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GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

 

       Bilindiği üzere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa dayanılarak hazırlanıp 16.05.2004 tarih ve 

25464 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve 

Denetimi Esas ve Usulleri ile ilgili Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 57  örnek avlak Genel 

Müdürlüğümüzce tescil edilmiştir. Bunlardan 27’si  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner 

Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre 10 yıllığına ihale edilerek müstecirlerce, 

 şartname ve sözleşmesi hükümleri çerçevesinde işletilmektedir. Diğer 30 örnek avlak ise istekli 

çıkmadığından illerdeki şube müdürlüklerimizce işletilmektedir. 

       Halen ihale edilen örnek avlakların muhammen bedeli hayvan başına yaban domuzu ergin 

bireyler için 150 ,  yavru bireyler için 25 ,   keklik için 2, Sülün için 2,5  , tavşan için 3 Euro 

üzerinden hesaplanmaktadır. 

       Dünyada yaşanan ekonomik kriz, av turizmi kapsamında yaşanan talep daralmasını da 

beraberinde getirerek örnek avlak işletmeciliğini olumsuz etkilemiş ve bunun sonucunda son bir yıl 

içerisinde 5 avlak işletmecisi sözleşmesini tek taraflı fesih etmek zorunda kalarak, 2886 sayılı ihale 

kanunu 84. maddesinin 3. fıkrası gereği ihaleden yasaklı duruma gelmiştir. 

       Gerek dünyadaki ekonomik kriz gerekse döviz kurunun yükselmesi yaban domuzu maliyetlerini 

arttırarak genellikle yabancı avcı taleplerine yönelik olarak çalışan av turizmi sektörünü ve örnek 

avlak işletmeciliğini olumsuz etkilemektedir.Ayrıca ülkemizin değişik bölgelerinde farklı sosyo 

ekonomik yapı ve farklı habitat ve trofe çeşitliliği bulunduğundan tüm yurtta aynı fiyatlar üzerinden 

ücretlendirme yapılması belli bölgelerde talep yoğunlaşmasına neden olurken belli bölgelere hiç 

talep olmamasına yol açmaktadır. 

       Bu nedenle, makamınızca uygun görülmesi halinde 1 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 

hayvan başına yaban domuzunun ergin bireyleri için 200 - 250 TL arasında;  yavru bireyler için 

30 - 50 TL arsında; keklik, sülün ve tavşan için  5 -10 TL arasında; bölge müdürlüklerimizin 

yukarıda belirtilen alt ve üst limiti aşmamak kaydı ile yerel şartlara göre takdir edecekleri ücretleri 

belirleyerek uygulamaları ve sonraki yıllar için yeniden değerlendirme oranında artış doğrultusunda 

uygulamaların yürütülmesi  hususlarını; 

       Olur’larınıza arz ederim.  
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