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1. GİRİŞ 
 

Türkiye`de av ve yaban hayatı (AYH) kaynaklarının korunması, yetiştirilmesi ve 
yönetimi konularındaki düzenlemeler ilk olarak 1937 tarihli 3167 Sayılı Kara Avcılığı 
Kanunu (KAK) ile oluşturulmuştur. 1937 yılının durum ve şartlarına göre hazırlanan kanun, 
halkın kararlara katılmasını olanaklı kılmıştır. 

 
Türkiye`de hızlı nüfus artışı, gelir dağılımındaki dengesizlikler ve teknolojik 

gelişmelerden kaynaklanan bazı plansızlıklar nedeniyle yabanıl kaynaklar yeterince 
korunamamış, usulsüz avcılığın önüne geçilememiştir. Ayrıca toplumda yaban hayatı 
kaynaklarını sahipsiz mal olarak değerlendiren ve yağma mantığıyla tüketilmesinde sakınca 
görmeyen bir değerler sisteminin varlığı, bu kaynakların yönetimine ve geliştirilmesine 
yönelik mevcut politika ve organizasyonda ciddi boşluklar ve yetersizliklerin bulunması,... av 
ve yaban hayatı türlerinin büyük bir kısmının neslini devam ettirememe noktasına getirmiştir 
(Geray, 1999). 3167 sayılı KAK`nun günümüz koşullarında güncelliğini kaybetmesi bu 
sorunların temel kaynağı olarak kabul edilmiş ve kanunun değiştirilme ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır.  

 
4915 sayılı KAK ile AYH kaynaklarının yönetiminde sürdürülebilirlik ve katılımcılık 

ilkeleri esas alınmış, uluslararası sözleşmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
hedeflenmiştir. Bu çalışmada 4915 sayılı KAK`nun getirdiği yenilikler sürdürülebilir AYH 
kapsamında incelenmiştir. 

 
2.  4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUN GETİRDİKLERİ 

 
4915 sayılı KAK, AYH`nın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla avlanmanın 

gerçekleştirileceği alanlarda avlanma planı hazırlama zorunluluğu getirmektedir. Böylece 
AYH kaynaklarından avlanma planı doğrultusunda yararlanılacaktır. Avlanma planın temelini 
her yıl yapılacak olan envanter çalışmaları oluşturacaktır. Diğer bir anlatımla, KAK artık av 
ve yaban hayvanı populasyonlarını ve her bir populasyonun barındırdığı yaban hayvanı 
sayısını tespit etme zorunluluğu getirmektedir.  

 
3167 sayılı KAK, köy avlaklarının kurulmasına ve devlet avlaklarının orman 

köylüsünün işbirliği ile yönetilmesine olanak vermemiştir (Şafak, 2002). Ancak 4915 sayılı 
KAK köy avlaklarının kurulması, yönetimi ve denetimine olanak tanıyan düzenlemeleri 
içermektedir. Bu kanuna göre avlanma planları yapılmış örnek avlakların, planda belirtilen 
esaslara göre özel veya tüzel kişilerce işlettirilmesi, köy tüzel kişililikleri ile avlakların 
korunması, üretim ve bakım konularında da belirli bir kaynak aktarmak suretiyle işbirliği 
yapılması öngörülmektedir. Bu sayede hem orman köylüsünün av ve yaban hayatına sahip 
çıkması hem de kalkındırılması ve istihdam yaratılması hedeflenmektedir.  
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Kuruluş yeri problemi özel avlak işletmelerinin en önemli darboğazından birini 

oluşturmakta iken 4915 sayılı KAK`nun 11. Maddesi özel avlakların kiralanan arazilerde de 
kurulmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede özel avlaklar hazine arazilerinde de 
kurulabilecektir. 

 
5. Madde ile Türkiye sınırları içinde yayın yapan radyo ve televizyonlara, AYH`nın 

korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu desteğinin sağlanması, 
toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun eğitilmesi amacıyla, 
av sezonunun başlamasından onbeş gün önce ve sona ermesinden itibaren de onbeş gün 
süreyle eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorunluluğu getirilmektedir.   

 
4915 sayılı KAK, MAK`nun bilinen katılımcı yapısını değiştirmektedir. AYH 

yönetiminin önemli karar organı olan MAK, 21 üye ile, geniş bir katılım gözetilerek, ilgili 
tarafların temsil edilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca MAK`ın yeni yapısı içerisinde resmi 
kurumlarını temsil edenlerin dışındaki (sivil) üyeler sayısal olarak çoğunluğa sahip 
bulunmaktadır. Bu durum orman teşkilatının yıllardan beri vurguladığı katılımcılık ilkesine 
verilen önemi göstermektedir. 

 
4915 sayılı KAK avcı kuruluşları ile işbirliğine olanak tanımaktadır. Bu çerçevede 

avcı kuruluşlarının çalışmalarının ve kurulmasının teşviki, üyelerinin eğitimi konularında 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapılabilecektir. 

 
3167 sayılı KAK`na göre avlanma hakkı av tezkeresine sahip olmakla başlamakta 

iken; 4915 sayılı KAK ile avlanma hakkı, avlanma belgesi ve avlanma izni alınması 
durumunda başlamaktadır. Avcı adaylarının avlanma belgesi alabilmeleri için de eğitim 
almaları ve yapılacak sınavda başarılı olmaları beklenmektedir.  

 
Bu şartlar başlangıçta avcıların aleyhine gibi görünse de, Türkiye şartları dikkatle 

incelendiğinde durumun öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Günümüzde avcı sayısı aşırı bir 
miktarda artmış, buna karşılık av ve yaban hayvanları artık tükenme noktasına ulaşmıştır. 
Avcılar ava çıkmamakta, çıksalar da bir şey vuramamaktadır. Bu bağlamda yapılacak iş, 
gerekli düzenlemelerle bir taraftan avcılık bilgisi olmayan kişilerin avcı olmasına izin 
vermeyerek gerçek avcı sayısına ulaşmak, diğer taraftan da bilimsel ve akılcı yöntemlerle av 
ve yaban hayvanı sayısını tür bağlamında optimal sayıya yükseltmektir. Avlanma hakkının 
yıllık avlanma bedeli ödeyerek kazanılması koşulunun getirilmesi ile ülke avcılığı akılcı bir 
yönetime kavuşacaktır (Iğırcık, 2000). 

 
Türkiye`deki avcıların büyük bir çoğunluğu devlet avlaklarında herhangi bir bedel 

ödemeksizin avlandıklarından özel avlak işletmelerinde bir bedel ödeyerek avlanmayı tercih 
etmemektedir. Tercih edilmeme durumu özel avlak işletmelerini kaynaklarını pazarlayamama 
noktasına getirmekte ve zor durumda bırakmaktadır (Şafak 2002).  

 
4915 sayılı KAK ile avcılar devlet avlaklarında avlanabilmek için de bir bedel 

ödeyecektir. Kısa bir süre sonra avcılar “paramı veriyorum öyleyse avlanabilmem için gerekli 
av hayvanlarını bulmak istiyorum” talebi ile avlak işletmelerini sıkıştıracaklardır. Bu durum 
avcıların köy avlakları ile özel avlak işletmelerine olan taleplerini arttıracaktır. Çünkü devlet 
avlaklarında yeterince bulunamayan bazı av hayvanları, köy ve özel avlak işletmelerinde 
bulunma garantisiyle pazarlanacaktır. 
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4915 sayılı KAK ile AYH kaynaklarının yönetiminde yararlanan katkı sağlar 
ilkesinden hareketle yeni kaynaklar yaratılmakta ve yaratılan kaynağın yine av ve yaban 
hayatı yönetiminde kullanılması esasları belirlenmektedir. Buna göre;  

1. Av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre alınacak avlama ücreti,  
2. Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül 

ve kovanların perakende satışında satış bedelinin % 2’si,  
3. Avcılık belgesi harçlarının %30'u,  
4. Avcılık belgelerinin vize edilme ücreti,  
5. Avcı turistlere verilecek geçici avcılık belgesi ücreti, 
6. Av yılına ait avlanma izin ücreti, 
7. Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanma ücretinin %10'u,  
8. AYH`nın et ve trofe geliri,  
9. Yaban hayvanlarının ticari amaçla üretiminden sağlanan gelirin bir kısmı 
10. Örnek avlaklar ve köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleri ile yapılacak işbirliği 

sonucunda sağlanacak gelir, 
11. Av suçlarından sağlanacak cezalar Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayesinin 

gelir kalemlerini oluşturmaktadır. 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı 4915 sayılı kanun uyarınca toplanan gelirleri, av ve yaban 

hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban hayatı yönetimi, avlakların kurulması, 
bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması, üretme istasyonları, koruma ve 
geliştirme sahaları  kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele edilmesi, 
avcıların eğitilmesi, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için kullanmaktadır. Bu 
bağlamda toplanan gelirin bir kısmı köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, avcı kuruluşlarına 
aktarılmaktadır.  

 
Türkiye`deki özel avlak işletmelerinin en önemli gelir kalemini avlanma gelirleri 

oluşturmaktadır (Şafak 2002). Ancak A Grubu Seyahat Acentası (AGSA) aracılığı olmaksızın 
yabancı avcıyı Türkiye`deki özel avlak işletmelerinde avlanmak için getirememeleri geçmişte 
özel avlakların AGSA`na bağımlı olmasına ve kapanmalarına neden olmuştur. Ancak 4915 
sayılı KAK bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. Böylece yabancı avcılar Türkiye`deki 
avlaklarda avlanabilmek için aracısız olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünden izin alabilmektedirler.  

 
3.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Avcılık belgesi ve avlanma hakkının birbirinden ayrılması, bedelli avcılık, zorunlu 

avcı eğitimi, av ve yaban hayatı döner sermaye işletmesinin kurulması, kaynakların ve finans 
olanaklarının yönetimine avcıların katılımı ve denetimi, avcının avcıyı kontrolü 4915 sayılı 
KAK`nun temel öğeleridir.  

 
4915 sayılı KAK`nun sağladığı yukarıda sayılan kalemlerden toplanacak gelirler Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü`nün gereksinimlerini karşılayacak niteliktedir. Bu 
bağlamda parasal kaynak, eleman, araç ve teknik donanım bakımından oldukça güç durumda 
olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu harcama olanağına 
kavuşmuş bulunmaktadır.  

 
Avlanma etkinliği, avlanma belgesi alımından avlanıncaya kadar geçen süreçte 

avcıların çeşitli harcamalarda bulunmasını gerektirmektedir. Avcı harcamaları hem avcıların 
sosyal, rekreasyonel ve kültürel içerikli avlanma talebini karşılamakta hem de, çeşitli 
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sektörlerin mal ve hizmetlerinin tüketilmesinden dolayı gelir sağlamaktadır. Bu gelirlerin bir 
bölümü tasarruf edilmekte, geri kalanı da çeşitli mal ve hizmet alımında kullanmaktadır. 
Avcılık etkinliği için yapılan bir harcama, çoğaltan etkisiyle mal ve hizmet alımları olarak 
tüm ekonomiyi sarmaktadır. Bu durum yeni iş olanakları oluşturmaktadır.  

 
MAK`nun 1937 yılından bugüne aldığı kararların hemen tümü, temelde,  

yasaklamalarla yahut biyolojik özelliklerle ilgili olmuştur. Bu nedenle alınan kararlar hep 
birbirine benzemiştir. 4915 sayılı KAK uygulanmasında bu durumun yaşanmaması 
umulmaktadır. 

 
 4915 sayılı KAK ile köy avlakları kurulmasına olanak tanınmakta ve köy tüzel 
kişilikleri ve belde belediyeleri ile çeşitli konularda işbirliğine olanak tanınmaktadır. Bu 
bağlamda gerek orman köylüsünün gerekse belde belediyelerinin avlak yönetimi, rehberlik, 
AYH`nın üretimi ve araziye salınması, av turizmi, koruma, kontrol, av malzemeleri ticareti, 
av ürünleri pazarları gibi konularda eğitilmeleri gerekmektedir. Yine orman köylüsünün ve 
ilgili kesinlerin etkinliklerinin bütünleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı ve bu 
süreç yasal, mali ve teknik açıdan desteklenmelidir. 
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