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ÖZET

Bu çalışmada, Ege Bölgesi av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunları saptamak ve Manisa ilindeki avcıların
profiline yönelik tespitleri yapmak amaçlanmaktadır. Av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunlar kapsamında 12
adet sorun açıklanmıştır. Avcı profili kapsamında ise av ve yaban hayatının durumu, avcılarının sosyo-ekonomik
yapıları, avcılığın sorunları, avcıların avcılığa yönelmesinde etkili olan faktörler, avcıların avlanmada tercih
ettiği hayvan türleri, avlandıkları alanlar, avlanma zamanları, avcılarının kaçak ve usulsüz avlanmaya bakışı gibi
çeşitli konular dikkate alınmıştır.
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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. 2003 yılında yürürlüğe giren 4915 sayılı KAK ile AYH
kaynaklarının yönetiminde sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri esas alınmış, uluslararası
sözleşmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum hedeflenmiştir.

Yerleşim alanlarının, ulaştırmaya ayrılan sistemlerin ve endüstriyel tarım ve hayvancılık
alanlarının ve bunların yakın çevrelerinin dışında kalan alanlar yaban hayatı ortamları olarak
ifade edilebilir. Bu alanları koru, fundalık, çalılık, maki, ağaçlık, mera, çayır, sulak alan, tarım
alanı, step, savan... ekosistemleri şeklinde saymak da mümkündür (Geray ve Akesen, 2001).

Ortega y Gasset (1997)`de insanları mutlu kılan uğraşlar avlanmak, dans etmek, yarışmak ve
konuşmak olarak dört ana gruba ayrılmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de avcılık, bir
canlıyı öldürmenin diğer canlıya haz verdiği tek durumdur. Ancak geçmişin izlerini taşıyarak
günümüze kadar gelen avlanma tutkusunun yok sayılması da, gerçekçi bir yaklaşım
olmamaktadır. Avlanma etkinliğinin oluşması için avlananın kaçıp kurtulma şansının olması,
ya da, kaçıp kurtulabilecek güçte olması gerekmektedir (Ortega y Gasset, 1997). Günümüzde
avcı regülâtör durumuna gelerek ekolojik ve çevresel işlev yürütmektedir. Diğer bir deyişle
avcı, çevreci bir statü kazanarak, yabanıllığın ve biyolojik çeşitliliğin güvencesi durumuna
gelmiştir.

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

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.

Doğada özgürce yaşayan hayvanların canlı veya cansız olarak ele geçirilmesi eylemi demek
olan avcılık, insanoğlunun hemen her tarihsel dönemde ilgisini çekmiştir. Bu ilgi hala
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, 1999).

Türkiye’de Avcıların profilinin belirlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu
amaçla,

 Bora (2002)’de avcı eğitim kurslarına katılan avcıların özelliklerini,
 Elbek ve ark. (2002)’de Ege Bölgesi’ndeki kara avcılarının profilini,
 Iğırcık ve ark. (2005) Marmara Bölgesi avcılarının profilini,
 Ay ve ark. (2005) Ege Bölgesinde avlanma kartı olan avcıların profilini,
 Bekiroğlu ve Okan (2007)’de Marmara ve Ege Bölgesi avcılarının profilini,
 Fidan ve ark. (2007) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ruhsatı (avcılık

belgesi, av tezkeresi veya avlanma kartı) olan ve ruhsatsız avlanan kara avcılarının profilini
belirlemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada ise, Manisa ilindeki avcıların profiline yer verilmiştir.

2. EGE BÖLGESİ AV VE YABAN HAYATI YÖNETİMİNDEKİ SORUNLAR

Ege Bölgesi avcı derneği sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada gelmekte ve bu bölgedeki
avcıların ekonomiye olan katkısı da bu oranda etkili olmaktadır. İller düzeyinde bakıldığında
ise İzmir İli 146 adet dernekle en fazla sayıda avcı derneğinin etkinlik gösterdiği il
konumundadır. Ayrıca Balıkesir, Manisa ve Aydın illeri de Türkiye sıralamasında ilk 7 il
içerisinde yer almaktadır (Ay ve ark., 2004).

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 gibi düşünce ve sorunlar av ve
yaban hayatı türlerinin büyük bir kısmının neslini devam ettirememe noktasına getirmiştir
(Geray, 1999).

Bu sorunlar Ege Bölgesinde de gözlenmektedir. Ege Bölgesi avcılarının sorunları Şafak
(2006a)’da 12 başlık altında toplanmıştır. Bu sorunlar aşağıda önem sırası gözetilmeksizin
açıklanmıştır.

1. Avcıların avcı eğitimi almamış olmaları ve eğitim materyallerinin eksikliği: Eğitim ve
materyal eksikliği, özellikle bilinçsiz yapılan avcılık faaliyetlerini arttırmakta, sayıları günden
güne azalan av hayvanlarının yok olmasına neden olmaktadır. Türkiye’de ilk avcı eğitim
kursu 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun yürürlüğe
girmesiyle avcı eğitimleri zorunluluk kazanmasına rağmen, eğitime tutulmayan avcılar
çoğunluktadır.
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2. Kuralsızlık ve kontrollerin yetersizliği: Usulsüz avcılığa karşın avcı kontrollerinin
yetersiz olduğu araştırma sonuç raporlarında belirtilmektedir. Kaçak avcılığın önlenememesi,
yer, zaman ve limitlere ilişkin kurallara uyulmaması bölgedeki kontrollerin yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır. Kontrollerin yetersizliği teknik ve yardımcı personel ile araç-gereç
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

3. Çatışma yönetimi anlayışının uygulanmaması: Avcıların çatıştığı tarafların bireysel ve
örgütsel bazda iki grupta toplandığı görülmektedir. Avcı dernekleri, muhtarlıklar, yerel avcı
dernekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıkları ile
çatışmakta iken; avcılar, bireysel olarak orman köylüleri ve/veya çobanlarla çatışmaktadır
(Şafak, 2006b).

Çatışmanın sebepleri kaynak yetersizliğine dayanmaktadır. Örneğin kentte yaşayan avcılar,
köylerde ya da kırsal alanlarda yaşayan avcıların avlanma sezonu ve yasal izinlere gereken
hassasiyeti göstermediklerini, kendilerini avlaklara sokmadıklarını, araçlarına hasar
verdiklerini belirtirken; köylerde ya da kırsal kesimlerdeki avcılar ise kentli avcıların
kalabalık gruplar halinde gelerek limitlere uymadıklarını, ürünlerine ve hayvanlarına zarar
verdiklerini belirterek çatışmaktadırlar.

4. Av ve yaban hayatı yaşama ortamlarına müdahale: Av ve yaban hayvanları,
yaşamlarını doğal olarak sürdürebilmek için yabanıl ekosistemlere veya yabanıl alanlara
gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla yabanıl ekosistemlerin ve habitatların bozulması veya
yok edilmesi durumunda türlerin varlığı tehlikeye girebilmekte yahut türlerin yaşamları sona
erebilmektedir.

Ege Bölgesinde gerek orman (özellikle makiler), gerekse avlanmaya elverişli alanlar (mera,
zirai alanlar vb.) çoğunlukla sanayii, turizm, inşaat ve tarım sektörlerinin yoğun baskısı
altında bulunmaktadır. Ayrıca yol, yapılaşma, arazi parçalanması, ormanların ve meraların
tahrip edilmesi, sulak alanların kurutulması, toprak ve su rejiminin bozulması, çalılıkların,
makiliklerin temizlenmesi, aşırı nüfus artışı ve kentleşme vb. nedenlerle av ve yaban
hayvanlarının yaşama alanları daralmaktadır.

Yine Ege Bölgesi’nin orman yangınları bakımından oldukça riskli bir konumda bulunması, av
ve yaban hayvanlarını olumsuz etkilemektedir.

5. Çevre kirliliği: Özellikle zirai ilaçlar, sanayi atıkları gibi kirleticiler nedeniyle ekosistemler
kirlenmektedir. Kirlilik av ve yaban hayvanlarına zarar vermektedir. Nitekim tarım ilaçlarının
kullanılmaya başlanmasından sonra keklik sayısının önemli miktarda azaldığı avcılar
tarafından vurgulanmaktadır (Ay ve ark., 2005).

6. Avlak yönetimi ve işletmeciliği kavramlarının oturmaması: Avlak sistemlerinin
kurulamaması (devlet, köy, örnek ve özel avlaklar) nedeniyle AYH ekosistemleri üzerinde
aşırı baskı bulunmakta ve kaynakların yönetim planlaması yapılamamaktadır.

7. Üretim ve salma konularındaki yetersizlikler: Ege bölgesinde av ve yaban hayvanı
üretim işletmeleri yetersiz olup, üretime gerekli önem verilmemektedir. Ayrıca üretilen
kanatlı türler rastgele doğaya salınmakta, üretilen her bir hayvanın hayatta kalmasını hedef
alan salma teknikleri uygulanmamaktadır (Şafak, 2003).

8. Envanter ve planlama çalışmalarının gecikmesi: Ülkemizde yaban hayatının bugüne
kadar yeterince korunamamasında ve özellikle usulsüz avcılığın önlenememesinde,
organizasyon ve kanunların yetersiz kalması yanında, yaban hayatı kaynaklarının etüd ve
envanterinin gerçekleştirilmemiş olması da önemlidir. Envanter çalışmalarında birey sayısı ile
popülasyonun yaş ve cinsiyet itibariyle yapısının belirlenememiş olması temel sorun olarak
görülmektedir (Oğurlu ve Başkaya, 2001).
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9. İletişim ve eşgüdüm eksikliği: AYH yönetiminde katılımcı bir yönetim anlayışı
sergilenmemekte, motivasyon ve eşgüdüm eksikliği oluşmaktadır. Örneğin İzmir ilindeki
avcıların %48’i “devletin para toplamak için”, %28’i “avcılığın kurallara bağlanarak bilinçli
avcı yetiştirilmek için”, %27’si “avcılığı bürokratik işlemlerle zorlaştırmak için”, %26’sı
“gelecek nesillerin avlanmasının garanti altına alınmak için” yasal düzenlemelerin
gerçekleştirildiğini düşünmektedir (Şafak 2006b).

Bu düşüncelere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AYH ile ilgili
eylemlerinin nedenlerini avcıların %48’ine ulaştıramamaktadır. Bu iletişimsizlik AYH
yönetiminde yaşanan sorunların temel kaynağını ortaya koymaktadır.

10. Örgütlenme sorunları: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkezde 3
genel müdür yardımcısı ve 4 daire başkanlığı (milli parklar, av ve yaban hayatı, doğa koruma
ve mesire yerleri daire başkanlığı); taşrada Çevre ve Orman İl Müdürlüklerine bağlı 81 şube
müdürlüğü ile çalışmalarını yürütmektedir.

Mevcut örgütlenme anlayışı AYH yönetimi konusunda ayrı bir uzmanlık sistemine
dayanmamaktadır. Bu anlayış, AYH yöneticilerinin konusunda yetkin olmamasına neden
olmaktadır.

11. Avcı derneklerinin desteklenmesi ve yetki paylaşımı: AYH kaynakları ile ilgili
kesimler birbirlerine güvenmemekte ve yetkilerini paylaşmamaktadır.

İzmir ilindeki avcıların %23’ü belge dağıtma, %32’si avcı denetimleri konusunda kaynak
yönetiminin avcı derneklerine yetki vermemesini sorun olarak görmektedir. Belge dağıtma
yetkisi avcı dernekleri tarafından hem bürokratik engellerden kurtulma, hem de gelir kaynağı
yaratma bakımından oldukça önemsenmektedir (Şafak, 2006b).

Başka bir husus ise, derneklerin kahvehane görünümünde olması ve kurumsallaşmasının
yeterince desteklenmemesidir.

12. Ormancılık dışı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası boyuttaki gelişmelerin olumsuz
etkileri: Ormancılık dışı sektörlerde, ülkenin sosyo-ekonomik politikalarında, uluslararası
uygulamalarda ve bunların uygulanmasında yaşanan başarı veya başarısızlıklar, çevreye bu
kapsamda da AYH kaynaklarına genelde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Örneğin çevre
alanındaki yıkımda sanayileşmenin, küreselleşmenin, savaşların ve nükleer felaketlerin
önemli payı bulunmaktadır.

3. MANİSA İLİ AVCI PROFİLİ1

Manisa ili avcı profili, 2003 yılında Manisa ilindeki avcılarla yapılan anket çalışmalarından
elde edilen verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Anket uygulanan avcılarda 2002- 2003 av
dönemi için avlanma kartı almış olma kriteri aranmıştır. Avlanma kartı bulunan avcıların
listeleri ilgili Av-Yaban Hayatı Başmühendislikleri’nden sağlanmıştır. Anket yapılan 74 avcı
avlanma kartı almış avcılar içinden tesadüfî olarak belirlenmiştir.

Bazı sorularda birden fazla işaretleme yapılması nedeniyle toplam avcı sayısı, , ankete tabi
tutulan avcı sayısından yüksektir. Ayrıca oranlar da 100’ün üzerindedir. Verilen oranlar en
fazla işaretlenme oranını göstermektedir. Cevap alınamayan sorularda ise, soruya cevap
vermeyen avcı sayısı her sorunun altına eklenmiştir. Ancak oranlar cevap veren avcı sayısı
üzerinden hesaplanmıştır.

1 Bu başlığın hazırlanmasında, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün “Ege Bölgesinde Avlanma
Kartı Olan Avcıların Profilinin Belirlenmesi” adlı projesindeki Manisa ili verilerinden yararlanılmıştır.
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Avcıların Yaş ve Eğitim Durumu

Bölge bazında avcıların yaş durumuna bakıldığında avcıların %50’si 35–49 yaş grubunda
bulunmaktadır (Şekil 1). Bu grubu %22 oranı ile 25–34 yaş grubu izlemektedir. Avcıların
%18’i 50–59 yaş grubunda, %7’si 60 ve üzeri yaş grubundadır. Genç avcıların oranı ise %3’te
kalmıştır. Arazi incelemeleri ve anket aşamasında bayan avcılara rastlanmadığı için cinsiyet
konusu ele alınmamıştır.

3 %

2 2 %

5 0 %

1 8 %

7 %

1 8 - 2 4

2 5 - 3 4

3 5 - 4 9

5 0 - 5 9

6 0  v e  ü z e r i

Şekil 1. Avcıların yaşlarına göre dağılımı

Avcıların eğitim durumuna bakıldığında; avcıların %43,7’sinin 1–5 yıl arasında eğitim aldığı
tespit edilmiştir. 6–8 yıl arasında eğitim alanlar %18,3, 9–11 yıl eğitim alanlar %19,7, yüksek
öğrenim düzeyindekiler ise %16,9 oranındadır (Çizelge 1). Bu sonuçlar Manisa ilindeki
eğitim seviyesinin çok da düşük olmadığını göstermektedir. Nitekim okuryazar olmayan
sadece 1 kişinin bulunması ve yaklaşık %37’lik kesimin lise ve üzerinde eğitim almış olması
avcılık eğitimlerinin ne oranda başarılı olabileceği diğer bir deyimle avcıların verilen eğitimin
ne kadarını alabileceklerini göstermesi bakımından önemlidir.

Çizelge 1. Avcıların eğitim durumları

Eğitim durumu Sayı Yüzde
Hiç eğitim almayan 1 1,4
1–5 yıl 31 43,7
6–8 yıl 13 18,3
9–11 yıl 14 19,7
12 yıl ve üzeri 12 16,9
Cevapsız 3 *
Toplam 74 100

Avcıların Meslek ve Gelir Gruplarına Dağılımı

Avcıların %16,2’sini emekliler oluşturmaktadır. Emekli grubu içinde, güvenlik
görevlilerinden öğretmenlere, fabrika işçilerinden muhasebecilere çok farklı meslekten
kişilerle karşılaşılmıştır. Emekli grubunun dışında ise; ilk sırada çiftçiler gelirken (% 24,3), bu
meslek grubunu %23 ile esnaflar izlemektedir (Şekil 2).

Avcıların 2003 yılı aylık gelirleri incelendiğinde, %42,6’ünün 500 TL’den az, %33,8’sinin
500-750 TL arasında, %13,3’ünün 751-1000 TL arasında ve %10,3’ünün ise 1001 TL’den
daha fazla geliri bulunmaktadır.
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Şekil 2. Avcıların meslek gruplarına dağılımı

Avcılık Geçmişi ve Avlanma Nedenleri

Avcılıkla ilgilenme sürelerine bakıldığında önemli bir kısmının uzun yıllardır avcılık yaptığı
görülmektedir. Yıllara göre yapılan gruplandırmada avcıların %55,4’ünün 20 yıldan daha
fazla avcılık deneyimi bulunduğu saptanmıştır (Çizelge 2).

Çizelge 2. Avcıların yıl olarak avcılık geçmişleri

Avcılık Geçmişi Sayı Yüzde
1–10 yıl 10 13,5
11–20 yıl 23 31,1
21–30 yıl 26 35,1
31 yıl ve üzeri 15 20,3
Toplam 74 100,0

Bir diğer sorudan alınan sonuçlar, avcıların %43,2’sinin avcı çocuğu olduğunu göstermektedir
(Çizelge 3). Avcı torunu olanların oranı %27,0 ailede başka avcı akrabaları olanların oranı
%28,4 olarak bulunmuştur. Ailesinde kendisinden başka avcı bulunmayanların oranı %33,8
ve yakın bir avcı arkadaşı olanların oranı ise %43,2’dir.

Çizelge 3. Ailedeki avcılık geçmişi

Avcılık Geçmişi Sayı Yüzde
Avcı çocuğu 32 43,2
Avcı torunu 20 27,0
Başka akrabaları avcı 21 28,4
Ailede tek avcı 25 33,8

Avlanma nedenlerine bakıldığında; doğa sevgisi ilk sırada gelmektedir. İkinci sırada bedensel
hareket, üçüncü sırada da arkadaşlarla beraber olma isteği gelmiştir. Avcılığı ekonomik yarar
sağlamak amacıyla yapanların oranı %1, besin sağlamak için yapanların oranı da %4,1’dir
(Çizelge 4). Bu sonuçlar artık günümüzde avcılığın bir rekreasyonel faaliyet gibi
algılandığını, avlanma amacından daha çok doğada zaman geçirmenin ön plana çıktığını
göstermektedir.
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Çizelge 3. Avlanma nedenleri

Nedenler Sayı Yüzde
Doğa sevgisi 61 82,4
Bedensel hareket 50 67,6
Arkadaşlarla birlikte olma 40 54,1
Ateş etme zevki 21 28,4
Doğada yalnız olma 20 27,0
Hayvan avlamak 16 21,6
Arkadaşlarına uyma 9 12,2
Besin sağlama 3 4,1
Ekonomik yarar sağlama 1 1,0

Av Hayvanı ve Avlanma Alanı Tercihleri

Avcıların %60,8’i sadece küçük av hayvanlarını, %5,4’i sadece büyük av hayvanlarını ve
%33,8’i ise hem küçük hem de büyük av hayvanlarını avladığını belirtmiştir. Küçük av
hayvanlarının en çok avlanıldığı yerler dağlık arazilerdir (% 67,1), İkinci sırada ovalar (%
64,3), son olarak da orman alanları (% 54,3) işaretlenmiştir. Büyük av hayvanlarının ise en
fazla avlanma yeri dağlık araziler (% 55,2) ve orman alanları (% 48,3) olarak işaretlenmiştir.
Büyük av hayvanlarını ovada avlayanların oranı sadece %24,1’dir.

Şekil 3’te tercih edilen av hayvanı grupları gösterilmiştir. Kanatlı küçük av hayvanları ilk
sırada gelen gruptur (% 82,4), ikinci grup göçmen kuşlar (% 62,2), üçüncü olarak da tüylü
küçük av hayvanları (% 39,2) işaretlenmiştir. Dağ koyunu, dağ keçisi, ayı, geyik hiç
işaretlenmemiştir. Avı yasak olduğu halde 1 kişi karaca avladığını belirtmiştir. Kanatlı küçük
av hayvanları, tüylü küçük av hayvanları ve göçmen kuşları avladığını belirten avcılar bu
gruplarda aşağıdaki hayvan türlerini avladıklarını belirtmişlerdir.
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Şekil 3. Tercih edilen av hayvanları

Şekil 3’de yer alan ilk üç gruptaki av hayvanı türlerinden, ankete tabi tutulan avcıların en çok
tercih ettiği av hayvanları sırasıyla bıldırcın (% 70,3), keklik (% 63,5) ve tavşan (% 460)
olarak saptanmıştır (Şekil 4). Diğer grubunda kaya güvercini ve yaban kazı bulunmakta olup
diğer türlere nazaran oldukça düşük kalmıştır.
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Şekil 4. Avcıların tercih ettiği ilk üç gruptaki av hayvanı türleri

Avlaklarda Av ve Avcı Varlığı

Avcıların avlanma alanlarındaki gözlemlerine dayanan iki soru sorulmuştur. Sorulardan ilki
av sahalarındaki av hayvanı sayısının yeterli olup olmadığı, diğeri ise; av hayvanları göz
önüne alındığında sahadaki avcı sayısı hakkındaki düşünceleridir. Avcıların karşılaştırmayı
geçmişteki durumu dikkate alarak yaptıkları gözlenmiştir.

 Av alanlarındaki av hayvanı varlığını avcıların %36’sı normal, %32’si az, %23’ü de çok
az olarak nitelendirmiştir. Avcıların hiç biri av alanlarındaki av hayvanı varlığını fazla olarak
nitelendirmemiştir.

 Av alanlarındaki avcı miktarı konusunda ise; avcıların %72’si avcı sayısının fazla
olduğunu belirtmiştir. Normal olduğunu düşünenlerin oranı %19, az olduğunu düşünlerin
oranı %6 ve cevaplamayanların oranı ise %3’dür.

Av Köpekleri

Manisa ilindeki avcıların %73’ünün en az bir adet köpeği bulunmaktadır. Köpeksiz avcıların
oranı ise %27’dir. Bir köpeği bulunan avcıların oranı %46, iki köpeği bulun avcıların oranı
%19, üç ve üzeri sayıda köpeği bulunan avcıların oranı ise %8’dir.

Avlanma Günleri ve Sıklığı

Avcıların ava gitme sıklık oranlarına bakıldığında %54’ü haftada bir, %26’sı haftada iki,
%9’u haftada ikiden çok, %7’si ayda bir, %4’ü de ortalama olarak ayda iki kez ava
gitmektedir.

Avcıların avlanma için en fazla tercih ettiği günler sırasıyla pazar, cumartesi ve çarşamba
olarak belirlenmiştir. Merkez Av Komisyonu (MAK) 2003 yılı kararlarında belirtilen günler
resmi av günleridir. Av için en az tercih edilen gün ise salı günüdür. Anket sonuçları avcıların
%11’inin resmi avlanma günleri dışındaki günlerde de avlandığını göstermektedir.

Avcıların Avlanma Harcamaları

Avcılara 2003 yılında bir av sezonu boyunca yaptıkları harcamalar sorulmuş, ancak tatmin
edici gerçekçi yanıtlar alınamamıştır. Avcıların %18’i 50 TL’den az, %82’si 100 TL’den fazla
seçeneğini işaretlemiştir. Yüz yüze görüşmeler sırasında bir çok avcı, 100 TL rakamının çok
küçük olduğunu, bir av sezonu boyunca yapılan harcamaların 1000 TL’yi geçtiğini
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belirtmiştir. Bu soruya daha gerçekçi yanıtlar alabilmek amacıyla av harcamalarını
oranlamaları istenmiştir. Avcılar av için ayırdıkları paranın ortalama olarak %52’sinin av
malzemesi alımına harcadıklarını, geriye kalan masrafların av alanlarındaki ve ulaşımdaki
masraflara gittiğini belirtmişlerdir.

Görüşülen avcılardan hiçbiri avlanmak amacıyla yurt dışına gitmemiştir.

Kullanılan Tüfek Türleri ve Fişek Sayıları

Manisa ilinde kullanılan av silahlarının %91’i yivsiz av tüfeği niteliğindedir. Yivli tüfek
kullanımı yok denecek kadar azdır. Namlulu tüfek kullanım oranı %5 olarak saptanmıştır.

Avcıların bir sezon boyunca harcadıkları fişek miktarı tahmini bilgilere göre öğrenilmiştir.
Avcıların %50’sinin 100–200 arasında fişek kullandığı belirlenmiştir. Avcıların %17’si
100’den az, %28’i 201–500 arasında ve %5’i 500’den fazla fişek kullanmaktadır. Kullanılan
fişek sayısı belirtilirken trap atışları için kullanılan miktarlar bu sayının dışında tutulmuştur.
Fişek masrafları, avcılık giderleri arasında çok fazla yer tutmamakla birlikte bir sezonda
avlanılabilecek av hayvanı miktarı hakkında fikir vermektedir.

Avcı Dernekleri, Denetim ve Kontroller

Manisa ilinde faal durumda 74 avcı derneğinin bulunduğu belirlenmiştir. Anket yapılan
avcıların tamamı avcı derneklerine üyedir. Avcılar içinde avcı kulüpleri dışında doğa koruma
konusunda çalışan derneklere üye olanlara rastlanmamıştır.

Avcılara son av döneminde kaç kez kontrol edildikleri sorulmuştur. Görüşülen avcıların
%54’ü hiç kontrol edilmemiştir. Sadece bir kez kontrol edilenler %20, iki ve üç kez kontrol
edilenler %22 oranında bulunmuştur. Dörtten fazla kontrol edilenlerin oranı %4’dir. Yapılan
görüşmelerde denetim eksikliği, defalarca avcılar tarafından dile getirilmiştir.

Denetimin kimler tarafından yapılmasının uygun olacağı avcılara sorulduğunda, avcıların
%41’i korumadan sorumlu görevlileri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. %42’lik kesim de bu
konuda avcı kuruluşlarına yetki verilmesi gerektiğini, avcı kuruluşlarının denetimden sorumlu
olmasını istemiştir. Avcıların kendi kendilerini denetlemesi gerektiğini savunanlar %15
oranındadır. Avlanılan yöre halkının sorumlu olması gerektiğini düşünenler de %3’dür.

Avcıların Türkiye’de Avcılık Sorunları Hakkındaki Düşünceleri

Avcılara Türkiye’de avcılığın temel sorunları hakkındaki görüşleri sorulmuş olsa da, avcılar
daha çok bölgeleriyle ilgili sorunları dile getirmiştir. Avcı gözüyle avcılığın temel sorunu
eğitimsizlik olarak belirtilmiştir. Özellikle, bilinçsiz yapılan avcılık faaliyetleri av
hayvanlarının yok olmasına neden olmaktadır. Kaçak avcılığın önlenememesi, zaman ve sayı
limitlerine uyulmaması bölgedeki diğer önemli sorunlardır. Bu sorunun çözümü için köylerde
ve ilçelerde kursların devam etmesini istemişlerdir.

Bir diğer nokta denetimsizlik olarak belirtilmiştir. Av sahalarında usulsüz avcılığa karşın
denetimlerin çok yetersiz olduğu bizzat avcılar tarafından belirtilmiştir. Şehir merkezlerindeki
avcılar, özellikle dağ köylerinde ya da kırsal alanlarda yaşayan avcıların avlanma sezonu ve
yasal izinlere gereken hassasiyeti göstermediklerini belirtirken, kırsal kesimlerdeki avcılar da
şehir merkezlerinden kalabalık gruplar halinde gelerek limitlere uyulmadığına dikkat
çekmişlerdir. Bir tarafta mevzuata uygun olarak avlanma alanına gelen şehirli avcılar, diğer
tarafta çok da kurallara uymadıkları halde özellikle zamansız ve ruhsatsız avlanma yoluna
giden köylü avcılar çatışma yaşamaktadırlar.
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Bunun dışında avcılar, usulsüz veya kaçak avlanmalarda şikâyet mercii bulamadıklarını ya da
yetkili kişilerin görevlerini yeterince yerine getirmediklerini belirtmişlerdir. Kırsal alanlarda
jandarmanın sorunları yeterince sahiplenmediği, keyfi uygulamalarda bulunduğu ifade
edilmiştir.

Av sahalarının giderek azalması da bölgedeki sorunlardan bir diğeri olarak saptanmıştır.
Özellikle tarım ilaçlarının kullanılmaya başlanmasından sonra bölgede keklik sayısında çok
önemli azalmalar olduğu vurgulanmıştır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu başlık altında Ege, Marmara, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilen
avcı profili çalışmalarında elde edilen sonuçlar ile Manisa ili avcılarından elde edilen sonuçlar
bir birleri ile karşılaştırılarak verilmiştir.

Avcıların öğrenim düzeyi genelde ilkokul düzeyindedir. Ege Bölgesindeki avcıların %36’sı,
Marmara Bölgesindeki avcıların %51’i ve Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki
avcıların ise %40’ı lise ve üzerinde eğitim almıştır. Buna göre Manisa ilindeki avcıların ise
%37’si lise ve üzerinde eğitim almıştır. Avcıların eğitim düzeyinin yüksek olması verilen
avcılık eğitimlerinin de başarısını etkilemesi, anlatılan derslerin avcılar tarafından daha fazla
oranda algılanması bakımından önemlidir.

Avcıların yaş dağılımına bakıldığında Ege Bölgesindeki avcıların %77’si, Marmara
Bölgesindeki avcıların %80,9’u ve Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki avcıların ise
%79,4’ü 35 yaşın üzerinde bulunmaktadır. Buna göre Manisa ilindeki avcılar daha genç olup
35 yaşın üzerindeki avcıların oranı %75’dir.

Ege ve Marmara Bölgesindeki avcıların mesleklerine durumlarına bakıldığında ilk üç sırayı
emekliler, esnaflar ve çiftçiler almaktadır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise bu
sıralama esnaf, serbest meslek ve memurlar şeklindedir. Manisa ilinde ise bu sıralama çiftçi,
esnaf ve emeklilerden oluşmaktadır.

Avcıların ortalama geliri asgari ücret seviyesinde olmakla birlikte, çok yüksek gelir
gruplarından kişilerle de karşılaşılmıştır. Bu kişilerin avlanma eylemi için önemli miktarlarda
harcamalar yaptıkları gözlenmiştir. Farklı bir açıdan avcıların harcamaları değerlendirilirse,
200 fişek atanların harcamaları düşük, 201-500 fişek atanların orta ve 500 fişeğin üstünde
atanların harcamaları yüksek kabul edilmesi halinde; Marmara Bölgesindeki avcıların %
56’sının düşük, % 9’unun yüksek; Ege Bölgesindeki avcıların % 60’ının düşük, % 11’inin
yüksek düzeyde harcama yaptıkları anlaşılmaktadır. Manisa ilinde ise avcıların % 67’si
düşük, %5’i yüksek düzeyde harcama yapmaktadırlar.

Ailedeki avcıların geçmişine bakıldığında Ege ve Marmara Bölgesindeki avcıların yaklaşık
%50’sinin, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki avcıların ise %22’sinin babası
avcıdır. Buna karşılık Manisa ilindeki avcıların % 43’ünün babası avcıdır.

Türkiye’de gerçekleştirilen avcı profili çalışmalarında doğa sevgisi, bedensel hareket ve
arkadaşlarıyla birlikte olmak amacıyla avcılık yapılmakta olduğu ve av hayvanı olarak
genellikle keklik, bıldırcın ve tavşanın tercih edildiği görülmektedir.

Genel olarak Türkiye’de gerçekleştirilen avcı profili çalışmalarının sonuçlarına bakıldığında;
öncelikli olarak geçmiş yıllara nazaran av hayvanlarının çok azaldığı bunun yanında avcı
sayısının çok fazla olduğu ifade edilmektedir. Manisa ilinin göçmen kuşların göç yolu
üzerinde yer alması bölgedeki avcı miktarını etkilemektedir.

Ege Bölgesindeki avcıların %43’ü, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki avcıların
%63’ü haftada en az bir gün avlanmaktadır. Bu oran Manisa ilinde %54’tür. Avcılar genel
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anlamda resmi av günlerine uymaktadırlar. Ancak diğer günlerde de avlandıklarını söyleyen
çok sayıda avcı ile karşılaşılmıştır. Bu durum kaçak avcılığın halen devam ettiğinin bir diğer
kanıtıdır. Zamansız ve usulsüz avlanmalarda denetim mekanizmasının iyi işlemediği
araştırmanın bir diğer sonucudur. Yapılan ihbarların dikkate alındığı, zamansız ve usulsüz
avlananların bir takım yaptırımlarla karşılaştığı avcılara gösterilmelidir. Nitekim şikâyet
mekanizmasının işlemediği inancı avcılar arasında yaygın bir şekilde yerleşmiştir.
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