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Av Turizminde Katılım Payı Yönergesi
Amaç ve kapsam
MADDE 1-  (1)  Bu  Yönergenin  amacı;  yöre  insanına  av  ve  yaban  hayatı

kaynaklarından  katma  değer  oluşturarak  bu  kaynaklara  sahip  çıkmasını  sağlamak  için  av
turizmi kapsamında elde edilen avlama ücretlerinden ve  işletilen veya  işlettirilen özel avlak
dışındaki  avlaklarda  sahası  bulunan  belde  belediyesi  ve  köy  tüzel  kişiliği  ile  büyükşehir
belediyesi  sınırları  içinde  kalan  ilçe  belediyeleriyle  koruma,  üretim,  bakım  ve  avcılığın
düzenlenmesi karşılığı yapılacak işbirliği sonucunda verilecek katılım paylarına ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2-  (1)  Bu  Yönerge,  01/07/2003  tarihli  ve  4915  sayılı  Kara  Avcılığı

Kanununun  11  inci  maddesi  ile  14/04/2016  tarihli  ve  29684  sayılı  Resmi  Gazete'de
yayımlanan  Av  Turizmi  Kapsamında  Avlanmalara  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında
Yönetmeliğin 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a)  Avlak:  Av  ve  yaban  hayvanlarının  doğal  olarak  yaşadıkları  veya  sonradan

salındıkları sahaları,
b) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve

genel  avlaklarda,  yıllık  avlanma  izin  ücreti  dışında,  hayvan  türlerine,  ağırlıklarına  ve  trofe
değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

c)  Avlanma  izin  ücreti:  Her  av  yılı  için,  av  hayvanı  gruplarına  ve  avcılık  belgesi
çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ç) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
d)  Av yılı av turizmi komisyonu: Av yılı av turizmi uygulama kararını almak üzere

Genel Müdürlükçe oluşturulan çalışma ekibini,
e) Av turizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere

belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri,
f) Bakanlık: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığını,
g) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,
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ğ) Döner sermaye işletmesi: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesini,

h) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
ı)  İdare:  T.C.  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  Bölge  Müdürlüklerine  bağlı  İl  Şube

Müdürlüğünü,
i) İlçe belediyesi: 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile

12/11/2012  tarihli  ve  6360  sayılı On Dört  İlde Büyükşehir  Belediyesi  ve Yirmi Yedi  İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanuna göre kurulan büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,

j)  Katılım  payı:  Av  turizmi  kapsamında  elde  edilen  avlama  gelirlerinden;  yaban
hayatının korunması,  av ve yaban hayvanlarının korunması,  bakımı ve üretimi  ile  avcılığın
düzenlenmesi hizmetlerinin karşılığı olarak avlak ve sahalarda alanı olan belde belediyesi ve
köy tüzel kişiliği ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine verilecek
ücreti,

k) Kota: Avına izin verilen av ve yaban hayvanı sayısını,
l) Köy tüzel kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa göre faaliyet

gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare kuruluşunu,
m)  Yerleşim  birimi:  Kendisine  ulaşan  karayolları  üzerinde  sınırının,  başlangıcı  ve

bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların
yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş
ve  idari  taksimatla  belirlenmiş  olan  belde  belediyesi  ve  köy  tüzel  kişilikleri  ile  büyükşehir
belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesi ve muhtarlıkları ifade eder.

Yerleşim birimlerinin belirlenmesi
MADDE 4- (1) Bu Yönerge kapsamında işbirliği yapılacak ve katılım payı verilecek

yerleşim biriminin belirlenmesi için sahanın, yerleşim biriminin mülki hudutları içinde kalıp
kalmadığı esas alınır. Bu maksatla İl Şube Müdürlüğü tarafından, Yönerge kapsamında olan
sahalarda alanı bulunan yerleşim biriminin sınırlarının belirlenmesi  için mülki amirliklerden
hudutnameler  ve  hudutnamelerin  işlenmiş  olduğu  memleket  haritaları  ve  sayısal  haritalar
alınır.  Bahse  konu  haritaların  mülki  amirliklerden  temin  edilememesi  durumunda,  orman
işletme müdürlüklerinden de temin edilebilir.

(2) Hudutnamelerin mülki amirliklerden veya orman işletme müdürlüklerinden temin
edilememesi durumunda; mühendis, şef, orman muhafaza memuru, saha bekçisi, muhtar, köy
ihtiyar heyeti, gerektiğinde mahalli bilirkişilerden oluşturulan bir komisyon tarafından arazide
tatbik edilerek Ek-1'deki tutanak hazırlanır.

(3) Tutanağın düzenlenmesinden sonra, İl Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce örneği
Ek-2'de yer alan rapor düzenlenir ve ilgili birimlere gönderilir.

Katılım payı ve işbirliğine ilişkin esaslar
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MADDE 5-  (1) Avlak  sınırları  içerisinde mülki  alanı  bulunan  yerleşim  birimleriyle
yapılacak  işbirliğine  ilişkin esaslar, örneği Ek-3'te yer alan katılım paylarına  ilişkin  işbirliği
protokolüyle belirlenir.
  (2) Protokol hükümlerine İl Şube Müdürlüğü tarafından, avlakların özelliklerine göre
uygun ek maddeler eklenebilir.
  (3) Protokolün tarafları İl Şube Müdürlüğü ile belediye başkanlığı veya muhtarlıktır.
Protokol, İl Şube Müdürü ile belediye başkanı veya muhtar tarafından imzalanır.

(4)  Protokol  İl  Şube  Müdürlüğü  tarafından  1  (bir)  kez  yapılır  ve  yürürlükte
kaldığı/geçerliliği devam ettiği sürece yenilenmez.

(5)  Avlaklarda  mülki  alanının  bulunduğu  Yönergenin  4  üncü  maddesi  kapsamında
belirlenen, koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı katılım paylarına ilişkin
işbirliği protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt etmeyen yerleşim birimleriyle
protokol yapılmaz.

(7) Protokolün imzalanması için davet resmi yazıyla yapılır.
(8)  Bu  Yönerge  kapsamına  giren  sahalarda  yerleşim  birimlerine  verilecek  katılım

payları; protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenir, uyulmaması durumunda ödenmez
ve  protokol  feshedilir.  Protokolün  hangi  hükmüne  uyulmadığı  bir  tutanakla  kayıt  altına
alındıktan sonra bu durum belediyeye veya muhtarlığa resmi yazıyla bildirilir.

Katılım payı oranının belirlenmesi
MADDE 6- (1) Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonları sonucu elde edilen

avlanma izin ücreti dışındaki avlama ücretlerinden yerleşim birimlerine verilecek katılım payı
oranları; avlakların özelliklerine ve avına izin verilen av ve yaban hayvanı türüne göre her av
yılı için av yılı av turizmi komisyonunca belirlenir ve av yılı uygulama talimatında yer alır. 

(2) Av yılı av turizmi komisyonunca belirlenen katılım payı oranları; bu Yönergenin 4
üncü maddesi çerçevesinde belirlenen yerleşim birimlerine bu Yönerge doğrultusunda verilir.

Katılım payı ödemesi
MADDE 7- (1) Av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarına istinaden elde edilen

avlama gelirlerinden avlanma izin ücreti hariç olmak üzere verilecek katılım payı, söz konusu
avlak veya sahalarda mülki alanı bulunan yerleşim birimlerinden işbirliği protokolü yürürlükte
olanlara eşit olarak paylaştırılır.

(2)  İhale  edilen  sahalarda  ya  da  ücreti  peşin  tahsil  edilip  iade  edilmeyen  av
organizasyonlarında av ve yaban hayvanının avlanılamaması veya ihale kotasının herhangi bir
sebeple kullanılmaması durumunda katılım payı; İl Şube Müdürlüğünce ödemeye esas teşkil
edecek  av  bildirim  formu  doğrultusunda  işbirliği  yapılan  yerleşim  birimlerine  eşit  olarak
verilir.

(3) Katılım payı, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanılarak ildeki
şube müdürlüğünce hazırlanacak av bildirim formu ile tahakkuk ettirilir.

(4) Avlama gelirlerinin tahsili sonucunda ödenecek katılım payı hesaplanarak İl Şube
Müdürlüğünün döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına alınır. Katılım payı ödemeleri av
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yılı  içerisinde tahakkukun yapılmasını  izleyen 30 (otuz) gün içinde döner sermaye işletmesi
tarafından yerleşim birimlerinin banka hesaplarına aktarılır.

(5) Katılım payının hak sahiplerine zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç
ödenmemesinden doğan sorumluluk ilgili İl Şube Müdürlüğüne aittir.

Katılım payı gelir kaydetme ve bildirim
MADDE 8-  (1)  Kotaların  kullandırıldığı  avlaktaki  yerleşim  birimleri  ile  protokol

yapılmaması  halinde,  avlama  gelirlerinin  tamamı  döner  sermaye  işletmesi  hesabına  gelir
olarak kaydedilir.

(2)  Katılım  paylarına  ilişkin  işbirliği  protokol  hükümlerine  uyulmaması  durumunda
yazılı uyarı yapılır. Bir av döneminde iki kez uyarı yapılan yerleşim birimleriyle iki yıl süreyle
işbirliği yapılmaz.

(3)  Katılım  payları,  442  sayılı  Köy  Kanunu,  6360  sayılı  On  Dört  İlde  Büyükşehir
Belediyesi  ve  Yirmi  Yedi  İlçe  Kurulması  ile  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtilen şekilde harcanabilecektir.

(4) Büyükşehir belediyesi  sınırları  içinde kalan  ilçe belediyelerine bağlı muhtarlıklar
ile  belde  belediyesi  ve  köy  tüzel  kişiliklerine  av  turizmi  kapsamında  aktarılan  katılım
paylarının bilfiil  avın yapıldığı  alanda yer  alan muhtarlıkların  ortak  ihtiyaçları  (cami,  okul,
çeşme vb.) için harcanmasından İl Şube Müdürlüğü ile protokol yapan birimler sorumludur.
Bu  birimler  aktarılan  katılım  paylarının  bu  minvalde  harcandığına  dair  belgeleri  İdareye
zaman geçirmeksizin ibraz etmek zorundadır.

(5) Katılım payı  ile yapılan veya alınan her  türlü  iş ve mal, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını veya alındığını ifade edecek şekilde katılım
payı ödenen birim tarafından levhalandırılır.

(6)  Yerleşim  birimlerine  verilen  katılım  payı  tutarını  gösteren  cetvel  İl  Şube
Müdürlüğünce,  av  yılı  sonunda  yerleşim  yerinin  bağlı  olduğu Mülki  Amirliğe  bir  yazıyla
bildirilir. Yerleşim birimlerine verilen katılım payı tutarlarını gösteren cetvel, her ay ilgili İl
Şube Müdürlüğünün ilan panosuna asılarak duyurulur, yerleşim birimlerinin ilan panosuna da
asılması sağlanır.

(7)  Protokolü  feshedilen  yerleşim  birimlerine,  fesih  tarihinden  önce  döner  sermaye
işletmesi  hesabına  yatan  avlama  gelirlerinden  hesaplanan  katılım  payı  ödenir.  Protokolü
feshedilen yerleşim birimlerine  fesih  tarihinden  sonra hesaba yatan gelirlerden katılım payı
ödenmez.

(8)  Yerleşim  birimlerinin  sonradan  protokolü  imzalaması  durumunda  protokolün
imzalanmasından  sonraki  yapılacak  av  organizasyonlarından  elde  edilen  avlama  gelirleri
üzerinden belirlenen katılım payı, bu yerleşim birimlerine de verilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9- 11.06.2014 tarihli ve 120785 sayılı Bakanlık Makamı Olur'uyla yürürlüğe

koyulan 2014/3 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Yürürlük
MADDE 10- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Ek:
1 - Arazi sınır tespit tutanağı örneği (1 sayfa)
2 - Sınır ilişkisini gösterir rapor örneği (2 sayfa)
3 - Katılım payı protokol taslak örneği (3 sayfa)

 
Dağıtım:

15 Bölge Müdürlüğüne
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            Ek-1 

 

............................................. Beldesi/Köyü/Muhtarlığı için 

Arazi Sınır Tespit Tutanağı 

 

 

......................Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün/.................. İlçesi İdare Kurulunun     

............. tarih ve ............  sayılı yazıları ekinde gönderilen  .............. İlçesi ................... 

Beldesi/Köyüne/Muhtarlığına ait hudutnamesinin arazi üzerinde tespiti için aşağıda imzaları 

bulunan heyetçe mahalline gidildi. 

 

 Muhtar ve ihtiyar heyeti azaları ile bilirkişi huzurunda mülki hudut tespitine geçildi.  

 

 Belde/Köy/Mahalle hudutnamesindeki sınırlar okunarak ve arazide görülerek 

Belde/Köyün/Muhtarlığın mülki hudutlarının; 

 

 Doğusu : 

 

Batısı  : 

 

Kuzeyi  : 

 

Güneyi  : 

 

olduğu tespit edildi.   

 

 

 

İş bu arazi sınır tespit tutanağı tarafımızdan tanzim ve imza olundu. ...../...../20… 

 

 

 

 

......................İdare Yetkilisi  Orman Muhafaza Memuru  Saha Bekçisi 

 

 

 

.................... Başkanı/Muhtarı   Köy İhtiyar Heyeti Azası 

 

 

 

Köy İhtiyar Heyeti Azası     Bilirkişi 

 



            Ek-2 

 

..................................... Beldesinin/Köyünün/Muhtarlığın Mülki Hudutlarına Göre 

…………… Sahası Sınırları ile İlişkisini Gösterir Rapordur 

 

 

Avlağın Bulunduğu 

Bölge Müdürlüğü : 

İl Şube Müdürlüğü : 

Şefliği   : 

İli   : 

İlçesi   : 

İşletme Müdürlüğü : 

İşletme Şefliği  : 

Serisi   : 

Bölme Numaraları : 

Yüzölçümü (Ha) : 

 

 

Beldenin/Köyün/Muhtarlığın Tasdikli Hudutnamesine Göre Hudutları 

Doğusu : 

Batısı  : 

Kuzeyi  : 

Güneyi  : 

 

Beldenin/Köyün/Muhtarlığın Arazide Tespit Edilen Hudutları 

Doğusu : 

Batısı  : 

Kuzeyi  : 

Güneyi  : 

 

Beldenin/Köyün/Muhtarlığın Hudutname ve Arazide Tespit Edilen Mülki Hudutları 

İçerisinde Kalan Avlak Sahasının 

 

 

Serisi   Mevkii   Bölme Numaraları    Alanı (Ha)  

 

 

 

 

Beldenin/Köyün/Muhtarlığın Hudutname ve Arazide Tespit Edilen Mülki Hudutları 

İçerisinde Kalan Avlak Sahasının Avlağın Toplam Yüzölçümüne Oranı 

 

 

 

 

Gerekli Görülen Diğer Bilgiler 

 

 

 



Netice ve Kanaat 

 

........................................... Beldesinin/Köyünün/Muhtarlığın hudutnamesi ile arazide yapılan 

inceleme sonucunda ...................... Beldesinin/Köyünün/Muhtarlığın mülki hudutları içinde 

............................... hektar yüzölçümünde avlak sahası bulunduğu/bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

 

       .................. İdare Birimi 

 

 

 

Ekleri 

1- Köyün mülki hudutlarını gösterir Valilikten temin edilen tasdikli hudutname veya belge 

2- Köyün mülki hudutlarının arazide tespit edildiğine dair tutanak (Mühendis, ilgili muhafaza 

memuru veya saha bekçisi, belde belediyesi yetkilisi, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti azaları 

ile bilirkişiler) 

3- Köyün mülki hududu ile bu mülki hudut içerisinde kalan avlak sahasının bölme numaraları, 

mevkiini gösterir 1/100.000 ölçekli harita. 

 

 

 

 

 

 

 

              Tasdik Olunur 

                  İdare Yetkilisi 
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                           Ek-3 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar)  …..  Bölge 

Müdürlüğü …….….. İl Şube Müdürlüğü ile ...................................Belediyesi/Muhtarlığı 

Arasındaki  Yerleşim Birimlerine Av Turizmi Kapsamında Verilecek Katılım Payına İlişkin 

Protokol 

 

Taraflar 

MADDE 1- Bu protokol; ...................... Bölge Müdürlüğü …………………. İl Şube 

Müdürlüğü ile ................................... arasında düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

 MADDE 2-  
 İdare; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bölge müdürlüklerine bağlı il şube müdürlüklerini, 

 Yerleşim birimi: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının, başlangıcı ve bitimi bir 

işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları 

yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla 

belirlenmiş olan belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde 

kalan ilçe belediyesi ve muhtarlıkları ifade eder, 

 Kanun; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 

 Temsilci; Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesi, muhtar, köy tüzel 

kişiliği ve belde belediyesi tarafından av organizasyonlarında görevlendirilen kişileri, 

 Katılım payı: Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden; yaban hayatının 

korunması, av ve yaban hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi ile avcılığın düzenlenmesi 

hizmetlerinin karşılığı olarak avlak ve sahalarda alanı olan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği ile 

büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine verilecek ücreti. 

 GARVÖT: Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesini ifade eder. 

 

Amaç 

MADDE 3- (1) Bu protokolün amacı; 

a) Av turizmi kapsamında av organizasyonları yapılan sahalarda mülki alanı bulunan 

yerleşim birimleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesini içerir işbirliği esaslarını 

belirlemek, 

b) Koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesiyle ilgili işbirliği yapılacak yerleşim 

birimlerine, sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek,  doğal 

kaynakların bir parçası olan av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yapılan av 

organizasyonları sonucu elde edilen avlama gelirlerinden katılım payı verilmesine ilişkin esas ve 

usulleri belirlemektir.  

 

İşbirliği esasları  

MADDE 4- (1)  

(1) Yerleşim birimlerinde yaşayan avcılar tarafından yasa dışı av yapıldığının belirlenmesi 

ve idarece yapılacak yazılı uyarıya rağmen bir av dönemi içinde yasa dışı avcılığın ikinci defa 

tekrarı halinde, av dönemi içinde yapılacak daha sonraki av organizasyonlarından elde edilen 

katılım payları ödenmez. 

(2) Protokolü feshedilen yerleşim birimlerine, fesih tarihinden önce yapılan av 

organizasyonlarından elde edilen avlama ücretlerinden  hesaplanan katılım payı ödenir. Protokolü 

feshedilen  yerleşim birimlerine protokolün fesih tarihi esas alınarak, av organizasyonlarından elde 

edilen avlama ücretlerinden katılım payı ödenmez.  

 (3) Ücretleri tehsil edilipte av yılı sonuna kadar av gerçekleşmediği hallerde Katılım payları 

işbirliği Protokolü yürürlükte olan yerleşim birimlerinin hesaplarına aktarılır.  

 (4) Yerleşim birimlerinin bu protokolün 5. maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine 
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getirmemeleri ve bu protokol hükümlerine uymamaları durumunda daha sonraki av 

organizasyonlarında katılım paylarının bu yönerge doğrultusunda tahakkuk ettirilecek payları 

Yerleşim birimlerine ödenmez. 

(5) Bir usulsüzlük tespit edildiğinde ilgili mercilere idarece bildirilir. Mevzuatta yapılacak 

değişiklikler taraflarca kabul edilmiş sayılır. 

 

Yerleşim birimlerinin sorumlulukları  

MADDE 5- (1) Yerleşim birimleri tarafından görevlendirilen bekçiler ile personel, başkan, 

muhtar, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, av turizmi kapsamında avlanmaya izin verilen ve işbirliği 

yapılan sahalarda veya avlaklarda,  usulsüz ve yasa dışı av yapılmasını,  avlağa evcil hayvan 

sokulmasını,  belde, mahalle ve köylü avcıların bu avlaklarda yasadışı av yapmasını önlemek, yasa 

dışı av yapanlar hakkında ihbar tutanağı düzenlemek, ihbar etmek, idare görevlilerine koruma ve 

kontrollerde yardımcı olmak, yerleşim birimlerindeki yöre halkının avlaklara başıboş köpek 

salmalarına engel olmak, avlaklardaki başıboş köpeklerin yaban hayatına zarar vermemeleri 

hususunda önlem almak zorundadır. 

(2) Av organizasyonu yapılacak sahada mülki alanı bulunan yerleşim birimlerinin herhangi 

birinden bir temsilcisinin organizasyona katılımı esas olup, katılan temsilcinin GARVÖT’ü 

imzalaması zorunludur. 

(3) Av organizasyonlarına yerleşim birimlerinden temsilciler katılır. Ava katılacak 

temsilcilerin isimleri yerleşim birimlerince belirlenerek av organizasyonlarından önce idareye 

bildirilir. 

 (4) Yerleşim birimleri, av organizasyonunun başarıyla neticelendirilmesi maksadıyla etüt, 

belirleme, gözlem gibi konularda ilgililere yardımcı olur. 

(5) Yerleşim birimlerinin temsilcileri av organizasyonlarına sadece gözlemci sıfatıyla 

katılacaklardır. Temsilcilerin ücretlendirilmesi ve istihdamı ile ilgili her türlü sorumluluk yerleşim 

birimlerine aittir. İlgili tarafından temsilcilerin av organizasyonlarına yardımcı olunmasının 

istenmesi durumunda rehber olarak çalışabilir. 

(6) Yerleşim birimleri, av organizasyonunun yapıldığı avlakta toprak, su, hava kirlenmesi ve 

benzeri çevre sorunları yaratacak faaliyetlerin yapılmasına engel olur.  

(7) Katılım paylarının ödenebilmesi için yerleşim birimleri adına açılmış banka hesapları 

idareye bildirilir. 

(8) Katılım payları, 442 sayılı Köy Kanunu, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununda belirtilen şekilde harcanabilecektir.  

(9) Katılım payı ile yapılan veya alınan her türlü iş ve mal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını veya alındığını ifade edecek şekilde katılım payı ödenen 

birim tarafından levhalandırılır. 

(10) Katılım payları ilan panolarında ilan edilir. 

 

İdarenin sorumlulukları  

MADDE 6- (1) İdare, av organizasyonlarından sonra ilgililerce yatırılacak avlama 

ücretlerinden katılım payını emanet hesabına alır. 

(2) İdare katılım payını, mevzuat, Yönerge ve bu protokol hükümlerini yerine getiren 

yerleşim birimlerine, …………….. sayılı Yönerge doğrultusunda hesaplayarak öder. 

(3) Katılım payları, avlama ücretlerinin yatırılmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde 

yerleşim birimlerinin banka hesaplarına aktarılır. 

(4) Yerleşim birimlerine verilen katılım payı tutarlarını gösteren cetvel, av yılı sonunda 

yerleşim yerinin bağlı olduğu Mülki Amirliğe yazıyla bildirilir.  

(5) İşbirliği yapılan yerleşim birimlerinin, protokol hükümlerine uyup uymadığı her aşamada 

idare tarafından denetlenir.  



                                                   Katılım Payına İlişkin Protokol 3 
 

 

Protokolün feshedilmesi  

Madde 7- Av turizmi kapsamında işbirliği yapılan avlaklarda, sahalarda, yerleşim 

birimlerinin bu protokolün 5 inci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkralarındaki hükümlerine 

uyulmaması durumunda derhal feshedilir.  

Protokolün diğer hükümlerine uyulmaması durumunda karşı taraf yazılı olarak uyarılır. 

İkinci yazılı uyarıya rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde protokol feshedilir.  

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 28 

inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan sahalarda, 36 ncı  maddesinin yedinci fıkrası hükmü 

uygulanır. 

Protokolü fesih edilenlerle iki yıl süreyle protokol yapılmaz.  

 Yönerge ile bu protokol hükümlerine uymayan ve protokolü feshedilen yerleşim 

birimlerine, ilgili avlak veya Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları(YHGS)’ndan elde edilen avlama 

gelirlerinden katılım payı ödenmez ve Döner Sermaye hesabına gelir olarak kaydedilir.  

 

Özel hükümler 

Madde 8- Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine bağlı muhtarlıklar 

ile belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine av turizmi kapsamında aktarılan katılım paylarının 

bilfiil avın yapıldığı alanda yer alan muhtarlıkların mecburi ihtiyaçları (cami, okul, çeşme vb.) için 

harcanmasından idareyle protokol yapan birimler sorumludur. Bu birimler aktarılan katılım 

paylarının bu minvalde harcandığına dair belgeleri idareye zaman geçirmeksizin ibraz etmek 

zorundadır. 

Bölge Müdürlüklerince yapılacak değerlendirme neticesinde protokolün bu hükmüne aykırı 

hareket eden birimlerle yapılmış olan protokol feshedilir. Protokolü feshedilenlerle iki yıl süreyle 

protokol yapılmaz. 

 

 

Yürürlük 

Madde 9- (1) Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

(2) 20.....-20..... av yılı için geçerlidir.  

 

(3) Bu protokol, 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.   

 

 

             ........./......../………. 

    

 

 

 

………………………….      ................................ 

 

          

İdare Yetkilisi                                   Yerleşim Birimi Başkanı/ 

                         Belde Başkanı/Muhtar 
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