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AV KILAVUZLARININ SEÇİMİ, EĞİTİMİ, ÇALIŞMA 

ve GÖREVLERİYLE İLGİLİ TALİMAT 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu talimat, av organizasyonlarının doğal hayata zarar vermeden 

yürütülmesini ve tamamlanmasını, yöre halkının işlendirilmelerini, sürdürülebilir avcılığın 

eğitilen kişilerce yapılmasını, belirlenen kurallar doğrultusunda av organizasyonlarının 

başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlamaya çalışacak av kılavuzlarıyla ilgili ilkeleri 

belirlemeyi amaçlamaktadır. 

(2) Bu talimat, av kılavuzu adaylarının seçimi, sertifika, sertifika sonunda başarılı 

olanların yetkilendirilmeleri ile av kılavuzlarının çalışmalarına ilişkin yöntemleri kapsar. 

(3) Av kılavuzları öncelikle, yöre halkı ile avcı kuruluşu üyelerinden seçilir. 

(4) Av organizasyonlarında yetkilendirilecek, görev alacak av kılavuzu; yaban hayatı, 

yaban ve av hayvanları ile avcılık, avlaklar hakkında bilgi sahibi olan, av organizasyonunun 

yürütülmesine yardımcı olabilecek kişilerden seçilir.  

 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu talimat, 01/7/2003  tarih ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 

11 inci maddesi ve 14/04/2016 tarih ve 29684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

45 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Talimatta geçen; 

a) Acente: 1618 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan (A) ve (C) grubu seyahat 

acentesi işletme belgesi sahibi olanlardan Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi 

verilenleri, 

b) Av kılavuzu: Öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden belirlenen, av 

ve yaban hayatıyla ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak üzere eğitilen kişiyi, 

c) Av organizasyonu: Kanun ve Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av ve yaban 

hayvanı türlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avla ilgili 

düzenlemelerin tümünü, 

ç) Av yılı av turizmi uygulama talimatı: Av turizmi kapsamındaki av organizasyonları 

için Komisyonca alınan karar ile bu kararın dışında uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı, 

sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan kurallar bütününü, 

d) Avlanma: Kanun kapsamında 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, 

e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, 

f) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, 

g) İdare: Müdürlük ya da şeflik, 

ğ) Kanun: 4915 sayılı Kanunu, 

h) Müdürlük: Bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü, 

ı) Şeflik: Müdürlüğe ve milli park müdürlüğüne bağlı birimi,  

i) Talimat: Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimatı, 

j) Yönetmelik: 14/4/2016 tarih ve 29684 sayılı Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, 

ifade eder. 
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 Başvurular 

MADDE 4- (1) Av kılavuzluğu sertifika programı için başvuranlardan; 

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

  b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

  c) Okur-yazar olmak, 

   ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla 

hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve 

nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi 

ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunmamak,  

  d) Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak, 

  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul ve 

görme engelli olmamak 

  şartları aranır. 

 (2) Av kılavuzluğu sertifikası başvurusu; başvuru formu (Ek-1) ve bu formda yazılı olan 

belgelerle birlikte yapılır.  

  (3) 4 üncü maddede belirtilen konulardan durumlarında değişiklik olanlar, durumu 

İdareye bildirir. 

 

Av kılavuzluğu sertifikası  

MADDE 5- (1) a) Av kılavuzluğu sertifikası programı Müdürlükçe düzenlenir. Genel 

Müdürlük sertifika programını zorunlu hallerde düzenler.  

 b) Av kılavuzluğu sertifika programı ve koşulları, Genel Müdürlük ve Müdürlük 

internet sitelerinden duyurulur. 

(2) a) Sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av 

turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve 

av hayvanları bilgisi, ekoloji; harita bilgisi, takip, bulma ve belirleme; trofenin çıkartılması, 

trofe ölçümü; ilk yardım, iletişim; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av 

kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları yer alır ve Ek-2’deki sertifika programı 

uygulanır.  

b) Sertifika programının süresi 2 gündür. Tam zamanlı katılım esastır. 

(3) Birden fazla Müdürlük av kılavuzluğu sertifika programını düzenleyebilir. Av 

kılavuzluğu sertifika programının katılımcıları, ikameti gözetilmeksizin ülke genelinde 

yapılan istedikleri programlara katılabilir.  

(4) a) Başvuruları Müdürlükçe uygun görülen katılımcılar, duyuruyla sertifika 

programına katılırlar. 

b) Av kılavuzluğu sertifika programında katılımcı sayısında sınırlaması yoktur.  

    c) Başvuruları uygun görülen katılımcılardan öncelik, yöre halkı ile avcı kuruluşu 

üyeleridir. Daha sonra sırasıyla; av organizasyonunda görev almış ya da günlük avlanma ve 

ödeme taahhütnamesinde imzası bulunanlara, köy tüzel kişiliği temsilcisi olarak görev 

yapanlara, avcılık belgesi sahibi olanlara, yabancı dil bilgisi düzeyini olumlu olarak 

belgeleyenlere, avcı eğitim kurs bitirme belgesi olanlara tanınır. 

d) Sertifika program duyurusu, sertifika programının başlangıç tarihinden en geç 30 

gün öncesinden yapılır. Duyuru yapılmaksızın sertifika programı düzenlenmez. 

(4) a) Sertifika programında görev alacak eğiticiler; Genel Müdürlük ve İdare 

çalışanları, üniversite, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve avcı kuruluşları ile 

araştırmacılardan belirlenir. 



    Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle ilgili Talimat   2017 

 

b) Sertifika programında görev alacak eğitici ücretleri, avcı eğitim kurslarındaki 

şekliyle ödenir. 

(5) a) Sınavın yapılması ve değerlendirilmesi oluşturulan sınav komisyonunca yapılır. 

b) Sınav test usulüyle yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir. Arazi deneyimi, alanı 

tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en 

az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 

puan, alınan puana göre eklenir.  

 (6) a) Sertifika programı sonunda başarılı olanlara Ek-3’teki av kılavuzluğu sertifikası 

Müdürlükçe verilir.  

b) Av kılavuzluğu sertifikası sahibine talepleri halinde Ek-4’teki av kılavuzu kimlik 

kartı verilir.  

(7) Sertifika programı talebe bağlı olarak Müdürlükçe kararlaştırılarak yeniden yapılır, 

bir Olur’a gerek yoktur. 

(8) Sertifika programı düzenlenen ilin dışından alınan av kılavuz kimlik kartı için, 

sertifika programı yapılan ilden diğer ile resmi yazıyla dosyaları iletilir. 

    

Av organizasyonlarında av kılavuzu ve görev alma 

MADDE 6- (1) Av kılavuzu av turizmi kapsamındaki av organizasyonunu, mevzuat ile 

av yılı av turizmi uygulama talimatı ve bu talimat doğrultusunda yürüten, tamamlayan ve 

sonuçlandıran kişidir.  

(2) Örnek avlak hariç olmak üzere av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarının, en 

az bir av kılavuzunun eşliğinde yapılması zorunludur.  

(3) Av kılavuzluğu sertifika sahibinin, av kılavuzu olarak görev yapabilmesi için av 

kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur. 

 (4) Av kılavuzu tüm illerde ve sahalarda görev yapabilir.  

(5) Av kılavuzu kimlik kartının herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.  

(6) Av kılavuzu, dahil olduğu her türlü av organizasyonuyla ilgili uygulamalar ve 

sonuçlarından avcı veya acenteye karşı sorumludur. 

 (7) Hangi av kılavuzunun tercih edileceği avcı ya da acentenin sorumluğundadır.  

(8) a) Av kılavuzu, izin belgesindeki avlanma günlerinin dışında etüt, izleme, takip, 

değerlendirme, avlatmaya yardımcı uygulamalar ve belirleme çalışmalarını İdareden izin 

alarak yapabilir. Av kılavuzu, avcı veya acente talebi olmadan İdarenin bilgisi, izni dışında 

hazırlık yapamaz.  

   (9) Av kılavuzu; av organizasyonu ve dikkat edilecek konularla ilgili avcı ve acenteye 

bilgi verir.  

  (10) İdareye bilgi verilerek belirlenen av kılavuzu değiştirebilir. 

(11) Av kılavuzu kimlik kartı, av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarının dışında 

kullanılamaz.  

(12) a) Genel Müdürlüğe bildirilen av kılavuzlarının listesi, Genel Müdürlük ve 

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır. 

 b) İlgililer listeyi, Genel Müdürlüğün sitesinden takip eder.  

 

  Av kılavuzunun sorumlulukları  
MADDE 7- (1) a) Av kılavuzu; usulsüz avcılıkla ilgili derhal İdareye bilgi verir, her 

av yılı sonunda Ek-5’teki değerlendirme raporunu düzenleyip, av kılavuz kimlik kartı aldığı 

İdareye iletir. 

b) Av kılavuzu, organizasyon sırasında yaban hayatı ile yaban ve av hayvanlarıyla 

ilgili elde ettiği bilgileri, fotoğrafları, sahada bulduğu trofeleri İdareyle paylaşır, verir. Verilen 

fotoğraf ve kanıtlı veriler, isim belirtilerek İdare tarafından kullanılır. Av kılavuzu telif hakkı 

talep edemez. 
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(2) Av kılavuzu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi ile av 

organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı durumlarda tutanağı 

imzalar.  

(3) Av kılavuzu, av organizasyonunun yapıldığı avlakta toprak, su, hava kirlenmesi ve 

benzeri çevre sorunları yaratacak durumlara dikkat eder ve doğal hayata zarar vermeden 

yürütülmesi ve tamamlanmasına özen gösterir. 

(4) Av kılavuzu, avcı veya acentenin haberi olmadan av organizasyonunu terk edemez. 

(5) Av kılavuzu, ekipman, harita ve cep telefonu gibi araçları yanında bulundurur.  

 

 Ücretlendirme 

 MADDE 8- (1) a) Av kılavuzunun alacağı günlük ücret, avcı veya acente arasındaki 

anlaşmaya bağlıdır. Günlük ücret; günlük brüt asgari ücretin 2 katından az, 5 katından fazla 

olamaz.  

 b) Ücretlendirmeyle ilgili anlaşmazlıklarda sorumluluk; av kılavuzu, avcı veya 

acentenindir.  

 (2) Av kılavuzluğuyla ilgili hizmetlerden kaynaklanan sigorta, vergi, harç gibi 

yükümlülüklerde sorumluluk av kılavuzundur. 

 

 Av kılavuzu kimlik kartı iptali  

 MADDE 9- (1) a) Bu talimatın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde 

belirtilen durumlar ile usulsüz av yapan veya aracılık yaptığı kanıtlanan av kılavuzlarının av 

kılavuzu kimlik kartı 5 yıl boyunca Müdürlük tarafından askıya alınır. 

 b) Bu talimat kapsamında belirtilen görev ve sorumluluklar ile Mevzuata aykırılık 

yaptığı belirlenen av kılavuzlarının kimlik kartları 2 yıl boyunca Müdürlük tarafından askıya 

alınır. 

 c) Bu talimatın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konulardan durumlarında 

aykırılık olduğu tespit edilen av kılavuzlarının av kılavuzu kimlik kartı 2 yıl boyunca 

Müdürlük tarafından askıya alınır.  

 ç) Av kılavuzu kimlik kartı, alınmasından önceki durumlardan dolayı askıya alınamaz. 

 (2) Av kılavuzu kimlik kartı askıya alınan av kılavuzu, askıya alma süresi boyunca 

hiçbir şekilde av organizasyonlarına katılamaz, görev yapamaz. 

 (3) a) Kendi isteğiyle av kılavuzu kimlik kartı iptal edilenler hariç av kılavuzu kimlik 

kartı iptal edilenler, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren mevcut sertifikasıyla başvurup yeni 

kimlik alabilir.  

 b) Kendi isteğiyle av kılavuzu kimlik kartını iptal edenler, mevcut sertifikasıyla 

başvurup yeni kimlik alabilir.  

 (4) a) İdare ve ilgililer ile acente ve avcılar; av kılavuzu kimlik kartı olanları, iptal 

edilen ve askıya alınanları http://www.milliparklar.gov.tr adresinden takip eder.  

 b) İdare, av kılavuzluğu kimlik kartı iptal edilen ve askıya alınanları derhal Genel 

Müdürlüğe bildirilir. 

(5) Av kılavuzu kimlik kartını av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarının dışında 

kullandığı belirlenenlerin kimliği 5 yıl boyunca Müdürlükçe askıya alınır.  

 

 İstisna hükümler 

 Madde 10- (1) a) Bir kişi hem av kılavuzu hem de av organizatörü olabilir.  

 b) Av organizatörünün av kılavuzu eşliğinde av organizasyonu yapması tercihine 

bağlıdır. 

 (2) Avcı, acente sahibi ya da avlak işleticisinin av kılavuzu olması durumunda, av 

kılavuzunun av organizasyonuna eşlik etmesi tercihine bağlıdır.   
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 (3) Av kılavuzunun bulunamaması, uygun olmaması ya da çalışıyor olması durumunda 

yerli avcı av organizasyonunu, Bakanlık görevlisi ya da köy tüzel kişiliği eliyle koruma 

yapılan yerlerdeki saha bekçisi eşliğinde yürütebilir. 

 (4) Av kılavuzlarının görevlerini mevzuat doğrultusunda yapıp yapmamasını, Genel 

Müdürlük ve İdare ile yetkili birimler denetler.  

 (5) Av kılavuzu, medya ve sosyal paylaşım sitelerindeki açıklama ve ifadelerine dikkat 

eder, ayrıntıya girmez, saha ismi yazmaz. 

(6) Av ve yaban hayatı konularında en az 5 yıl süreyle çalışan ve av kılavuzluğu olma 

şartlarını taşıyan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından emekli mühendis ve muhafaza 

memuru olanlara av kılavuzu kimlik kartı, av kılavuzluğu sertifikası sahipliği aranmaksızın 

talep halinde İdare tarafından verilir.  

  

Son hükümler  

Kazanılmış haklar 

MADDE 11- (1) Alınan av kılavuz kimlik kartı, geçerlilik süresi sonunda talep halinde 

yeniden düzenlenir.  

 

 Geçici Madde  

 MADDE 12- (1) Yönetmeliğin yayımından önce alınan av kılavuzu kimlik kartı, süresi 
sonuna kadar geçerlidir.  
 (2) Av kılavuzu kimlik kartında görev yeri ilçe/saha/yaban hayatı geliştirme sahası 

yazılı olanların görev yeri tüm illeri kapsar.  

(3) 28.02.2014 tarih ve 385 sayılı Olur ile onaylanıp 27.03.2014 tarih ve 67207 sayılı 

yazımızla uygulamaya giren “Av Kılavuzlarının Seçimi, Çalışma ve Görev Almalarıyla ilgili 

Talimat”  doğrultusunda verilen kimlikler 01.08.2017 tarihine kadar yenilenir.  

 (4) Kendi isteğiyle av kılavuzu kimlik kartı iptal edilenler hariç av kılavuzu kimlik 

kartı iptal edilenler, yeni kimlik kartı alana kadar hiçbir şekilde av organizasyonlarına 

katılamaz, görev yapamaz. 

 

Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 



Ek-1 

 

 

AV KILAVUZLUĞU  

 
BAŞVURU FORMU      

T.C. KİMLİK NO   

ADI-SOYADI    

BABA ADI    

ANA ADI    

DOĞUM YERİ    

DOĞUM TARİHİ    

ADLİ SİCİL BEYANI  

CİNSİYETİ   BAY       BAYAN                        KAN GURUBU:           

TELEFON/E-MAİL 
 

ÖĞRENİM DURUMU  

 

OKUR-

YAZAR 

 

İLKOKUL 

 

ORTAOKUL 

 

LİSE 

 

ÖN LİSANS 

 

LİSANS 

 

Y. LİSANS 

 

DOKTORA 

YABANCI DİL 

DURUMU-DERECESİ 

İNGİLİZCE 

 

 

FRANSIZCA ALMANCA DİĞER 

MESLEĞİ    

ÇALIŞMA DURUMU 

 ÇALIŞMIYOR               ÖZEL SEKTÖR 

 KAMU                            SERBEST 

 EMEKLİ                         ÇİFTÇİ 

İKAMETGAH ADRESİ 

  

    

KATILDIĞI KURSLAR  

 

 

İSTENEN BELGELER            

(1) Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali 

bulunmadığına dair rapor 

(2) 3 Adet vesikalık fotoğraf 

(3) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesi örneği 

(4) Yabancı dil düzeyini gösterir belge (zorunlu değildir). 
 

         İş bu formdaki bilgiler ile ekli belgeler bana aittir; ibraz ettiğim belgeler ile yukarıdaki 

yazılı adli, kimlik, adres ve iletişim bilgilerinden kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğu kabul 

ediyorum. 

 Av kılavuzluğu seminer programına katılımım hususunda gereğini arz ederim. 

          …. / ….. / ……. 

 

                   Adı ve Soyadı 

            İmza 

        

  

  

  

    

  

  

    

 

  



Gün Saat KONU EĞİTİCİLER

15 Dakika Açılış-Katılımcı Tanıtımı

90 Dakika
Av Turizmi ve Mevzuat (KAK ve MAK ile Av Turizmi 

Yönetmeliği, Uluslararası Sözleşmeler, Av Yılı Av Turizmi 

Uygulaması)

30 Dakika Av Turizminde Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler

30 Dakika Av Kılavuzlarının Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

135 Dakika Ekoloji Bilgisi 

90 Dakika İlk Yardım

90 Dakika Yaban Hayatı ve Yaban/Av Hayvanları Bilgisi

30 Dakika Takip, Bulma ve Belirleme 

30 Dakika Trofenin Çıkartılması ve Ölçümü

30 Dakika Silah, Ekipman ve Teçhizat ile Optik Aletler Bilgisi

30 Dakika Harita Bilgisi

45 Dakika İletişim

Sınav Komisyonu (………………...)Sınav

AV KILAVUZLUĞU SEMİNER PROGRAMI (…. -….)

Seminer Yöneticisi …………………..

2. Gün                  

(255 Dakika) 

1. Gün                  

(390 Dakika)







1958

T. C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AV KILAVUZU KİMLİK KARTI

.................  İl Şube Müdürü

T. C. Kimlik Numarası
Adı-Soyadı
Av Kılavuzu Kimlik 
Kartı Numarası
Sertifikanın Verildiği   
İl ve Numarası
Kan Gurubu

:
:

:

:

:



       AV KILAVUZU

* Av kılavuzu kimlik kartı, av turizmi kapsamındaki av organizasyonunun, mevzuat 
ile av yılı av turizmi uygulama talimatı ve bu talimat doğrultusunda yürütülmesi, 
tamamlanması ve sonuçlandırılmasında kullanılır; başka amaçla kullanılamaz. 
* Av kılavuzu, av organizasyonunun doğal hayata zarar vermeden yürütülmesi ve 
tamamlanmasına özen gösterir.
* Av kılavuzu, usulsüz avcılıkla ilgili derhal İdareye bilgi verir.
* Av kılavuzu, İdarenin bilgisi, izni dışında hazırlık yapamaz. 
* Av kılavuzu kimlik kartı, mevzuat ve talimat hükümlerine uyulmadığında askıya 
alınır. 
* Av kılavuzu, dahil olduğu her türlü av organizasyonuyla ilgili uygulamalar ve 
sonuçlarından avcı veya acenteye karşı sorumludur.
* Av kılavuzu tüm illerde ve sahalarda görev yapabilir.



20…-20… av yılı. Doldurularak 15 Nisan tarihine kadar  ………….. İl Şube Müdürlüğüne teslim edilir. 

(Ek-5) 

AV YILI AV KILAVUZU  

DEĞERLENDİRME RAPORU 20…-20…   

 

I. Av Organizasyonu  

Av Organizasyonuna Katılınan Avlaklar: 

 

Av yılı içerisinde ava katıldığı avcılar ve avlama durumları: 

Yerli/Yerel :  

 

Yabancı : 

 

II. Tespit Edilenler (Her saha-avlak için ayrı yazılacaktır) 

Avlağı olumsuz etkileyen faktörler; avlakta-sahada karşılaşılan sorunlar ve öneriler: 
 

 

III. Yaban Hayatı Envanteri (Her saha-alan için tespit edilen hedef türe ait yaban veya av 

hayvan bilgileri)  

 

Alan 

Mevkii 

Adı 

Gözlem 

Tarihi/ 

Saati 

Melez/ 

Hatalı 

boynuz-

Şelek 

bireyler 

Dişi  1-3 Yaş Erkek Birey 

Sayısı Tespit 

Edilen 

Yırtıcılar 

 

Diğer 

Türler 

 

 
4-6 

Yaş 

7 Yaş ve 

Üstü 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Tarih 

       …… Belge Numarası  

              Adı-Soyadı ve İmzası 

 

 

* Av kılavuzu, yaban hayatı ile yaban ve av hayvanlarıyla ilgili elde edilen diğer bilgi, fotoğraf, sahada bulunan 

trofeyi İdareyle paylaşır, verir.  
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