

Avcı derneklerinin güçlü yönleri kapsamında dostluk ve kardeşlik bakımından Balıkesir 

ilindeki avcılar, İstanbul ilindeki avcılardan; dernek yönetiminin düzenlediği bir ava gitme ile 

arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma yönleri bakımından Bursa ilindeki avcılar, İstanbul 

ilindeki avcılardan; üyelerin resimlerini ve doldurulmuş av hayvanlarını teşhir etme bakımından 

Bursa ilindeki avcılar, Balıkesir ve İstanbul illerindeki avcılardan; av bayramı, yemek, mevlit 

gibi dayanışmaya yönelik etkinliklere katılma bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve 

İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır.  

Yaş ve emeklilik faktörleri, her yaştan ve her sınıftan avcı ile arkadaşlık kurmayı, 

arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşmayı, av sohbetleri ve şakalaşmayı ters yönde 

etkilemektedir. Emeklilik faktörü, avcılığın geçmişten-günümüze sürekli olarak yapılmasını ters 

yönde etkilemektedir. Üyelerin hastalık, ölüm, ekonomik sıkıntı vb. sorunlarını paylaşmayı 

yıllık avlanma masrafı aynı yönde, memur faktörü ise ters yönde etkilemektedir. Üyelerin 
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düğün, nişan gibi özel günlerine katılma veya çiçek göndermeyi yaş ve yıllık avlanma masrafı 

faktörleri aynı yönde etkilemektedir. 

Avcıların üyesi bulundukları avcı derneğindeki en önemli değeri dostluk ve arkadaşlıktır. 

Diğer önemli değerler ise sırasıyla sevgi ve saygı, arkadaş grubuyla avlanma ve avı 

paylaşma, dayanışma, güven duyma, yardımlaşma ve ekip çalışması, katılımcılıktır. 

Fedakârlık ve bilgi paylaşımı avcıların en az önem verdiği değerlerdir. Sevgi ve saygı değeri 

bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır.  

Avcıların % 39’u mevcut dernek başkanını, % 20’si ise üyelerden bazılarını yaratıcı ve 

değişimleri oluşturduğuna inandıkları lider veya kahraman olarak görmektedirler. Bu 

kapsamda fikri olmayanlar ile lider veya kahramanın derneklerinde bulunmadığını belirtenlerin 

oranı % 30 olup oldukça yüksektir. Bu oran, geleneksel değerlerin yüksekliğinin bir göstergesi 

olarak algılanabilir. Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri oluşturduğuna inanılan lider veya 

kahraman olarak mevcut dernek başkanı gösterenler ile bu tip bir lider ve kahramanın 

derneklerinde olmadığını beyan edenler bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve 

İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Avcı derneğinde yaratıcı ve değişimleri 

oluşturduğuna inanılan lider veya kahramanın bulunduğunu belirten avcıları, avcı torunu olan 

avcılar aynı yönde, çocukluğu ilçede geçen avcılar ters yönde etkilemektedir. Buna göre, avcı 

dede figürü, lider veya kahramanın belirlenmesi üzerinde etkili bir faktördür.  

Avcı derneklerinde tanıtım amacıyla sırasıyla en çok logo, flama, rozet, şapka, çıkartma, 

üye kartı, çelenk, avcı bıçağı ve kılıfı, tişört, yelek, ruhsat kılıfı, eşofman, broşür 

kullanılmaktadır. Avcıların % 56’sı üyesi bulundukları derneği tanıtan bu tip unsurların 

bulunduğunu belirtmiştir. Bu durum, üyelerin kendisini avcı olarak tanımladığını, ancak kendini 

bir avcı derneği çatısı altında hissetmediğini göstermektedir. Avcı derneğinde tanıtıcı rozet, 

flama vb. bulunduğunu beyan edenler bakımından Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul 

illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Avcı derneğinde tanıtım materyallerinin bulunduğunu 

belirten avcıları, gelir faktörü, esnaf faktörü, yıllık avlanma masrafı, avcı çocuğu olan avcılar 

ve yerden havalanan av kuşlarını avlayan avcılar aynı yönde; çiftçi faktörü, işçi faktörü, küçük 

memeli av hayvanlarını avlayan avcılar ile günümüzde ekonomik yarar sağlamak amacıyla 

avcılığa başlayan avcılar ters yönde etkilemektedir. 

Avcı derneklerinin % 75’inde, tasarlanan standart bir kıyafet bulunmamaktadır. Standart 

kıyafet (eşofman), daha çok Avcılık ve Atıcılık Federasyonun düzenlediği müsabakalara 

katılan sporcu üyeler tarafından kullanılmaktadır. Bazı avcı derneklerinin kurtuluş günü 

törenlerinde giydiği takım elbiseden oluşan kıyafetleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, avcılar 

sürek avında arazide fark edilmeyi sağlayan çoğunlukla turuncu renkli yelek ve şapkadan 

oluşan kıyafetleri daha çok tercih etmektedir. Avcı derneğinin tasarladığı standart bir kıyafetin 

bulunduğunu belirten avcılar illere göre farklılık göstermemektedir. Avcı derneğinin tasarladığı 
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standart bir kıyafetin bulunduğunu belirten avcıları, yıllık avlanma masrafı, avcı çocuğu olan 

avcılar ve büyük memeli av hayvanlarını avlayan avcılar aynı yönde; üniversite mezunu olan 

avcılar ile çocukluğu il merkezinde geçen avcılar ters yönde etkilemektedir.  

Avcıların % 56’sı üyesi bulundukları avcı derneğinde avcılar arasında kullanılan standart 

bir selamlaşma davranışının bulunmadığını belirtmiştir. Oysa birçok avcı, arazide bir avcıyı 

gördüklerinde selamlaşmak için rastgele, selâmun aleyküm, merhaba, avın kanlı olsun, avın 

bol olsun terimlerini kullanmaktadır. Avcı derneğinde ortak olarak kullanılan selamlaşmaya 

yönelik standart bir sembol veya sembolik davranışın bulunduğunu beyan edenler bakımından 

Balıkesir ilindeki avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. 

Selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya sembolik davranışın bulunduğunu belirten 

avcıları, yaş faktörü, emeklilik faktörü, memur faktörü, avcı torunu veya çocuğu olan avcılar, 

avcılık eğitiminden sonra usulsüz avlanmayan avcılar ve günümüzde bedensel hareket 

yapmak amacıyla avcılığa başlayan avcılar aynı yönde etkilemektedir. Bu durum, selamlaşma 

davranışının avcı derneğinin öğrettiği bir bilgi olmadığını ve büyük ölçüde aileden geleneksel 

yollarla alındığını göstermektedir. Selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya sembolik 

davranışın bulunduğunu belirten avcıları, çocukluğu il merkezinde geçen avcılar, avcılık 

eğitiminden sonra hiçbir davranışı değişmeyen avcılar ile ekonomik yarar sağlamak amacıyla 

avcılığa başlayan avcılar ters yönde etkilemektedir. Çocukluğu il merkezinde geçen avcılarda 

ortak bir selamlaşma davranışının olmaması, geleneksel avcı ilişkisinin şehirlerde kırıldığı 

ama yerine modern bir normun konulamadığını göstermektedir. 

Avcıların % 76’sının lakabı bulunmamaktadır. Avcıların en çok kullandığı lakaplar, 

avcılık terimleri ile ilgili olup bu lakapları meslek, aile, fiziksel özellik ve diğer gruplarında yer 

alan lakaplar izlemektedir. 

Avcıların % 72’si üyesi bulundukları dernekte avcılar arasında kullanılan ortak bir dilin 

bulunmadığını veya fikri olmadığını belirtmiştir. Avcı derneğinde kullanılan ortak bir dilin 

bulunduğunu belirtenler bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki 

avcılardan farklılaşmaktadır. Avcı derneğinde ortak bir dilin bulunduğunu belirten avcıları, 

emeklilik faktörü, yaş faktörü, memur faktörü, avcılık eğitiminden sonra usulsüz avlanmayan 

avcılar, günümüzde ateş etmek amacıyla avcılığa başlayan avcılar ve bedensel hareket 

yapmak amacıyla avcılığa başlayan avcılar aynı yönde; avcılık eğitiminden sonra hiçbir 

davranışı değişmeyen avcılar ile ekonomik yarar sağlamak amacıyla avcılığa başlayan avcılar 

ters yönde etkilemektedir. 

Avcılar esasen kullandıkları terimlerin avcılığa özgü terimler olduğunun farkında olmayıp 

il merkezlerinde bulunan avcılar genel avcılık terimlerini, kırsal kesimde bulunan avcılar ise 

yöresel avcılık terimlerini daha fazla kullanmaktadır. Bohçacı, canlı mühre, çan çalma, 

çantacı, eli silahlı, far avı, ferma, gece avı, güme avı, mankecilik, palaz, sürek avı, uçarcı, usta 
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terimleri üç ilde aynı anlamda kullanılmaktadır. Diğer yandan çulluk, tavşan, tavşan yavrusu, 

domuz yavrusu gibi terimlerin kullanımında ise yöresel farklılıklar bulunmaktadır.  

Avcı derneğine yeni üye kaydolduğunda, öncelikle yeni üye, derneğe üye olan avcılar ile 

tanıştırılmaktadır. Bu etkinliği avlanma tekniklerini öğretme ile doğa korumayı öğretme faaliyeti 

izlemektedir. Arkadaşlarımızı tanıtıyoruz cevabını veren avcılar bakımından İstanbul ilindeki 

avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Arkadaşlarımızı tanıtıyoruz 

cevabını verenleri yıllık avlanma masrafı ve mühendis faktörleri aynı yönde, çiftçi ve memur 

faktörleri ise ters yönde etkilemektedir. Yıllık avlanma masrafı faktörü, avlanma tekniklerini 

öğretiyoruz ile köpek bakımı ve eğitimini öğretiyoruz cevabını verenleri aynı yönde 

etkilemektedir. Doğayı korumayı öğretiyoruz cevabını verenleri yaş faktörü ters yönde, 

mühendis faktörü aynı yönde etkilemektedir. Büyüklere saygıyı öğretiyoruz cevabını verenleri 

çiftçi faktörü aynı yönde etkilemektedir. 

Üyesi olunan avcı derneği için yapılan en önemli özveri, aidat ödemektir. Diğer özveriler 

ise sırasıyla, yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek, düzenli olarak derneğe 

gelmek, usulsüz avlananları uyarmak veya ihbar etmek, üye olduğu için kurallara uygun 

avlanmak, kuş salma, kış yemlemesi vb. etkinliklere katılmak ve lokalde hizmet etmektir. Aidat 

ödüyorum cevabını verenler bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve Bursa illerindeki 

avcılardan; kuş salıyorum, kış yemlemesi vb. etkinliklere katılıyorum ile üye olduğum için 

kurallara uygun avlanmak zorunda kalıyorum cevabını verenler bakımından Balıkesir ilindeki 

avcılar, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Aidat ödüyorum cevabını 

verenleri yaş ve emeklilik faktörleri aynı yönde etkilemektedir. Yönetim tarafından verilen 

görevleri yerine getiriyorum cevabını verenleri gelir ve esnaf faktörleri aynı yönde 

etkilemektedir. Kuş salıyorum, kış yemlemesi vb. etkinliklere katılıyorum cevabını verenleri 

yıllık avlanma masrafı ve yaş faktörleri aynı yönde etkilemektedir. Usulsüz avlananları 

uyarırım veya ihbar ederim cevabını verenleri yaş faktörü ters yönde, gelir faktörü ise aynı 

yönde etkilemektedir. 

Avcılar, genelde aynı arkadaşları ile ava gitmekte, % 26’sı yeni arkadaşları az, % 8’i ise 

çok tercih etmektedir. Bu durum avcılığın sosyal bir etkileşim alanı olduğunun bir 

göstergesidir. Avlanmak için yeni arkadaşlıklar kurma isteği illere göre farklılık 

göstermemektedir. Yeni arkadaşları az da olsa tercih edenleri mühendis faktörü aynı yönde; 

yeni arkadaşları çok fazla tercih edenleri esnaf faktörü ters yönde; ava kiminle gittiği önemli 

olmayanları ise gelir faktörü ters yönde etkilemektedir.  

Avcıların büyük çoğunluğunun av öncesi veya sonrasında kendisine uğur getiren bir 

inancı bulunmamaktadır. Avcıların % 13’üne göre, ilk mermiyi veya fişeği hazneye 

yerleştirirken besmele çekme; ava başlamadan önce dua okuma; daha önce av hayvanı 

vurulan avda giyilen eşyaların bazılarını giyme; aileden birinin rastgele/kazasız belasız avlar 
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diyerek avcıyı uğurlaması; tüfeğin üzerinden kendinin/eşinin/köpeğinin atlaması; av vuran 

arkadaşlarıyla fişek değişimi yapması uğur getiren inançlardır. Uğura yönelik bu inançlar, 

avcılığın sözlü kültürüne yönelik unsurlarıdır. Av öncesi veya sonrasında uğur getirdiği 

düşünülen bir inancı bulunanlar, illere göre farklılık göstermemektedir.  

Avcıların % 89’unun av öncesi veya sonrasında kendisine uğursuzluk getiren bir inancı 

bulunmamaktadır. Avcıların % 11’ine göre, ava giderken önünden kadın geçmesi; arabanın 

önünden tilki/tavşan/karakedi geçmesi; avcı kıyafeti, tüfek ve av köpeği ile ava giderken, 

kendisine nereye ava mı gidiyorsun sorusunun yöneltilmesi; uğursuzluk getirdiğini düşündüğü 

kişiyi ava giderken görmesi; dini açıdan özel olan günlerde avlanması; gece ışıkla avlanması; 

av esnasında diğer avcılar ile fişek değiştirmesi en çok uğursuzluk getiren inançlardır. 

Uğursuzluğa yönelik bu inançlar, avcılığın sözlü kültürüne yönelik unsurlarıdır. 

Doğa ile ilişki içinde olan avcıların ilk insandan bu yana, şans, kader, kısmet öncüllerine 

çok bağlı olarak, talihi kendi lehine çevirmek için tabular ve ritüeller geliştirmesi beklenmiştir. 

Ancak, araştırmanın sonuçlara bakıldığında, av öncesi veya sonrasında uğur veya 

uğursuzluğa ilişkin inançların düşük düzeyde çıkması şaşırtıcı olmuştur. 

Av öncesi veya sonrasında uğursuzluk getirdiği düşünülen bir inancı bulunanlar, illere 

göre farklılık göstermemektedir. Av öncesi veya sonrasında uğursuzluğa yönelik inancı 

bulunan avcıları, emeklilik faktörü aynı yönde, üniversite mezuniyeti ters yönde etkilemektedir. 

Av öncesi veya sonrasında uğursuzluğa yönelik inancı bulunan avcılar, av öncesi veya 

sonrasında uğur getirdiği düşünülen inancı bulunan avcıları aynı yönde etkilemektedir.  

Tahnit yapan avcıların oranı % 2, birkaç kez tahnit yapmayı deneyip başarısız olan 

avcıların oranı ise % 4’tür. Buna karşılık avcıların % 75’i av ve yaban hayvanı tahnit etmeyi 

denememiştir. Tahnit yapan avcılar, çulluk, ördek, atmaca, kuzu kuşu, kartal, yer köpeği, 

sincap tahnit etmiştir. Anket uygulamaları esnasında, Balıkesir ilinde profesyonel olarak 

tahnitçilik yapan bir avcıya rastlanmıştır.  

Avcıların ancak % 20’sinin evinde veya iş yerinde kendisine ait tahnit edilmiş av ve 

yaban hayvanı bulunmaktadır. Avcıların evlerinde, ördek, keklik, çulluk, bıldırcın, sülün, 

domuz dişi, boynuz, karaca, yaban keçisi, sincap, beyaz tilki, porsuk; iş yerlerinde ise ördek, 

keklik, sülün, kuğu, ağaçkakan tahnitleri bulunmaktadır. Avcıların evinde veya iş yerinde 

kendine ait tahnit hayvan bulunan avcılar bakımından İstanbul ilindeki avcılar, Balıkesir ve 

Bursa illerindeki avcılardan farklılaşmaktadır. Tahnit bulundurmayı yaş, üniversite mezuniyeti, 

gelir, yıllık avlanma masrafı ve mühendis faktörleri aynı yönde, işçi faktörü ters yönde 

etkilemektedir.  

Avcıların % 65’i kendilerine tahnit konusunda eğitim verilmesini istememektedir. Bu 

kapsamda, ilgi alanına girmediği için, zamanı olmadığı için, profesyonel bir uğraşı olduğu için, 

cansız hayvan görmek hoşuna gitmediği için, yaşlandığı için, av hayvanlarına saygı duyduğu 
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için, bu hayvanları koyacak yeri olmadığı için, başarılı olacağına inanmadığı için, kendisi 

açısından bir anlamı olmadığı için tahnit konusunda eğitim almayı istememektedir. Eğitim 

aldıktan sonra tahnit yapmak isteyen avcılar, illere göre farklılık göstermemektedir. Eğitim 

aldıktan sonra tahnit yapmayı, yaş ve emeklilik faktörleri ters yönde, üniversite mezuniyeti 

aynı yönde etkilemektedir. Aynı kapsamda, tahnit yapmak isteyen avcıları, evinde veya iş 

yerinde kendine ait doldurulmuş (tahnit) hayvan bulunduran avcılar aynı yönde etkilemektedir. 

Avcıların % 58’i bilinçsiz avcılığı teşvik edebileceği, ii) nesli tehlike altında bulunan 

türlere baskı oluşturacağı, iii) çevre ve hayvan sever sivil toplum örgütlerinin tepkisini 

çekeceği, iv) avcılar tarafından övünç kaynağı olarak görülmesi ile ava saygısızlık yapılacağı, 

v) ilkokul düzeyindeki çocukların öldürülmüş ve tahnit edilmiş bu hayvanları görmesi ile 

psikolojik gelişiminin zarar görebileceği, vi) ticaretini yapanların artacağı, vii) toplumda kötü 

örnek olarak gösterilebilecekleri endişesi ile tahnit edilmiş hayvanların bilinçlendirme amacıyla 

kullanılmaması gerektiğini düşünmektedir.  

Avcıların ancak % 38’i yapılacak etkinliğin amacının ve tanıtımının uygun aktarılması 

durumunda, tahnit edilmiş hayvanların toplumsal bilinçlendirmede kullanılabileceğini 

düşünmektedir. Bu avcılar, tahnit edilmiş hayvanların kırsal kesimde her yıl düzenlenen 

panayırlarda sergilenmesini ve tahnit kursları açılmasını istemektedir.  

Avcıların kültürel özelliklerini değerlendirecek ölçütler, faktör analizi sonucunda, kültürel 

değerler, sosyal etkinlikler ve avlanma olmak üzere üç grupta belirlenmiştir. Buna göre, i) 

güven ilişkisi oluşturma, ii) katılımcılık, iii) fedakârlık, iv) bilgi paylaşımı, v) yardımlaşma ve 

ekip çalışması, vi) sevgi ve saygı, vii) dayanışma ölçütleri avcı derneklerinin kültürel değerler 

grubunda yer almaktadır. Avcı derneklerinin sosyal etkinlikleri grubunda i) üyelerin düğün, 

nişan gibi özel günlerine katılma veya çiçek gönderme, ii) üyelerin hastalık, ölüm, ekonomik 

sıkıntı vb. sorunlarını paylaşma, iii) av bayramı, yemek, mevlit gibi dayanışmaya yönelik 

etkinliklere katılma ölçütleri bulunmaktadır. Avlanma grubunda i) av sohbetleri ve şakalaşma, 

ii) arkadaş grubuyla avlanma ve avı paylaşma, iii) doğa sevgisi, bilinçli avlanma, çevre 

duyarlılığı, doğayı koruma ölçütleri yer almaktadır. 

Avcılar kendi aralarındaki sohbetlerde en çok bir önceki avda yaptıklarını, daha sonra 

doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ile ilgili konuları, en az ise silah, nişan alma ve 

atış tekniklerini konuşmaktadır.  

Avcılar, geçmişte yaptıkları olumsuz avlanmaları orta düzeyde sorgulamaktadırlar. Avın 

kaçması avcıları az üzerken, avın yaralı olarak kaçması avcıları daha çok üzmektedir. Avcılar, 

eve eli boş dönmekten rahatsız olmamakta, av bitiminde vurduklarını yakınlarına 

göstermekten az düzeyde hoşlanmakta, yasal limitleri doldurmaktan ise orta düzeyde 

hoşlanmaktadır. Başarısız geçen avlanmalar, avcıları ruhsal olarak az etkilemektedir. 
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Avcılar avlanma esnasında kıskanç olmayıp, avlanma tutkusu sosyal yaşamlarında orta 

derecede önceliklidir. Avcılara göre eşleri veya aileleri avcılık yapmalarını orta düzeyde 

desteklemektedir.  

Avcı derneklerine üye avcıların avcı derneğinin kuruluş hikâyesini bilmemesi, 

arkadaşlarına yönelik özel bir tören yapmaması, derneğe özgü standart bir kıyafetin 

bulunmaması, selamlaşmaya yönelik standart bir sembol veya sembolik davranışın 

bulunmaması, kullanılan ortak bir dilin bulunmaması avcı derneklerinin bir spor kulübü 

tarafının olmadığını ve aidiyet geliştiren sembollerin henüz oturmadığını göstermektedir.  

Balıkesir ilindeki avcılığın birçok kültürel faktörde, Bursa ve İstanbul illerindeki avcılıktan 

farklı olması, Balıkesir ilinde geleneksel ilişkilerin avcı kültürü üzerindeki hakimiyetini 

göstermektedir.  

Bu araştırmada, avcı kültürünün anlaşılmasında, geleneksel kültürün şekillendirici, 

buyurgan ve muhafazakar özelliğinin izleri görülmektedir. Her kurumsallaşmanın yaşadığı 

rasyonalizasyon problemi, avcılık kurumsallaşmasında da net bir biçimde gözlemlenmektedir. 

Sektörel bir dönüşümün arifesinde olan avcılık ve ona dair avcı kültürü, gerek sektörün 

ekonomik yetersizlikleri gerekse avcıların sosyoekonomik yapısı nedeniyle geleneksel kültürü 

yeniden üreten bir döngü oluşmasını sağlamıştır. Sonuçta avcı dernekleri devletin kanuni 

sınırlandırmalarını meşru kılan bir örgüte dönüşmüştür. Bu nedenle de avcı dernekleri 

bürokratik işlemlerin yapıldığı bir mekana dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.  

Avcı kültürü bu anlamıyla rasyonel beklentileri karşılamayacak eksikliklerle dolu olsa da 

geleneksel normlarla örülmüş bize ait bir avcı kültürü söz konusudur. Bu bize ait kültürün 

rasyonalizasyonu gene geleneksel kalıplar içinde şekillenmekte ve meşruiyeti yaş ve sosyal 

statüye göre yapılanan bir hiyerarşi ile somutlanmaktadır. Bu anlamıyla avcılık kavramları, 

sembolleri ve kuruma aidiyet hisleri ile kültürel yapı anlaşılmamakta, avcılık beklentileri avcı 

terimleri, avcı ahlakı gibi beklentiler çerçevesinde avcı kültürü tespitleri yapılabilmektedir. 

4.5. Avcılık Sorunlarının Çözümüne Yönelik Sonuç ve  Öneriler 

Avcıların sorunları ile talepleri, esasen Türkiye’de geleneksel avcılığın etkin bir şekilde 

devam ettiğini, profesyonel veya sektörel avcılığın ise gelişmekte olduğunu göstermektedir. 

Avcı denetimleri etkin bir AYH yönetiminin bir parçası olup, avlanma belgeleri haricinde 

her yıl yenilenmek üzere, avcının yasal avcı olduğunu gösteren ve elbiseye yapışabilen 

amblem veya çıkartma tasarlanabilir. Diğer taraftan bu amblem içine uzaktan algılama çipleri 

yerleştirilebilir. Bu çipler öncelikle avcı denetimlerinde ve avlak planlamalarında kullanılabilir. 

Ülkemizde AYH kaynakları, daha çok yasaklamaları ön plana alan bir anlayışla 

yönetilmektedir. Ancak mevcut durum değerlendirildiğinde salt yasaklama politikaları ile av ve 

yaban hayatı kaynaklarının sayıların artmadığı veya gelişmediği görülmektedir. Bu nedenle, 
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AYH kaynaklarını geliştirmek amacıyla ilgi, çıkar ve baskı gruplarının görüş ve önerilerinden 

yararlanmak suretiyle yeni politikaların geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu yeni 

yönetim anlayışına, avcı derneklerinin yöneticileri tarafından ifade edilen sorunların ve talep 

edilen konuların tartışılmasıyla başlanabilir. 

Dernek yöneticileri, avcıların kontrol altına alınması amacıyla avcıların tamamının bir 

avcı derneğine üye olmasının sağlanmasını talep etmektedirler. Bu talebi saplamak amacıyla, 

avcı derneğine üye olmayan avcılara pul satışı yapılmamasını DKMP’nden talep 

etmektedirler. Bu konu avcı derneklerinin ekonomik olarak güçlenmesini sağlama ve avcıların 

bir sivil toplum kuruluşu tarafından kontrol altına alınması açısından önemli olup yönetsel ve 

yasal açıdan uygunluğu ilgi grupları ve DKMP tarafından araştırılmalıdır.  

Köy ve beldelerde kaçak olarak avlanan avcıların kayıt altına alınması, avcılık eğitimi 

sertifikası ve avlanma belgesi almalarının sağlanması, MAK kararlarının uygulamaya 

geçirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, DKMP mühendislikleri, öncelikle bu 

yörelerde denetimleri arttırmak, ikinci olarak da köylerde bulunan av köpeği sahiplerinin 

avlanma belgelerinin bulunup bulunmadığını ve avlanıp avlanmadıklarını kontrol etmek 

suretiyle kaçak avlanan avcıların avlanma belgesi almasını sağlayabilir.  

AYH’nın yaşama ve üreme alanlarının yol ve imar izinleri, ormancılık faaliyetleri, orman 

alanlarındaki rüzgar gülleri, madencilik faaliyetleri gibi uygulamalara verilen izinler nedeniyle 

olumsuz etkilendiği avcılar tarafından ifade edilmektedir. Bu kapsamda, DKMP’nin AYH 

yaşama ve üreme alanlarını önem düzeyleri itibariyle belirlemesi ve AYH’nın aleyhine olacak 

faaliyetlere bu tip öncelikli alanların tahsis edilmemesi sağlanmalıdır. 

Madenlerin posa döküm sahalarının ağaçlandırılmak suretiyle AYH için yaşama 

alanlarına dönüştürülmesi önerisi uygulanabilirlik açısından ilgi grupları tarafından tartışılabilir. 

Dikkate alınması gereken diğer bir öneri de, AYH için meralarda tarımsal ürün yetiştirilmesidir. 

Bu öneri, özellikle yaz aylarında AYH’nın taze besin bulamaması nedeniyle bağ ve bahçelerde 

oluşturduğu zararları önleyecek nitelikte olması açısından önemlidir. Aynı kapsamda, özellikle 

yaz aylarında su kaynaklarının toplanarak bağ ve bahçelerde kullanılması, AYH’nın su 

kaynaklarına ulaşmasını engellemektedir. Bunun için doğal ortamlardaki su kaynaklarını 

kullanan veya yönlendiren köy tüzel kişilikleri, sulama kooperatif ve birlikleri, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, DKMP, Kara Yolları Genel Müdürlüğü gibi 

kuruluşlara AYH için su kaynaklarının bulunduğu yerlere çeşme ve yalak yapma zorunluluğu 

getirilmelidir.  

Orman Genel Müdürlüğü’nün orman alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerde AYH 

kaynaklarını yaşama ortamları ile birlikte dikkate alması ve planlarını bu doğrultuda revize 

etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, özellikle silvikültürel planlama aşamasında AYH 

kaynaklarının dikkate alınmadığı görülmektedir.  
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Sanayi atıklarının ve atık suların kontrolsüz olarak bırakılması ile zehirli yemler, zirai ilaç 

ve gübreler AYH kaynaklarını olumsuz etkileyen diğer bir faktördür. AYH’na zarar vermeyen 

tohum, ilaç ve gübre standartları, bu materyallerin geri dönüşümüne yönelik toplama 

mekanizmaları ile araziye uygulama teknikleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının eşgüdümünde ilgi ve çıkar grupları ile birlikte kararlaştırılmalıdır.  

Sulak alanlar, AYH için önemli yaşama ve üreme alanlarından olup bu alanlar sadece 

ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın biyolojik çeşitlilik alanlarıdır. Avcıların, sulak alanların 

kurutulması nedeniyle AYH’nın olumsuz etkilendiği, göç yollarının değiştiğine dair tespitleri 

bulunmaktadır. Bu tip alanların yönetimi esasen DKMP’nin tek başına sorumluluğunda 

olmayan aynı zamanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, belediye, özel sektör gibi ilgi ve çıkar gruplarının sorumluluğunda 

bulunan alanlardır. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında DKMP’nin kurutulan 

veya olumsuz etkilenmiş sulak alanların kazanılması için AYH popülâsyonları lehine planlar 

geliştirebilir. Bu kapsamda, uygulamada karşılaşılan ekonomik, yönetsel ve yasal sorunlar 

mevcut Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği revize edilerek giderilebilir. Ayrıca, farklı ilgi 

gruplarının bu tip alanlarda gerçekleştirmek isteyeceği faaliyetler için de DKMP 

mühendisliklerinden uygundur görüşü alması sağlanmalıdır. 

Avcıların sulak alanlarda, yönetim planı doğrultusunda avlanmaya yönelik talepleri, 

sulak alanın ulusal ve uluslararası öneme sahip olup olması ile ilişkilidir. Mutlak koruma 

bölgeleri dışındaki kontrollü avlanma talepleri, ilgi ve çıkar gruplarınca bu tip alanların statüsü 

ve yerine getirdiği fonksiyonlar dikkate alınmak suretiyle yönetim planlarında tartışılabilir. 

Avcıların en çok eleştirdiği konulardan biri de avlanma günleri ile alan kısıtlaması 

konusudur. Avlanma günlerinin belirli günler ile kısıtlanması, MAK kararlarında belirtilen, aynı 

avlanma alanında aynı anda 15 avcıdan fazla avcının bulunmaması yönündeki kararın 

uygulanmamasına neden olmakta ve AYH kaynaklarına yönelik avlanma baskısı 

oluşturmaktadır. Alan kısıtlandırması sistemi, AYH kaynaklarının geliştirilmesi ve avcılığın 

kontrol altına alınmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu kapsamda, denetimleri 

arttırmak koşuluyla avlanma günlerini serbest bırakmak ve alan kısıtlandırması uygulamasını 

sürdürmek gerekir. Ancak, kısıtlanacak alanlara yönelik standart geliştirme açısından, bu 

konuda ölçütler saptanmalı ve bu ölçütler yardımıyla kısıtlanması talep edilen alanlar için 

gerekçe raporu hazırlanmalıdır. Bu rapor, il ve merkez av komisyonlarında değerlendirilmek 

suretiyle de kısıtlandırılan alanlara karar verilmelidir. Avlanmaya kısıtlanan alanların uyarı 

levhaları ile gösterilmesi de, avcılar tarafından talep edilen diğer bir konudur. 

Ortega Y Gasset (1997)’e göre avcılığın oluşması için avlananın kaçıp kurtulma 

şansının olması gerekmektedir. Avcılığa, avcı ile avlanan arasında eşitsizliğe neden olan 

avlanma usulleri kapsamında bakıldığında, MAK kararlarıyla yasaklanmış olan far avcılığı, 
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teyp avcılığı, gümecilik gibi bazı avlanma usullerinin esasen avcılığın özüne aykırı olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan, avcılar, yasaklanan bu yöntemlerden bazılarını, avcı kültürünün 

bir parçası olarak görmektedir.  

Örneğin, güme avcılığı, avcılar tarafından avcı kültürünün bir parçası olarak görülmekte 

ve yasaklanan avlanma usullerinden biri olmasına rağmen kontrolsüz bir biçimde 

yapılmaktadır. Güme avcılığına meraklı olan avcıların büyük bir çoğunluğu, bunun için ayrı bir 

ücret ödemeye isteklidirler. Bu talep iki şekilde çözümlenebilir. Birinci çözüm kapsamında, 

DKMP örnek avlaklar gibi farklı bir güme avlağı statüsü tanımlayabilir ve bu güme avlaklarını 

işletmek veya işlettirilmek suretiyle sorunu çözümleyebilir. İkinci çözüm kapsamında ise, 

belirlenecek güme özel alanlarından faydalanma, güme avcılığı izin ücreti ödeme koşuluna 

bağlanabilir. Ancak DKMP, her iki öneri için, güme avcılığına yönelik usul ve yöntemleri ayrı 

ayrı kararlaştırmak durumundadır.  

Mevcut haliyle AYH kaynaklarının yönetiminde oldukça güçsüz durumda bulunan 

DKMP’nin personel, araç ve ekipman yönünden güçlendirilmesi gerekmektedir. Avcılar 

ilçelerinde AYH mühendisliği kurulmasını veya avcılıkla ilgili işlemlerini orman işletme 

şefliklerinden yürütmeyi talep etmektedirler. Diğer taraftan AYH yönetimi kapsamında yeni bir 

genel müdürlüğün kurulmasını talep eden avcılar da bulunmaktadır. Ancak Maliye 

Bakanlığının yeni personel istihdamını kısıtlayıcı politikası, DKMP’nin taşra teşkilatı 

yapılandırılmasını yıllardır olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, mevcut DKMP’nin AYH 

ile ilgili faaliyetlerinin, DKMP’ne göre daha güçlü durumda bulunan Orman Genel Müdürlüğü 

bünyesinde AYH Dairesi Başkanlığı altında yürütülmesi ve taşra teşkilatı kapsamında da 

orman işletme müdürlükleri bünyesinde en az bir AYH şefliği kurulmak suretiyle yürütülmesi 

daha uygun görülmektedir. Bu yapılandırmada, orman işletme müdürlükleri bünyesinde 

yürütülen ormancılık uygulamalarının hem orman kaynaklarının fonksiyonel planlaması 

aşamasında hem de silvikültürel planlama aşamasında, AYH şefliklerinin kaynak yönetimine 

olumlu yönde katkıları olacaktır.  

Avcı denetimleri sadece karadan yapılmamalı, sudan ve havadan da denetim 

yapılabilmelidir. Bu kapsamda gereksinim duyulan tekne, bot, motor, helikopter vb. araçlar, 

hizmet alımı suretiyle sürekli olarak tedarik edilebilmelidir. 

Avcı denetimleri kapsamında, avcı dernekleri, muhtarlık, kaymakamlık, DKMP 

mühendislikleri ve jandarmanın daha fazla işbirliği yapmasını sağlayacak bir yapılanmaya 

gereksinim bulunmaktadır. Nitekim avcılar, DKMP mühendislikleri başta olmak üzere 

muhtarlık ve kaymakamlıklar ile olan ilişkilerinin düşük düzeyde olduğunu ve geliştirilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadırlar.  

Avcıların en çok talep ettiği hususlardan biri de denetimden sorumlu birimlerin 

(jandarma, DKMP koruma ekipleri, emniyet), muhtarların, orman köylüleri ile çobanların eğitim 
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ve bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri önem verilmesidir. Bu kapsamda, kolluk kuvvetlerinin 

hizmet içi eğitimlerle, muhtarların avcılık eğitimleri aracılığıyla, orman köylüleri ve çobanların 

ise gerek köylerde düzenlenecek eğitim toplantıları gerekse görsel olarak hazırlanacak 

CD/DVD materyaller ile bilinçlendirilmesi sağlanabilir.  

Avcılar, AYH kaynaklarının tanıtımı ve toplumun avcılığa yönelik olumsuz bakışının 

değiştirilmesini sağlayacak tanıtım ve belgesel programlarının hazırlanmasını önermektedir. 

Bu kapsamda, avcıların bir av sezonu boyunca yaptığı faaliyetleri gösteren belgeseller 

hazırlanabilir. 

Avcı denetimleri yetersiz olup il bazındaki iki veya üç av koruma ekibiyle bir ilin 

merkezinin, ilçe belediyelerinin, beldelerinin ve köylerinin tamamının kontrol altına alınması 

mümkün gözükmemektedir. Avcı denetimlerinde, öncelikle hizmet satın alınması suretiyle 

görevlileri avcılar arasından seçilen özel doğa koruma timlerinin oluşturulması, avcı 

derneklerine belirli koşullarda denetim yetkisi verilmesi, fahri av müfettişliği sisteminin avcı 

derneklerinin önerileri ve daha önceki deneyimlerin olumsuz yönleri dikkate alınmak suretiyle 

yeniden oluşturulması önerilmektedir. Bu kapsamda, denetçilerin de denetim standartlarına 

uygunluğunun ölçülmesi amacıyla belirli aralıklarla denetlenmesi üzerinde durulması gereken 

diğer bir önemli konudur. Avcı denetimlerinde, ekiplerin bazılarının sivil araç kullanması, resmi 

araçlarda uyarı ışıklarının yakılmaması, siren sesinin çıkarılmaması usulsüz avlanan avcıların 

takip edilmesinde kolaylık sağlayabilir. 

AYH kaynaklarına yönelik olumsuzlukların tespit edilmesi, av suçlarının iletilebilmesi ve 

bu kapsamda yönetimden kaynaklanan olumlu veya olumsuz uygulamaların saptanması 

amacıyla Alo Av Koruma Hattının kurulması yararlı bir uygulama olarak görülmektedir. Ancak, 

DKMP’nin mevcut yapılanması, personel, araç, ekipman ve ekip sayısı ile Alo Av Koruma 

Hattı’nın arzulanan amaçlara ve sonuca ulaşması mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, 

AYH yönetiminin taşra teşkilatının personel, ekipman ve ekip sayısının arzulanan seviyeye 

çıkarılması ile Alo Av Koruma Hattı’ndan etkin olarak faydalanılabilir. 

Av tüfeklerinin sahiplerini kontrol altına alınması amacıyla av tüfeği ruhsatı almadan 

veya yenilenmeden önce avcı derneğine üye olma ile avcılık eğitimi belgesi alma zorunluluğu 

getirilmesi önerilmektedir. Bu öneri, güvenlik, kayıt altına alma ve usulsüz avlanmayla 

mücadele kapsamında dikkate alınabilir. Av tüfeği sahiplerinin mutlak suretle avcı derneğine 

üye olma koşulu, avcı derneklerinin gerek üye desteği gerekse ekonomik olarak 

desteklenmesini sağlayacaktır. Diğer taraftan, otomatik tüfeklerin fabrikadan takoza 

gereksinim duyulmayacak şekilde üretilmesi önerisi de ilgi grupları tarafından tartışılabilir.  

Avlanma belgesine sahip ve avlanma izin ücretini düzenli olarak ödeyen avcılar, bütün 

avcıların sisteme kazandırılması için silah ruhsat harcı ile avlanma izin ücretinin düşürülmesini 

talep etmektedirler. Bu kapsamda, özellikle silah ruhsat harcının AYH yönetimi ile ilişkisinin 
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bulunmadığını ve kaldırılması gerektiğini düşünmektedirler. Diğer taraftan, bu iki bedelin aynı 

zamanda ve çiftçilerin hasadı sonrasında, Temmuz-Ağustos aylarında ve en az üç taksitte 

tahsil edilmesini arzulamaktadırlar. Ülkemizde oldukça fazla olan avcı sayısını ve aynı 

zamanda AYH üzerindeki baskıyı daha da arttıracak olan bu talepler, ilgi gruplarınca olumlu 

ve olumsuz yönleri dikkate alınarak tartışılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, avcılık ücretleri, AYH 

yönetimi kapsamında arz ve talebin dengelenmesinde bir araç olarak kullanılabilir. Buna göre, 

arz ve talep projeksiyonlarını ele alan araştırma projelerine gereksinim bulunmaktadır.  

Köydeki avcıların da pul almasını sağlamak amacıyla, avlanma pulları il ve ülke geneli 

olarak iki ayrı ücretle satılmaktadır. Ancak avcılar, il bazında satılan avlanma pullarının, 

kaldırılmasını ve ülke genelinde geçerli olacak tek tip pul satılmasını talep etmektedir. Bu 

talepler ilgi gruplarınca tartışılmalıdır.  

Avcıların önem verdiği bir diğer hususta AYH’nın üretilmesi ve yerleştirilmesi konularıdır. 

Bu kapsamda, avcılar, DKMP’nin üretim konusunda daha fazla özveride bulunmasını ve bu 

hayvanların sahaya rastgele bırakmak yerine, avcı derneklerinin görüşü doğrultusunda ve 

koruma faaliyetlerine azami özen gösterilerek yerleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini 

talep etmektedir. Diğer taraftan, bazı avcılar ile dernek yöneticilerinin gerek DKMP’nin izin 

verdiği özel çiftliklerden gerekse DKMP’nin üretim izini verdiği vatandaşlardan temin ettiği 

AYH’nı araziye yerleştirme talepleri bulunmaktadır. Bu talepler, ilgi gruplarınca üretim tekniği, 

destekler, denetim, hastalık, genetik çeşitlilik, rasyonellik vb. açılardan değerlendirilerek 

tartışılmalıdır.  

Avcıların büyük bir bölümü yemleme kampanyaları gibi av kuşlarına yönelik yetiştirme 

ve yerleştirme kampanyaları düzenlenmesini talep etmektedirler. Bu kampanyalar, özel ve 

örnek avlakların tam kapasiteyle üretim yapmasının, teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

amacıyla kullanılabilir. Diğer taraftan da DKMP, avlakların yetiştirdiği ancak pazarlayamadığı 

av hayvanlarını satın almak suretiyle doğaya yerleştirebilir. Bu destek ve teşvike yönelik usul 

ve esasların ilgi grupları tarafından tartışılması gerekir.  

Dernek yöneticileri, uyumsuzluk, rekabet gibi nedenlerden dolayı aynı ilçede birden fazla 

avcı derneğinin kurulmasını, avcılık ve atıcılık federasyonunun avcıların taleplerini dikkate 

almamasını, maddi destek sağlamamasını da sorun olarak görmektedir. Diğer taraftan 

federasyonlar ile avcı dernekleri arasında iletişim eksikliği ve güvensizlik bulunmakta, bu 

yüzden de avcı dernekleri bir üst kuruluşa bağlanamamakta, yani federasyon/ konfederasyon 

çatısı altında bir araya gelememektedirler.  

Dernek yöneticileri, bölgesel düzeyde meydana gelen ağır kış şartlarında da avlanma 

etkinliğinin bölgesel olarak kısıtlanmasını talep etmektedir. Ancak, 25976 sayılı Av ve Yaban 

Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ağır kış şartlarında 
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avlanma etkinliğini yurt çapında olduğu gibi bölgesel olarak da belirli süre için yasaklayabilme 

yetkisine sahiptir. Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ağır kış şartlarında bölgesel 

düzeyde avcılığın yasaklanmasına yönelik yetkisini, Bölge Müdürlüklerine devrederek sorunu 

çözümleyebilir.  

Dernek yöneticilerinin diğer bir sorunu, satamadıkları avlanma pullarının DKMP yetkilileri 

tarafından iade alınmamasıdır. DKMP’nin satılamayan pulları iade almaması, esasen avcıların 

bireysel olarak daha fazla bürokrasiye maruz kalmalarına ve avcı derneklerinin talepten daha 

az sayıda avlanma pulu satmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, dernek yöneticilerinin 

satamadığı avlanma pullarını iade almaya yönelik kurallar, ilgi grupları ile tartışılarak 

çözümlenmelidir.  

Tahnitçilikte, AYH’nın bozulmaması için zaman boyutu önemli bir faktördür. DKMP 

mühendisliklerinden izin alma prosedürü nedeniyle birçok avcı tahnit yaptırmadığını 

belirtmiştir. Bu kapsamda, avlanması serbest olan türlerinin tahnitlerinin yaptırılmasında, tahnit 

yapıldıktan sonra belirli bir süre içinde DKMP mühendisliklerine bir dilekçe ile başvurularak 

tahnitler kayıt altına alınabilir.  

AYH’nı tehdit eden bir diğer husus da orman alanlarında bulunan köpek ve kedilerdir. 

Köy ve orman yolları ile orman içine bırakılan sahipsiz sokak hayvanlarının bir kısmı açlık, 

hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı ölmekte, bir kısmı orman içindeki mesire alanlarından 

veya çöplüklerden beslenmekte, diğer bir kısmı ise yabanileşerek doğaya adapte olmaktadır. 

Bu süreçte, bırakıldığı orman alanlarında doğal düşmanlarının bulunmaması durumunda, 

yabanileşen ve sürü psikolojisini öğrenen özellikle ikinci ve üçüncü nesil havanlar, ormanın tek 

yırtıcısı durumuna gelebilmekte ve doğal yaşamı ve yaban hayatı kaynaklarını tehlikeye 

sokabilmektedirler. Bu kapsamda, Balıkesir ilinde Ayvalık, Altınoluk, Bandırma, Gönen ve 

Susurluk’ta, İstanbul İlinde Beykoz, Kemerburgaz, Sarıyer (Belgrad Ormanı) ve Silivri’de; 

Bursa ilinde ise Gemlik, Orhaneli ve Uludağ Milli Parkı’nda orman alanlarında çok sayıda 

sahipsiz ve yabanileşmiş köpek bulunduğu avcılar tarafından bildirilmiştir. Avcılar, 

yabanileşmiş köpeklerin orman ekosistemleri içinde yer almaması gerektiğini, bu köpeklerin 

özellikle tavşan ve domuz yavrularına zarar verdiğini, geyik ve karacaları grup halinde 

kovaladıklarını belirtmekte ve bu konuda acil önlem alınmasını talep etmektedir.  
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