Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz başvuruda, 17.05.2016 Tarih ve 15 karar
numarası ile resmi gazetede yayınlanan 2016-2017 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu
kararlarında bilimsel veriler dikkate alınmadan sadece avcılar arasında yapılan anketlere
dayanılarak bazı türlerin avına izin verildiği, birçok koruma altındaki sulak alanın ava açıldığı
ve av kotalarının artırıldığının görüldüğü,
IUCN (Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) kriterlerine
göre elmabaş patka (Aythya ferina) ve üveyik (Streptopelia turtur) VU (Hassas) olarak
sınıflandırılmış olmalarına rağmen avlanmalarına izin verildiği,
Bakanlığın yönetiminde yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında Boz kaz (Anser anser)
(KOSKS) sadece 400 birey civarında sayılmasına rağmen avına 2016-2017 av döneminde izin
verildiği,
Ülkemizde sulak alanlar gün geçtikte kirlilik, insan etkisi ve av baskısı altında yok
olduğu, ülkemiz doğasının korunmasından sorumlu olan kurumumuzun bilimsel verilerden
uzak, sadece avcı dernekleri ve topluluklarının verdiği bilgiler ile Karar vermesinin sağlıklı
olmayacağı, uzun yıllardır yapılmakta olan kış ortası su kuşu sayımlarında elde edilen veriler
ve sulak alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların 2017-2018 av dönemi merkez av komisyonu
kararlarında göz önüne alınması, Nesli tehlike altında ve azalmakta olan türlerin av listesinden
çıkarılması, Ramsar alanlarının avlak statüsünden çıkarılmasına yönelik başvurunuz Genel
Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 2 inci maddesi kapsamında ülke genelinde genel ve
devlet avlakları tesis edilmiş olup, bu avlaklarda avlanma, avlak bazında av hayvanı türlerine
göre yıllık olarak belirlenen kotaların kullanımı şeklinde gerçekleşmektedir.
4915 sayılı Kanunun 2 inci maddesi kapsamında;
Bir bütünü teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için
tespit ettiği ve tanımladığı artlara uygun olan avlakları özel avlak,
Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet
tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak
Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerler devlet avlağı,
Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve
sazlık gibi sahaları genel avlağı,
Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan
ve işletilen veya işlettirilen avlaklar örnek avlak,
Olarak tanımlanmıştır.
Yani devlet avlakları tesis edilirken ilgili kuruluşların muvafakatı aranmakta, genel
avlaklarda ise bu koşul aranmamaktadır. RAMSAR alanları genelde genel avlaklar içerisinde
yer almakta olup bu alanlardaki avcılık düzenlenirken yönetim planlarında yer alan hükümlere
uyulmaktadır.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında, konusunda uzman
öğretim üyeleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz çalışanları
katılımıyla oluşturulan komisyon marifetiyle, ülkemizde yaşayan yaban hayvanları tespit
edilmiş, tespit edilen tür listeleri 29.04.2015 tarih ve 29341 sayılı Resmi Gazete de
yayımlanmıştır.
Komisyon çalışmaları neticesinde yurdumuzdaki yaban hayvanı sayısı 761 olarak tespit
etmiş, 150 tür memeli, 481 tür kuş ve 130 tür sürüngen kayıt altına alınmıştır. Yaban hayvanı
türleri içinde yer alan memelilerden 121, kuşlardan 378 ve sürüngenlerden 130 olmak üzere
toplam 629 tür Bakanlığımızca koruma altına alınmış, 10 memeli ve 103 kuş olmak üzere
toplam 113 tür av hayvanı olarak belirlenmiştir.
4915 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, gönüllü kuruluşlar ile avcı kuruluşlarını temsilen 21 kişiden oluşan Merkez Av

Komisyonu, her yıl mayıs ayında salt çoğunlukta toplanmakta, o av dönemiyle ilgili avlanma
zamanını ve süresini, günlük avcı başına avlanacak av hayvanı miktarlarını, Bakanlıkça av
hayvanı olarak belirlenen memeli ve kuşlardan hangi türlerin avına izin verileceğini, av
hayvanı popülasyonuna göre ava kapatılacak genel ve devlet avlakları ile diğer avlanmayla
ilgili usul ve esasları belirlemektedir. MAK salt çoğunlukta karar vermekte ve vermiş olduğu
karar kesin olmaktadır.
Önerileriniz, 2017-2018 MAK toplantısında değerlendirilmesi için komisyonun
gündemine getirilecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.

