
 

GENELGE NO: 2009-23 

04.02.2009 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.03.010.06.01/43-983 

Nakliye Tezkeresi ve Kullanımı 

 

Bilindiği gibi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, av hayvanının et/boynuz/diş/post 

vb’nin avlaktan, avın avlandığı yerin bağlı olduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna 

kadar veya bir yerden başka bir yere; yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan 

av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine; kürkü için avlanan av hayvanlarının işletmelere; üretim 

ve bilimsel amaçlı çalışmalar ile diğer amaçlar için doğadan toplanan veya yakalanan her bireyin 

taşınabilmesi/nakledilmesi amacıyla nakliye tezkeresi düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 8 Mayıs 1986 tarihli ve 3285 

sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği 

hükümleri saklıdır. 

 

I. Aşağıdaki Durumlarda Nakliye Tezkeresi Düzenlenecektir: 

 

 1. Av Turizmi Kapsamında Avlanan Av Hayvanının Avlaktan Çıkarılması 

  

 “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik”in 47. maddesi kapsamında; yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan av 

hayvanı ve trofelerinin avın avlandığı yerden, avın avlandığı yerin bulunduğu Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar taşınabilmesi amacıyla il müdürlüğünce nakliye tezkeresi 

düzenlenecektir.  

 

2. İzin Alınarak Avlanan Yaban Domuzunun Yasal Avlandığının Kanıtlanması ve Yaban 

Domuzu Etinin Ticarethanelere Satılması 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaban domuzu etine ihraç izni verilirken “Av  ve Yaban 

Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında 

Yönetmelik”in 65. maddesi kapsamında ilgililerden nakliye tezkeresi istenecektir.  

İl müdürlüğü, gerçek ve tüzel kişiler tarafından izin alınarak avlanan yaban domuzlarının 

parçalanmamış ve et haline dönüştürülmemiş bir bütün olması durumunu gördükten sonra nakliye 

tezkeresi düzenleyecektir.  

Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresiyle birlikte 3285 sayılı 

Kanunun 22. maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporuyla yaban domuzu 

etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılabilir. 

 

3. Avına İzin Verilen Av Hayvanlarının, Kürk Ticareti Yapan İşletmelere Taşınması  

 

 “Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve 

Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 67. maddesi kapsamında; avcılar tarafından kürkü için avlanan 

sansar, porsuk vb. hayvanlar, bu hayvanların postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen 

hayvanların kürk ticareti yapan işletmelere taşınarak satılabilmesi için; il müdürlüklerince 

düzenlenecek nakliye tezkeresi ile 3285 sayılı Kanunun 22. maddesine göre menşe şahadetnamesi 

ve/veya veteriner sağlık raporuyla satılabilir.  

İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu 

muhafaza edilir. 

 

 

 

              



  4. Avlanan Hayvanlar ile Bunlardan Elde Edilen Et, Tüy, Deri, Kürk ve Trofelerin Bir 

Yerden Başka Bir Yere Taşınması 

 

“Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve 

Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 73. maddesi kapsamında, avlanan hayvanlar ile bunlardan elde edilen 

et, tüy, deri, kürk ve trofelerin bir yerden başka bir yere taşınması, il müdürlüğünden alınan nakliye 

tezkeresi ve 3285 sayılı Kanunun 22. maddesine göre alınan menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner 

sağlık raporu ile gerçekleştirilir. 

 

5. Yasal Olarak Avlanan Av Hayvanları ile Mücadele Amaçlı Avlanan Av Hayvanlarının 

Avlaklardan Tüketim Yerlerine Taşınması 

 

 “Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine 

Dair Yönetmelik”in 30. maddesine göre, Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile 

mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan, il müdürlüğünce düzenlenecek nakliye 

tezkeresiyle tüketim yerlerine taşınabilir. Bu amaçla il müdürlüğünce nakliye tezkeresi düzenlenecektir. 
 

 

 6. Doğadan Toplanan veya Yakalanan Bireylerin Nakli 

 

“Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 60. maddesine göre, üretim amaçlı veya bilimsel amaçlı 

çalışmalar ile diğer amaçlar için doğadan toplanan veya yakalanan her bireyin taşınabilmesi için, 4915 

sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Genel Müdürlük tarafından her mali yılda belirlenen bedel 

(üretim amaçlı veya bilimsel amaçlı çalışmalar hariç) yatırıldıktan sonra il müdürlüğü tarafından 

nakliye tezkeresi düzenlenir. 

 

 II. Nakliye Tezkeresinin Düzenlenmesi ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 1. Nakliye tezkeresi her bir av hayvan türü için ayrı ayrı il müdürlüğünce görevlendirilen 

personel tarafından düzenlenecektir.  

 

 2. Nakliye tezkeresi, il müdürlüğü görevlisince iki nüsha olarak düzenlenip bir nüshası yerli 

avcıya, bu avcının belirleyeceği kişiye, seyahat acentesinin ve avlak işletmecisinin görevlisine verilir. 

 

3. Nakliye tezkeresi, sadece tükenmez kalemle okunaklı ve eksiksiz doldurulacaktır. 

Avcı/acente/işletmeci ile tezkereyi kesen görevlinin adı-soyadı, unvanı, tezkerenin kesildiği tarih-saat 

açık ve okunaklı yazılacaktır. 

 

4. Nakliye tezkeresi düzenlenirken yanlışlık ya da hata yapılması durumunda, düzeltmeler 

sadece nakliye tezkeresini düzenleyen görevli tarafından yapılır. Düzeltmeler okunaklı şekilde, 

düzeltilen kelime veya rakamın üzeri yalnız bir çizgi çizilerek yapılır. Nakliye tezkeresinin altına 

açıklama yapıldıktan sonra tarih ve imza atılarak onaylanacaktır. 

 

5. Nakliye tezkeresi, taşınacak yere ve taşıma aracına göre 7 günü aşmayacak şekilde süreli 

olarak düzenlenecektir. 

 

6. Yaban hayvanı veya bunlardan elde edilen trofe, et, tüy, deri, kürk vb’nin sahibi, sevk yerini 

taşıma sırasında değiştirecekse en yakın il müdürlüğüne başvurarak elindeki tezkereyi değiştirebilir. 

Taşıma aracının bozulması durumunda; tezkere sahibi en yakın il müdürlüğüne haber verir. 

Başvurulan görevli personelce tezkerenin arkasına aracın arıza nedeni, yeri ve hareket zamanı 

hakkında açıklama yapılarak tarih ve imza atılır. 

 



7. Yaban hayvanı veya bunlardan elde edilen et, tüy, deri kürk vb.ni işleyen işletme, nakliye 

tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporunu muhafaza edecektir.  

Avlanan türlerin kürk veya postlarının nakliye tezkeresi olmadan iş yerlerinde bulundurulması 

yasaktır.  

 

8. Nakliye tezkeresi bulundurulmaya ve ilgili personel tarafından istenildiğinde gösterilmeye 

mecburdur. Nakliye tezkeresinin kontrolü sırasında eksik ve yanlışlıklar görülmesi durumunda; 

Bakanlık görevlisi en kısa zamanda bağlı olduğu Bakanlık birimine bildirir. Bu süre içinde taşınan 

mallara el konulur. İl müdürlüğü tarafından soruşturma yapılarak en kısa zamanda sonuçlandırılır. 

 

9. Nakliye tezkeresi nüshasının kaybedilmesi durumunda; ilgili, ürünün nakliye tezkeresinin 

düzenlendiği il müdürlüğüne, nakliye tezkeresinin kaybedildiği ve yenisinin alınmasından ötürü 

eskisinin hükmünün kalmadığını içerir dilekçeyle başvurarak nakliye tezkeresinin yenilenmesini ister. 

 Bu başvuru üzerine Bakanlık birimi tarafından doğruluğunun (Kayıp nakliye tezkeresinin 

verildiği yer ile nakliye tezkeresi ürünlerinin sevk olacağı yer arasında nakliye tezkeresi tarihi ile 

müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının incelenmesi) anlaşılması üzerine onaylı fotokopisi 

verilir. Durum fotokopi üzerinde açıklamalı olarak yazılır. 

 

 10. İl müdürlüğünce görevlendirilen personele, nakliye tezkereleri zimmetle verilecek ve 

yetkililer tarafından düzenli olarak nakliye tezkereleri kontrol edilecek, dip varakalarına uymadığı 

görülen görevliler hakkında soruşturma açılacaktır. Görevli personelin zimmetinde bulunan nakliye 

tezkere cilt ve yapraklarının kayıp olması durumunda, görevli hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca 

kaybolan nakliye tezkeresinin geçersiz olduğu diğer Bakanlık birimlerine hemen duyurulur. 

 

11. Nakliye tezkeresi cildi bittiğinde; görevli personelce nakliye tezkeresinin icmali çıkartılarak 

imzalanır ve cilttin arkasına eklenerek ilgili Bakanlık birimine ciltler teslim edilir. İl müdürlüğünce 

görevli personele yeni bir cilt nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan cilt bitmeden yeni cilt verilmez. 

İl müdürlüğünce, kullanılan bu nakliye ciltleri kontrol edilerek teslim alınır, nakliye tezkere 

ciltleri 10 yıl süre ile ambarda saklanır. 10 yılı dolduran ciltler komisyonca imha edilir. 

  

 III. Nakliye Tezkeresi Almadan Taşınması Durumunda Uygulanacak Yasal İşlemler  

 

 Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan, toplanan/yakalanan av ve yaban hayvanının veya hayvan 

maddelerinin avlaktan çıkarılması durumunda; 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası ve MAK 

kararı hükümleri uygulanır.  

 Nakliye tezkeresiyle tekrar taşındığı belirlenen ürünlere el konulur. Bu ürünlerin sahipleri 

hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

 Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av hayvanlarının ve bunların parçalarının ticaretinin 

yapılması durumunda 4915 sayılı Kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası kapsamında işlem yapılır.  

 Yukarıdaki hükümlerden ayrıca, avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde 

taşınmasında, 8 Mayıs 1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu; Hayvan Sağlığı 

ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 22. maddesi çerçevesinde; kişisel ihtiyaçlara 

özgü veya mahalli pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, hayvan maddelerinin memleket içinde 

nakli köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe şahadetnameleriyle 

yapılır. Menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmadan nakledilecek hayvan ve hayvan 

maddelerinin nevi, miktarı ve esasları 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 

uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilir.                                      

     İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan maddelerinin naklinde, menşeine en yakın 

yerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak menşe şahadetnamesinin 

veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve taşınması sırasında bu raporların bulundurulması zorunludur.      

 Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan maddelerinin nakledilmesi ve bu 

durumun 23. maddede belirtilen görevliler tarafından belirlenmesi durumunda; hayvanlar alıkonularak, 



hükümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık 

olup olmadığı araştırılır.  

     Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem 3285 sayılı Hayvan 

Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte gösterilir.    

 

Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetiminin sağlanmasında, av ve yaban hayatının korunması, 

yasa dışı avcılığın önlenmesi ve yaban hayatı kaynaklarından elde edilen ürünlerin avlaklarda ve 

yerleşim yerlerinde kontrol edilmesi önemli bir çalışmadır.  

4915 sayılı Kanun ve bu Kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmeliklerin 

uygulanmasında Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı görevlileri yetkili ve sorumludur.  

Bu nedenle; Ek-1’de gönderilen nakliye tezkeresi örneğinin Ek-2’deki teknik özellikler 

çerçevesinde il müdürlüğünüz tarafından bastırılması, nakliye tezkeresinin düzenlenmesi ve takibine 

ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, aksatılmadan ve hassasiyetle uygulanması, 

bu hususların ilgili şube müdürlükleri ve mühendislikler ile döner sermaye işletmesi saymanlığına 

tebliğ edilmesi, 

Uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için avcı dernekleri aracılığıyla avcılara, av ve 

yaban hayvanı işleyen işletmelere, av turizmi izin belgesi almış acentelere tamimle ilgili bilgilendirme 

yapılması, 

“Av turizmi kapsamında ve sürek avlarında vurulan av hayvanlarının taşınmasında kullanılacak 

tezkerelerin kullanım esasları ve tezkerelere ait talimat”ın yürürlükten kaldırıldığı, 

Mevcut olan nakliye tezkere ciltlerinin 31.12.2009 tarihine kadar yukarıdaki hükümler dikkate 

alınarak, üzerinde Ek-1’deki örnekte yer alan bilgilerin olmaması durumunda altına not düşülüp 

kullanılarak tasarruf edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      T.C.  
  ………….. VALİLİĞİ  

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
 

         SERİ NO:000001 

 
         AVLANAN ve DOĞADAN TOPLANAN-YAKALANAN  

           AV HAYVANINA İLİŞKİN NAKLİYE TEZKERESİ 

 
Avcının/Kişinin Adı-Soyadı  
Acentenin/İşletmecinin Adı-Unvanı  
İzin Belgesi/Avlanma Pulu No/Vb.  
AV HAYVANININ 
Türü ve Adeti/Sayısı  

Cinsiyeti  

Yaşı  
Boynuz/Diş Uzunluğu vb. (cm.)  
Trofe Ağırlığı-Karkas Ağırlık (kg.)  

Diğer hayvan maddeleri  

Avlandığı-Yakalandığı Sahanın Adı  

Avlandığı-Yakalandığı Yer-Mevki  

Avlandığı-Yakalandığı Tarih-Saat  
NAKLİYE TEZKERESİNİN 

Düzenlendiği Tarih  
Geçerlilik Süresi  

Gidilecek Adres  

   

Bu nakliye tezkeresi, yukarıda belirtilen avlanan av hayvanının et/boynuz/diş/post vb’nin avlaktan, avın yapıldığı yerin 

bağlı olduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar veya bir yerden başka bir yere; yasal olarak avlanan 

veya mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine; kürkü için avlanan av hayvanlarının 

işletmelere taşınabilmesi/ nakledilmesi ile doğadan toplanan veya yakalanan bireylerin naklinin yapılabilmesi amacıyla 

verilmiştir.  

         Avcının/Acentenin/İşletmecinin         Düzenleyenin 

         Adı-Soyadı                   Adı Soyadı-Unvanı        
   

 

Not: Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası 

Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri saklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 EK-2 Nakliye Tezkerelerinin Basımı  

 

Ek-1’de yeralan örneğe uygun olarak nakliye tezkeresinde, 

a. Varak  : Her cilt 25 varaktan oluşacak, her varak iki nüsha olacaktır. 

 b. Perferaj-Koçan : Her varakta ilk nüsha kopacak şekilde üstten perferaj olacak, ikinci 

nüsha dip koçanda kalacaktır. 

 c- Otokopi  : Her varakta birinci nüshalar otokopili olacaktır. 

 d- Ebat   : 14,5 x 21 cm. olacaktır. 

 e- Kağıt  : 1. nüsha 60 gr. beyaz renk otokopili (kendinden karbonlu) kağıda, 2. 

nüsha 70 gr. değişik renk kağıda basılacaktır. 

f- Seri Numarası : Birinci cilttin ilk varağı “A-000001” seri numarasından başlayacak ve 

“A-000025” seri numarasında bitecek, diğer ciltler 25’şer varaklı olarak A-000026 seri numarasından 

devam ederek, …… üncü ciltte seri numarası ……… olacaktır. 

Bastırılan tezkerelerin tesellümü yapılmadan önce uygun olarak basılıp basılmadığı kontrol 

edilir ve uygun görülen ciltlerin son yaprağının arkasına bu husus şerh konarak komisyon tarafından 

imza ve tasdik olunur. 

Eksik ve hatalı basılmış ciltler matbaaya iade edilerek yeniden bastırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAKLİYE TEZKERESİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU 

 

I. HUKUKİ DAYANAK  

 
Nakliye tezkeresi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yürürlüğe giren; 

1. “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 47. maddesi,  

2. 16 Haziran 2005  tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve 

Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 65, 67 ve 73. maddeleri, 

3. “Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve 

Usullerine Dair Yönetmelik”in 30. maddesi, 

4. Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 60. maddesi, 
 Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 8 Mayıs 1986 tarihli ve 
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik 
hükümleri saklı kalmak koşuluyla düzenlenecektir. 
 
 II. NAKLİYE TEZKERESİNİN DÜZENLENECEĞİ DURUMLAR 
 
 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve mevzuat çerçevesinde avlanan av hayvanlarının; 
 1. Yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan av hayvanı ve trofelerinin avın avlandığı 
yerden avın avlandığı yerin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar 
taşınabilmesi, 
 2. İzin alınarak avlanan yaban domuzlarının parçalanmamış ve et haline dönüştürülmemiş 
biçiminin taşınabilmesi,  
 3. Avcılar tarafından kürkü için avlanan sansar, porsuk vb. hayvanlar, bu hayvanların 
postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanların kürk ticareti yapan işletmelere 
taşınması, 
 4. Avlanan hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tüy, deri, kürk ve trofelerin bir yerden 
başka bir yere taşınması, 
 
 5. Üretim ve bilimsel amaçlı çalışmalar hariç diğer amaçlar için yasal olarak avlanan av 
hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine 
taşınması,  
 Nakliye tezkeresi ile yapılmak zorundadır. 


