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BAKANLIK MAKAMINA

       4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban 
hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol 
altına alınmasını ve av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini 
amaçlamaktadır.
       4915 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onuncu bendinde Örnek avlak: “Devlet avlakları ve genel 
avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlaklar” 
olarak tanımlanmıştır. Bakanlığımız yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kontrollü 
avcılığa geçmek maksadıyla örnek avlaklar tesis etmektedir. Tescil edilen 50 örnek avlaktan 23 adeti 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre 
ihale edilerek gerçek ve tüzel kişiliklerce işletilmektedir.
       4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, örnek avlak işletmeciliğinden 
elde edilen gelirin % 50’si 30/05/2006 tarih ve B.18.0.DMP.03.04./500.00/85 sayılı Bakanlık Makam 
Oluru kapsamında örnek avlakta arazisi bulunan belde belediyeleri ve köy tüzel kişiliklerine 
aktarılmaktaydı.
       Ancak, 12/11/2012 tarih ve 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un  yürürlüğe girmesiyle, illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde 
belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle 
olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Tüzel kişiliklerin kaldırılması ile örnek 
avlaklardan sağlanan gelir  belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine aktarılamamaktadır.
       Bu durumun düzeltilmesi maksadıyla 26/02/2014 tarih ve 6527 sayılı “Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 12 nci maddesi 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11 
inci maddesinin ikinci fıkrasını "Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu 
avlaklarda sahası bulunan, köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, avcı kuruluşları, büyükşehir 
belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi 
karşılığı işbirliği yapılabilir. İşbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy tüzel 
kişiliklerine, belde belediyelerine ve büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyelerine 
verilecek miktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde yeniden düzenlemiştir.
       Makamınızca da uygun görülmesi halinde, 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 
(Değişik: 26/2/2014-6527/12 md.) kapsamında;  işletmeciye verilen örnek avlaklarda örnek avlak 
içerisinde sınırı bulunan ilçe ve belde belediyeleri ile köy tüzel kişilikleriyle il şube müdürlüklerimizce 
düzenlenen protokol çerçevesinde işbirliği yapılması ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi 
şartıyla, protokolün imzalandığı tarihten geçerli olmak üzere örnek avlak işletmeciliğinden tahsil edilen 
bedelin KDV hariç %50’sinin alan büyüklerine göre hesaplanan miktarlarda belde belediyeleri ile köy 
tüzel kişiliklerinin yanı sıra ilçe belediyelerine de verilmesi hususunu;
       Olurlarınıza arz ederim. 
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......................................... İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ...................................  

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI SINIRLARI IÇINDE KALAN İLÇE 

BELEDIYESİ / BELDE BELEDİYESİ / KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ VE 

…………………… ÖRNEK AVLAĞININ İŞLETİCİSİ 

……………………………. ARASINDA YAPILAN İHALE EDİLEN ÖRNEK 

AVLAK BEDELİNDEN PAY VERİLEBİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL 
 

TARAFLAR          

Madde 1- Bu protokol; ......................................... İl Şube Müdürlüğü ile 

................................... İlçe Belediyesi/belde belediyesi/köy tüzel kişiliği ve 

…………………… örnek avlağının işleticisi ……………………………. arasında 

düzenlenmiştir. 

 

KISALTMALAR 

Madde 2- ......................................... İl Şube Müdürlüğü “İdare”, Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları içinde kalan İlçe Belediyesi “İB”, Belde Belediyesi “BB, ”Köy Tüzel 

Kişiliği “KTK”,  …………………… örnek avlağını ihale ile edinen gerçek ya da tüzel kişilik 

“İşletmeci” 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu “Kanun”, Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve 

Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik “Yönetmelik”, avlak işletmecisinden tahsil 

edilen ihale bedelinde İB / BB / KTK ye aktarılacak pay “katılım bedeli”, işbirliği 

protokolünün uygulanma durumunun Nisan, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında her 3 aylık 

dönemi içerek şekilde il şube müdürlüklerince düzenlenecek tutanak “rapor” olarak 

anılacaktır. 

 

AMAÇ 

Madde 3- Bu protokolün amacı; 

Örnek avlak işletmeciliğinin temel amacı; yaban hayvanlarının popülasyonlarının 

sürekliliğini sağlayıcı koruma, bakım ve üremesine engel zararlılarla mücadele önlemlerinin 

alınarak popülasyonların devamını sağlamak, avcılığın doğal hayata zarar vermeden 

yürütülmesi ve yöre halkının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden 

yararlandırarak kırsal kesime destek sağlamaktır.  
Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasını içerir  (Değişik: 26/2/2014-6527/12 md.) “ 

Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu avlaklarda sahası bulunan, 
köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, avcı kuruluşları, büyükşehir belediyesi bulunan 
illerdeki ilçe belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı 
işbirliği yapılabilir. İşbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy tüzel 
kişiliklerine, belde belediyelerine ve büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe 
belediyelerine verilecek miktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.” hükmü 
kapsamında örnek avlak işletmeciliğini geliştirmek amacıyla ihale ücretinden verilecek 
ücretin verilebilme koşullarını ortaya koyacak ilkeleri belirlemektir. 

 

GENEL KURALLAR 

Madde 4-  
a- Katılım bedeli, örnek avlak içerisinde sahası olan ilçe belediyeleri, belde 

belediyeleri ve köy tüzel kişiliklerine verilir. 

b- Katılım bedeli, örnek avlak içerisinde sahası olan ilçe belediyeleri, belde 

belediyeleri ve köy tüzel kişiliklerinin alan büyüklerine göre  hesaplanır. 

c- Katılım payı miktarı, tahsil edilen ihale bedeli ve birinci yıldan sonra işletme 

bedelinin KDV hariç % 50’sidir. 

d- İşbirliği protokolü 1 mali yılı (1 Ocak-31 Aralık) kapsar. 



e- İşbirliği protokolünün uygulanma durumu Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 

başında her 3 aylık dönemi içerek şekilde il şube müdürlüklerince düzenlenecek rapor 

doğrultusunda belirlenir. 

f- İşbirliği protokolü tahsil edilen ihale bedelinin ödeneceği taksit ödemelerinden 

önceki her 3 aylık dönemi içerecek şekilde rapor doğrultusunda ödenir.  

g- İşbirliği protokolünün hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda il şube 

müdürlüğünce protokol feshedilir. 

 

ÖRNEK AVLAK İÇİNDE SAHASI OLAN İLÇE BELEDİYESİ/BELDE 

BELEDİYESİ VE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİN BELİRLENMESİ  

Madde 5-  

 Örnek avlak içinde sahası olan ilçe belediyeleri, belde belediyesi ve köy tüzel 

kişiliklerin belirlenmesinde mülki hudutlar ve avlağın bu ilçe, belde ve köylerin mülki 

hudutları içinde kalıp kalmadığı esas alınır. 

Örnek avlağın içinde bulunan ilçe, belde ve köylerin sınırları, avlağın bağlı bulunduğu 

şeflikçe; mühendis, orman muhafaza memuru, saha bekçisi, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, 

gerektiğinde mahalli bilirkişilerden oluşturulacak bir komisyon tarafından, mülki 

amirliklerden alınacak hudutname üzerinde arazide uygulanarak tutanağa (Ek:1) 

bağlanacaktır.  

İlçe ,Belde ve köylerin hudutnameleri, bu İlçe, belde ve köylerin bağlı bulundukları 

orman işletme müdürlüklerinden de temin edilebilir. İlçe, Belde ve köy hudutnamelerinin 

mülki amirliklerde veya orman işletme müdürlüklerinde bulunmaması durumunda, arazi 

tespiti ve rapor; mülki amirliklerden alınacak ve tespitin yapılacağı sırada geçerli olan 

hudutları gösterir onaylı belgeye dayanılarak yapılacaktır. 

 Tutanağın yapılmasından sonra, şeflikçe örneği (Ek:2)’de yer alan rapor üç nüsha 

olarak düzenlenir. Rapora ilgili ilçe, belde ve köyün onaylı hudutnamesi, arazide yapılan 

tespitle ilgili tutanak ve ilgili ilçe ,belde veya köyün mülki hudutları içinde kalan avlak 

sahasını ve yüzölçümünü gösteren avlağın sınırlarının işlendiği 1/100.000 ölçekli haritanın 

eklenmesi yoluyla onay için il şube müdürlüğüne gönderilir.  

İncelemelerin il şube müdürlüğünce yapılmasından sonra varsa eksiklikler 

tamamlatılır, uygun görülüp onaylanması durumunda raporun bir takımı üzere il şube 

müdürlüğünde bırakılır, uygulanması için bir takımı şefliğe gönderilir. 

 Raporun il şube müdürlüğünce onaylanmasından sonra ilçe, belde ve köyün sınırları 

ayrıca işbirliği yapılacak avlakların şefliklerdeki tescil dosyalarında bulunan 1/25.000 ölçekli 

haritalarına da işlenecektir. 

İlçe ,Belde ve köylerin örnek avlağın içinde kaldığını gösteren 1/100.000 ya da 

1/25.000 ölçekli haritaların onaylı örnekleri ilgililere verilir.  

İlçe ,Belde ve köy sınırlarının belirlenmesinde tescil edilmiş avlağın sınırlarının 

işlendiği 1/100.000 ölçekli haritalardan yararlanılabileceği gibi seri veya işletme sınırları 

itibarı ile hazırlanmış 1/100.000 ölçekli orman işletme müdürlüklerinden temin edilecek 

orman amenejman planı haritalarından da yararlanılabilir. 

 

İŞBİRLİĞİ İLKELERİ 

Madde 6- İB/BB/KTK’NİN SORUMLULUKLARI  
a- Köy muhtar ve ihtiyar heyetleri ile İB/BB/KTK’nin görevlendirdikleri kişiler; idare 

görevlilerine koruma ve kontrollerde yardımcı olmak, İB/BB/KTK halkının avlaklara başıboş 

köpek salmalarına engel olmak, avlaklardaki başıboş köpeklerin yaban hayatına zarar 

vermelerini engelleyici önlem alacaktır. 

b- Anız yakılmayacak ve av organizasyonundan 3 gün önce başlamak üzere av 

organizasyonu sırasında avlağa evcil hayvan sokulmayacaktır.  



c- İB/BB/KTK’nin temsilcileri, av organizasyonlarının avlak planlamasıyla belirlenen 

hasat tablosu doğrultusunda yapılmasını izleyeceklerdir. İB/BB/KTK’ler, avlak planlarının 

idare denetimlerinde kullanılmak üzere avlanan av hayvanının nicel ve niteliği ilgili rapor 

düzenleyecektir. 

d- Ava katılacak temsilcilerin isimleri İB/BB/KTK’nce belirlenerek idareye ve 

işletmeciye bildirilecektir. 

e- İB/BB/KTK’leri av organizasyonundan önce avlağın av organizasyonuna hazır 

olmasını sağlamak üzere avlak işleticisinin ilgili personeline yardımcı olacaktır. 

f- İşletici tarafından yapılacak yemleme çalışmalarına engel olunmayacak, işletici 

tarafından talep edilmesi durumunda anlaşma sağlanarak yardımcı olunacaktır. 

g- İB/BB/KTK’leri temsilcileri av organizasyonlarına sadece gözlemci sıfatıyla 

katılacaklardır. 

h- Örnek avlakta yapılacak geleneksel kullanım şekillerinden mantar toplama, odun 

toplama, çayır biçme vb. orman ürünlerinden faydalanmak üzere yapılacak faaliyetler orman 

işletme müdürlüğünden izin alınmış olsa bile can güvenliği açısından sakınca yaratacak 

olmasından ötürü av organizasyonu sırasında yapılmayacaktır. 

ı- İB/BB/KTK’leri av organizasyonunun yapıldığı avlakta toprak, su, hava kirlenmesi 

ve benzeri çevre sorunları oluşturacak faaliyetlerin yapılmasına engel olacak, özellikle yaban 

domuzuna ve av hayvanlarına zarar verici herhangi bir faaliyette bulunmayacaklardır.   

i- Katılım bedeli payının ödenmesi için İB/BB/KTK’ler adına açılmış ve 

Kaymakamlıkça onaylanmış hesap numarasını içeren karar, İl  Şube Müdürlüğüne 

verileceklerdir.  

j- Katılım bedeli payları, Döner Sermaye İşletmesince (i) maddesi çerçevesinde açılan 

banka hesaplarına havale edilecektir. 

k- Katılım payları, 442 sayılı Köy Kanunu ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtilen şekilde harcanabilecektir.  

l- İdare tarafından ödenen İB/BB/KTK katılım payı tutarları ilgili İB/BB/KTK 

tarafından İB/BB/KTK ilan panosunda 15 gün süre ile İB/BB/KTK halkına duyurulmak 

zorundadır. 

m- Av turizmi kapsamında avlanmaya izin verilen ve işbirliği yapılan avlaklarda, 

İB/BB/KTK’nin görevlendirdikleri bekçilerinin usulsüz ve yasa dışı av yapılmasını 

önlemekte, işbirliği yapılan avlağa evcil hayvan sokulmasında, köylü ve belde avcılarının bu 

avlaklarda av yapmasına aracılık edildiğinin belirlenmesi halinde ve yükümlülüklerinin 

gereğini yapmamaları ve bu protokol esaslarına uyulmaması durumunda katılım bedeli payları 

ödenmez. 

n- Belde belediyesi ve büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyeleri ile 

işbirliği yapılması durumunda aktarılacak katılım bedeli, örnek avlak  sahasında alanı bulunan 

yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılır. 

 

 

Madde 7- İDARENİN SORUMLULUKLARI  

a-  Katılım bedeli, raporları izleyen 30 gün içerisinde idare tarafından banka 

hesaplarına yatırılacaktır/ödenecektir. 

b- İdare, İB/BB/KTK’lerine aktarılan katılım bedelini bilgi amaçlı olarak mülki 

amirliklere bildirecektir. 

c- İB/BB/KTK’nin protokol hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda, protokol 

fesh edilecek ve fesih tarihinden geçerli olmak üzere katılım bedeli ödemeyecek, döner 

sermaye işletmesi gelir hesaplarına alınacaktır.  

d- İB/BB/KTK’nin 4. maddede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve bu 

protokol hükümlerine uymamaları durumlarda protokol fesh edilecek ve fesih tarihinden 



geçerli olmak üzere daha sonraki ödenecek katılım bedeli paylarının İB/BB/KTK’ne 

ödenmeyecektir. 

e- Av organizasyonundan önce avlağın ava hazır olmasını sağlamak üzere temsilciler 

ile işbirliği yapılacaktır. 

f- Ormanda gerekli önlemleri alacaktır. 

 

Madde 8- İŞLETİCİNİN SORUMLULUKLARI  
a- İşletmeci av organizasyonlarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapacaktır. 

b- Bu protokol hükümlerinin uygulanmasında sorun olması durumunu yazılı olarak 

idareye bildirecektir.  

c- Avlakta yapılacak sürek avı organizasyonun olumsuz/tehlikeli durumlar 

yaratmaması için idare ile birlikte yönetim birimleri bilgilendirilecektir.  

 

 

 

Madde 9- SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI 

a- Mevzuatta yapılacak değişiklikler taraflarca kabul edilmiş sayılır. 

b- Yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmemesi durumunda protokol tek taraflı 

feshedilir. 

c- Tahakkuk eden ihale bedelinin işletmeci tarafından ödenmemesi durumunda 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 10- Bu protokol 9 maddeden olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 

201....-201.... mali yıl için geçerli olacaktır. 

Bu protokol, orijinal 2 nüsha olarak düzenlenmiştir. ......... /........ / 20… 

 

 

 

İDARE yetkilisi    .................. İB/BB/KTK         …….. Örnek Avlak İşleticisi 

                                           B. Başkanı /Köy Muhtarı 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ek-1 

 

................. Beldesi/Köyü/ Mahallesi(Büyükşehire Bağlı İlçe Mahallesi) için 

Arazi Sınır Tespit Tutanağı 

 

 

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

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

Beldesinin/Köyünün/Mahallesinin  ait hudutnamesinin arazi üzerinde tespiti için aşağıda 

imzaları bulunan heyetçe mahalline gidildi. 

 

 Köy muhtar ve ihtiyar heyeti azaları ile bilirkişi huzurunda mülki hudut tespitine 

geçildi.  

 

 Beldesinin/Köyünün/Mahallesinin hudutnamesindeki sınırlar okunarak ve arazide 

görülerek Belde/Köyün 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 

 

 

 

.................... Köy/Belde/İlçe Belediyesi temsilcisi    Aza/Encümen 

 

 

 



                            Aza/Encümen                                                         Bilirkişi 

 

 

 

 

 

            Ek:2 

 

..........................................................BELDESİNİN/KÖYÜNÜN/MAHALLESİNİN MÜLKİ 

HUDUTLARI İTİBARIYLE ....................................................................ÖRNEK AVLAĞI 

SINIRLARI İLE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR RAPORDUR 

 

 

AVLAĞIN BULUNDUĞU: 

İLŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 

ŞEFLİĞİ: 

İLİ: 

İLÇESİ: 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: 

İŞLETME ŞEFLİĞİ: 

SERİSİ: 

BÖLME NUMARALARI: 

AVLAĞIN YÜZÖLÇÜMÜ (Ha.): 

 

 

BELDESININ/KÖYÜNÜN/MAHALLESININ TASDİKLİ  HUDUTNAMESİNE 

GÖRE HUDUTLARI: 

Doğusu: 

Batısı: 

Kuzeyi: 

Güneyi: 

 

BELDESININ/KÖYÜNÜN/MAHALLESININ ARAZİDE TESPİT EDİLEN 

HUDUTLARI: 

Doğusu: 

Batısı: 

Kuzeyi: 

Güneyi: 

 

BELDESININ/KÖYÜNÜN/MAHALLESININ HUDUTNAME VE ARAZİDE TESPİT 

EDİLEN MÜLKİ HUDUTLARI İÇERİSİNDE KALAN AVLAK SAHASININ: 

 

 

SERİSİ  MEVKİİ  BÖLME NOLARI   ALANI (Ha.)  

 

 

 

 

 

 



 

İLÇENİN/BELDENİN/KÖYÜN HUDUTNAME VE ARAZİDE TESPİT EDİLEN 

MÜLKİ HUDUTLARI İÇERİSİNDE KALAN AVLAK SAHASININ AVLAĞIN 

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI: 

 

 

 

 

 

GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER BİLGİLER: 

 

 

 

NETİCE VE KANAAT: 

......................................................Beldesinin/Köyünün/Mahallesinin hudutnamesi ile arazide 

yapılan inceleme sonucunda ..................................................... 

Beldesinin/Köyünün/Mahallesinin mülki hudutları içinde ................................... Ha. 

Yüzölçümünde avlak sahası bulunduğu/bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

 

       .................. DKMP Şefi 

 

 

 

EKLERİ: 

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

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

memuru veya saha bekçisi, belde belediyesi yetkilisi, Köyünün/Mahallesinin  muhtarı, 

Köyünün/Mahallesinin   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. 

 

 

        TASTİK OLUNUR 

               İl Şube Müdürü 

 

 

 ……………..Beldesinin/Köyünün/Mahallesinin    
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