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DAĞITIMLI

       Orman köylerinin ekonomik ve sosyal yetersizliklerine yeni kaynak ve üretim 
imkânlarıyla çözüm aranması maksadıyla ülkemizde av turizmi faaliyetleri 
yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzün av turizmi faaliyetlerinden elde ettiği gelirin önemli 
bir bölümü yaban hayatı kaynaklarının korunması karşılığında köy tüzel kişiliklerine 
verilmektedir. Ayrıca, köylülerimiz av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonlarında 
yemleme, çantacılık ve rehberlik hizmetlerinde de istihdam edilmektedir. Uluslararası 
düzeyde av turizmi potansiyeli olan büyük memeli yaban hayvanı türlerimizin av turizmi 
kapsamında değerlendirilmesiyle gerek ülke gerekse köy ve belde ekonomilerine önemli bir 
gelir kaynağı sağlanmaktadır. 
       Ülkemizdeki yaban hayvanı sayısı 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde 
üniversitelerimizden bilim insanlarının da katılım sağladığı bir komisyonca 150 memeli, 481 
kuş ve 130 sürüngen olmak üzere toplam 761 tür olarak tespit edilmiş ve 29.04.2015 tarihli ve 
29341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yaban hayvanı türleri içinde yer alan 
memelilerden 121, kuşlardan 378 ve sürüngenlerden 130 olmak üzere toplam 629 tür 
Komisyon önerisi ile Bakanlığımızca koruma altına alınmıştır. Uluslararası düzeyde av 
turizmi potansiyeli olan kızıl geyik, yaban keçisi, karaca, Anadolu yaban koyunu, ceylan, ve 
çengelboynuzlu dağ keçisi gibi büyük memeli yaban hayvanları Bakanlığımızca Koruma 
Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi’nde yer almaktadır. Bakanlığımızca koruma altına 
alınan türlerin avlanması yasaktır. Ancak, Bakanlığımızca koruma altına alınan ve uluslararası 
düzeyde av turizmi potansiyeli olan büyük memeli yaban hayvanlarının av turizmi 
kapsamında avlanmasına kırsal kalkınmaya katkı amacıyla Genel Müdürlüğümüzce izin 
verilmektedir. 
       Genel Müdürlüğümüz av turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve devamlılığının temini 
için uyulması gereken usul ve esasları 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi kapsamında Avlanmalarına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlemiştir. Bu yönetmelik revize edilerek Av 
Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik adıyla 
14.04.2016 tarih ve 29684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel ve 
devlet avlaklarında av turizmi faaliyetlerine yeni yönetmeliğin 28 inci maddesi kapsamında 
izin verilmektedir. Yeni yönetmeliğin 29 uncu maddesi “Tür ve cinsiyet ile kotaların 
belirlenmesi ve avlanma şekli” başlığı altında “(1) Özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda 
avlanacak av ve yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve kotaları; etüt-envanter ve izleme 
çalışmalarıyla bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüklerince belirlenir ve Genel 
Müdürlüğe bildirilir. (2) Genel Müdürlüğe bildirilen kotalar; Komisyonca değerlendirilir, 
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gerekçesi belirtilmek suretiyle değişiklikler de yapılarak onaylanır, av yılı av turizmi 
uygulama talimatı ile yürürlüğe girer.” Hükümlerini içermektedir.
       4915 sayılı Kanunda tanımlanan genel ve devlet avlaklarının tesis çalışmaları 2009 
yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda, ülkemizde genel ve devlet avlaklarının tesisi, tescili, 
işletilmesi ve işlettirilmesi hususunda taşra birimlerimizin izleyecekleri yol ve uymaları 
gereken usul ve kuralları belirlemek amacıyla 14.09.2009 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.01/500-
287 sayılı Bakanlık Makam Oluru alınarak 16.09.2009 tarih ve B.18.0.DMP.03.01.500.01-02 
sayılı yazımızla tüm illerimize gönderilmiştir. Söz konusu Olur’da ülkemizde genel ve devlet 
avlaklarının tesis ve tescil faaliyetlerinin 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanması 
öngörülmüştür. Bakanımızın talimatı doğrultusunda ülkemizde genel ve devlet avlaklarının 
tesis ve tescil faaliyetleri planlandığı gibi 2016 yılı Nisan ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 
Yaklaşık 72 milyon hektar alan kaplayan 990 genel ve 1098 devlet avlağı olmak üzere toplam 
2088 avlak tesis edilerek 2016-2017 MAK Kararı ekinde yayınlanmıştır. 
       Genel ve devlet avlaklarının tesis ve tescil sürecinde ülkemizdeki av turizmi 
faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için henüz avlak olarak tescil edilmemiş 
sahalarda av turizmi kotalarının belirlenmesinde uyulması gereken esas ve usullerin de izah 
edildiği 12.07.2011 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.01/020/915    sayılı Genel Müdürlük Makam 
Oluru alınarak 19.07.2011 tarih ve B.18.0.DMP.03.01-480-1859 sayılı yazımızla taşra 
birimlerimize gönderilmiştir. Ülkemizde genel ve devlet avlaklarının tamamlanmasıyla bu 
talimatın bazı bölümlerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
       Yukarıda verilen bilgiler ışığında, içerisinde av turizmi kapsamında avına izin verilen 
büyük memeli av ve yaban hayvanları barındıran genel ve devlet avlaklarında bu türlerimizin 
av turizmi kotaları aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde belirlenecektir.
       1.Genel ve devlet avlaklarının av turizmi kotaları bu talimat esas alınarak belirlenecek ve 
belirlenen kotalar bu talimat ilgi tutularak üst yazıya bağlanıp Genel Müdürlüğümüze 
gönderilecektir. Genel ve devlet avlaklarının kotaları Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının 
Kotaları ile birlikte gönderilmeyecektir. 19.07.2011 tarih ve B.18.0.DMP.03.01-480-1859 
sayılı yazımızla taşra birimlerimize gönderilen 12.07.2011 tarih ve 
B.18.0.DMP.0.03.01/020/915           sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’unun “2. İL 
GENELİNDE KOTA BELİRLEME” başlıklı bölümü ile “3. TESCİL EDİLMİŞ 
AVLAKLARDA KOTA BELİRLEME” bölümü bu talimatla yürürlükten kaldırılmıştır.
       2.Ülkemizde av turizmi faaliyetlerinin yaptırılacağı avlaklar 08.01.2005 tarih ve 25694 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren eski yönetmeliğin 29. madde hükümleri 
çerçevesinde özel avlak, örnek avlak ve devlet avlakları ile sınırlandırılmıştır.14.04.2016 tarih 
ve 29684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğinin 28 inci 
maddesi ile genel avlaklarda da av turizmi faaliyetlerin yapılmasına izin verilmiştir.
       3.Genel ve devlet avlaklarında Bakanlığımızca koruma altında olan büyük memeli yaban 
hayvanı türlerinden sadece kızıl geyik, yaban keçisi, melez yaban keçisi, karaca, Anadolu 
Yaban Koyunu, ceylan, ve çengelboynuzlu dağ keçisinin avına izin verilecek, kota bildirim 
formları bu türler için doldurulacak ve kota bildirim formlarında başka türler yer 
almayacaktır. 
       4.Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altında olan ve genel ve devlet avlaklarında av 
turizmi kapsamında avına izin verilen türlerimizin envanteri 19/09/2006 tarih ve 
B.18.0.DMP.0.03.01/020/145 sayılı Bakanlık Makam Oluru çerçevesinde yapılacak ve üç 
yılda bir tekrar edilecektir. Envanteri yapılmayan popülasyonlar için av turizmi kotası 

http://www.cevreorman.gov.tr/


T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi:  http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?d=exgA

Adres : Alparslan Türkeş Cad. No:71 Beştepe 06560 Yenimahalle - 
ANKARA

Ayrıntılı Bilgi : Asuman ULUSOY Orman Mühendisi

Telefon : Fax : 
e-posta : aulusoy@cob.gov.tr         Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr

belirlenmeyecektir. Envanter yapılmayan yıllarda bu türlerimizin avlaklardaki popülasyonları 
ve habitatları izlenerek avlağın % 30’dan daha büyük bir kısmını etkileyen orman yangını 
oluşması veya popülasyonun en az % 30’unun ölümüne sebep olduğu tahmin edilen ekstrem 
ilkim koşullarının ortaya çıkması durumunda envanter tekrar edilecektir.
       5.Yapılacak envanter çalışmalarında maliyetleri düşürmek adına avlattırılacak türün avlak 
içerisinde kullandığı toplam alan tespit edilecek ve envanter çalışması bu alanda yapılacaktır. 
Bu alandan yerleşim yerleri, göl, gölet alanları gibi hayvanların kullanmadıkları alanlar 
çıkarılarak elde edilen değer popülasyon yoğunluğu hesabında kullanılacaktır.Örneğin, X 
İlinde 23500 hektarlık bir sahada tesis edilmiş olduğu varsayılan Y devlet veya genel avlağı 
içerisinde Merkez Av Komisyonu Kararı çerçevesinde avına izin verilen türlerin yanı sıra 
avlağın 6000 hektarlık bir bölümünde yaban keçisi de bulunmaktadır. Buavlakta yaban keçisi 
kotası belirlenecek ise; avlak sınırları içerisinde yaban keçisinin kullandığı tespit edilen 6000 
hektarlık alandan yerleşim yerleri, göl, gölet gibi hayvanların kullanmadıkları alanlar 
(sözgelimi toplam 1500 ha) çıkarılarak envanter yapılacak sahanın büyüklüğü 4500 ha olarak 
hesap edilecek ve yapılacak envanter çalışması sonucunda popülasyon yoğunluğu 4500 
hektarlık saha göz önüne alınarak belirlenecektir.
       6.Av turizmi kapsamında avlanmasına izin verilen herhangi bir türün genel veya devlet 
avlağı olarak tescil edilen avlaklarda avlanmasında avlağın sınırları esas alınacak ve av 
turizmi organizasyonları avlağın sınırları dahilinde düzenlenecektir.
       7.Av turizmi faaliyetlerinde bulunan yerli ve yabancı avcılar avladıkları hayvanın trofe 
değerine göre ücret ödemektedir. Herhangi bir hayvanın trofe değeri ise yaşıyla doğru orantılı 
olarak artmaktadır. Diğer bir deyişle en yaşlı hayvanlar en değerli trofelere sahip 
hayvanlardır. Ancak, uluslararası literatürde yer alan avcılıkla alakalı bilimsel makalelerde 
büyük memeli yaban hayvanı popülasyonlarındaki yaşlı erkek bireylerin % 2’sinden 
fazlasının avlanmasına izin verilmesinin popülasyonun gelişimini engellediğinden söz 
edilmektedir. Bu nedenle, büyük memeli yaban hayvanı popülasyonlarının % 50’sinin dişi ve 
% 50’sinin erkek bireylerden oluştuğu varsayımından hareketle, herhangi bir genel veya 
devlet avlağında barınan ve av turizmi kapsamında avına izin verilen herhangi bir tür için 
belirlenen av turizmi kotası popülasyon büyüklüğünün % 1’ini geçmeyecek şekilde 
belirlenecektir. Büyük memeli yaban hayvanı popülasyonlarının büyüklükleri 100 bireyin 
altına düşmesi durumunda popülasyon tükenme sürecine girmiş olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle, herhangi bir avlakta barınan bir türün popülasyon büyüklüğünün 100 bireyin altında 
olması durumunda o tür için av turizmi kotası belirlenmeyecektir.
       8.Genel ve devlet avlaklarında Anadolu yaban koyununun 7, yaban keçisinin 8, melez 
yaban keçisinin 4 ve karacanın 5 ve daha yaşlı erkek bireylerinin avına izin verilecektir. Arazi 
koşullarında çengelboynuzlu dağ keçisinin erkek ve dişi bireylerini ayırt etmek mümkün 
olmadığı için, bu türün  7 ve daha yaşlı erkek ve dişi bireylerinin avına izin verilecektir. 
Geyikte ise boynuzlarından birinde en az 6 çatal olan erkek bireylerinin avına izin 
verilecektir.
       9.Devlet avlakları ve genel avlaklar içinden seçilerek sözleşme ve şartname hükümleri 
doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen esaslara göre işlettirilen örnek avlaklarda av turizmi 
kotası belirlenmeyecektir.
       10.Bakanlığımızca koruma altına alınan ancak av turizmi kapsamında genel ve devlet 
avlaklarında avlanmasına izin verilen herhangi bir türün av turizmi kotası ildeki şube 
müdürlüklerimizce yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda belirlenerek aşağıda bir örneği 
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verilen GENEL ve DEVLET AVLAKLARI AV TURİZMİ KOTA BİLDİRİM 
FORMU’na işlenecektir. Formda istenen tüm bilgiler tedarik edilecek, eksik doldurulan 
formlar Av Turizmi Komisyonunun değerlendirmesine sunulmayacaktır. Bölge 
müdürlüklerince onaylanan bu formlar her yıl en geç 31 Aralık tarihine kadar Genel 
Müdürlüğümüze gönderilecektir. Av turizmi yaptırılmayan avlaklar için kota bildirim 
formları düzenlenmeyecektir. Bölge müdürlüklerimizce teklif edilen kotalar her yıl Genel 
Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Av Turizmi Komisyonunca değerlendirilir, gerekçesi 
belirtilmek suretiyle değişiklikler de yapılarak onaylanır. Av Turizmi Komisyonunca 
onaylanan kotalar …Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile yürürlüğe girer. Bölge 
Müdürlükleri sınırları dahilindeki genel ve devler avlakları için herhangi bir av yılında av 
turizmi kotası belirlenmeyecek ise Genel Müdürlüğümüze bilgi verilecektir. 
 
      
 
GENEL ve DEVLET AVLAKLARI AV TURİZMİ KOTA BİLDİRİM FORMU
A) AVLAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
1) Avlak Adı: (Avlağın ön etüt raporunda ve 
AVBİS’te yer alan adı yazılacaktır. Örneğin; 
Beypazarı Dikmen Genel Avlağı veya Çubuk 
Okçular Devlet Avlağı)

 

2) Avlakta Avlattırılması Hedeflenen Tür Adı: 
(Avlakta birden fazla tür avlattırılacak ise her bir 
tür için ayrı ayrı form doldurulacaktır.)

 

3)Avlağın Alanı (ha): (Avlağın ön etüt 
raporundaki tam alanı hektar olarak 
yazılacaktır.)                       

 

 B) AVLATTIRILACAK TÜRÜN POPÜLASYON ÖZELLİKLERİ
1) Popülasyon Envanterinin Yapıldığı Tarih:  
2) Popülasyon Büyüklüğü: (Sahadaki toplam hayvan sayısı)  
3) Avlattırılacak Türün Avlak İçerisinde Kullandığı Toplam 
Alan: (Avlattırılacak türün avlak içerisinde kullandığı toplam 
alan tespit edilecek, bu alandan yerleşim yerleri, göl, gölet 
alanları gibi hayvanların kullanmadıkları alanlar çıkarılarak 
hesaplanacak.)

 

4) Popülasyon Yoğunluğu:  (Popülasyon Büyüklüğü * 100 / 
Avlattırılacak Türün Avlak İçerisinde Kullandığı Toplam Alan 
(ha) formülü ile hesaplanır.)

 

Erkek Dişi Yavru5) Popülasyon Strüktürü:(Popülasyondaki erkek, dişi ve 
yavruların sayısı)    

 C) AVLATTIRILACAK TÜRÜN KOTA MİKTARI
1) Bir önceki Av Yılı için Av Turizmi Komisyonunun Onayladığı Yıllık 
Avlanma Kotası: (Not: Avlakta bir önceki yıl kota verilmemiş ise boş 
bırakılacak)
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2) Bir önceki Av Yılı için Avlanma Oranı:
(100 * (Avlanan Hayvan Sayısı /Bir Önceki Av Yılı içinAv Turizmi 
Komisyonunun Onayladığı Yıllık Avlanma Kotası formülü ile hesaplanır. 
Avlakta bir önceki yıl kota verilmemiş ise boş bırakılır.)

 

3) ….. Av Yılı İçin Bölge Müdürlüğünün Teklif Ettiği Yıllık Avlanma 
Kotası: (O av yılı için bölge müdürlüğünün av turizmi komisyonuna teklif ettiği 
kota miktarı yazılır.)

 

 D) ONAY
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ...... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DKMP Mühendisi
(imza)

 

DKMP İldeki Şube 
Md.

(imza)

Bölge Müdürü
(imza)

 
       Bakanlığımızca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Listesi’nde olup bölge 
müdürlüklerimizce av turizmi kapsamında avlattırılması düşünülen büyük memeli yaban 
hayvanlarının av turizmi kotalarının belirlenmesinde uyulması gereken esas ve usuller 
yukarıda  izah edilmektedir. Av turizmi kotalarının belirlenmesi faaliyetlerinde yukarıda  izah 
edilen esas ve usullere uyulması hususunda;
       Gereğini rica ederim.
       

Nurettin TAŞ  
 Bakan a.  

Genel Müdür

DAĞITIM : 
IX. Bölge Müdürlüğü
X. Bölge Müdürlüğü
XI. Bölge Müdürlüğü
XII. Bölge Müdürlüğü
XIII. Bölge Müdürlüğü
XIV. Bölge Müdürlüğü
II. Bölge Müdürlüğü
III. Bölge Müdürlüğü
IV. Bölge Müdürlüğü
V. Bölge Müdürlüğü
VI. Bölge Müdürlüğü
VII. Bölge Müdürlüğü
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I. Bölge Müdürlüğü
VIII. Bölge Müdürlüğü
XV. Bölge Müdürlüğü
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