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GİRİŞ 

Avcılık, insanoğlunun yaban 

hayvanlarından faydalanmak, onlardan 

korunmak, onların zararlarını önlemek 

için ya da spor gibi farklı amaçlarla 

günümüze kadar yapıla gelmiştir. Çeşitli 

usuller kullanarak, avına izin verilen 

yaban hayvanı türlerinin, izin verilen 

yerlerde, tespit edilen zamanlarda ve belli 

miktarlarda belirlenen esas ve usullerle 

canlı veya ölü ele geçirme olayına 

avlanma denilmektedir. Avcılık belgesine 

sahip kişilere avcı, belgesiz ve izinsiz 

avlananlara da kaçak avcı veya ruhsatsız 

avlanan adı verilmektedir.  

Bu çalışma ile avcılık belgesine (av 

tezkeresi veya avlanma kartı) sahip 

avcılar ile belgesiz olarak avlananların 

sosyo-ekonomik durumları, avcılıkla ilgili 

etkinlikleri, avcılık eğitimi gibi konularda 

hem kırsal kesimde hem de kent 

merkezlerinde yaşayan avcı ve 

avlananların görüş ve düşünceleri elde 

edilmiştir.  

Çalışmanın amaçları şunlardır; (1) 

Sürdürülebilir av-yaban hayatı yönetimine 

katılımlarının sağlanması, (2) Avcı ve 

avlananların avcılık ve yaban hayatı ile 

ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması, 

(3) İdareyle avcının yaklaşımlarını 

sentezleyen ortak politikaların 

geliştirilmesi ve izlenecek yolda avcının 

da desteğinin alınması, (4) Sürdürülebilir 

avcılığın geliştirilmesinde ortaya  

 

çıkabilecek sorunların tespit edilerek 

önlemlerin alınması, (5) Bilinçsiz ve usulsüz 

avcılığın azaltılması, (6) Hedef kitlenin 

tanınarak beklentilerinin öğrenilmesi. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada; Adıyaman, Batman, 

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, 

Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak, Tunceli ve Van illerinde avcılık 

belgesine sahip ve avcılık belgesi olmayan 

toplam 690 kişiyle yüz yüze görüşülerek, 

önceden hazırlanmış olan anket formlarının 

doldurulması yoluyla yürütülmüş ve veriler 

bu şekilde elde edilmiştir.  

Anket uygulanan avcılarda; avcılık 

belgesine, av tezkeresine veya avlanma 

kartına sahip olmaları aranmış, avlananlarda 

ise; bu kıstas aranmamıştır. Anket yapılan 

avcılar ve avlananlar; avlaklardan, koruma-

kontrol noktalarından veya buluştukları 

dernek, lokal, kıraathane gibi yerlerden 

tesadüfi olarak belirlenmiştir. Anketlerin 

yapılmasında karşılıklı (yüz yüze) görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Anketler sonucunda 

elde edilen veriler, istatistik yöntemler 

kullanılarak analiz edilmiştir. 

Değerlendirmede yüzde hesaplamaları 

yapılmıştır. Soruların bir kısmında ise 

öncelikli tercih sıralaması yapılarak sadece 

birinci tercihleri değerlendirilmiştir. 



 Hazırlanan anket sorularında; 

avcıların yaşadığı yerin nüfusu,  yaşları, 

medeni durumları, eğitim durumları, 

mesleki durumları, çocukluğu avlandığı 

bölgede geçenler, çocukluğunun geçtiği 

yerleşim yerinin nüfusu, avlanma alanı 

tercihleri, ailedeki avcılık geçmişleri, 

avlanma nedenleri, tercih edilen av 

hayvanları, av hayvanlarının 

değerlendirilmesi, avlanma sıklıkları, 

avlanma günleri, gelir durumları, avlanma 

masrafları, av köpeği sayısı, av 

alanlarındaki av hayvanı miktarı, av 

alanlarındaki avcı/avlanan miktarı, tercih 

edilen tüfek çeşitleri, kutsal sayılan yaban 

hayvanları, avcılık derneklerine üyelik 

durumu, av suçları bilgi derecesi, tercih 

edilen avlanma şekilleri, avlanılan 

alanlarda avlanılması yasak olan türler, 

avlanmanın yasak olduğu alanlar, 

denetimin yapılması tercih edilen 

birimler, koruma-kontrol görevlilerinin 

tutumu, usulsüz avlanma karşısındaki 

davranışları, avcılık belgesi olmadan 

avlanma sebepleri, yaban hayatı ile ilgili 

faaliyetleri, avcılık eğitimi, avcılık ve 

yaban hayatı sorunları hakkındaki 

düşünceleri, av yaban hayatının 

korunması ve avcılığın geliştirilmesine 

yönelik düşünceleri ile ilgili anket 

sorularından elde edilen veriler istatistiki 

olarak değerlendirilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde yapılan anket bulgularının 

genel bir değerlendirilmesi yapıldığında; 

bölgede geçmiş yıllarda çok sayıda yaban 

hayvanları var olmasına rağmen 

günümüzde bu sayı oldukça azalmıştır. 

Bunun yanı sıra ruhsatsız diye 

adlandırılan kişi sayısının oldukça yüksek 

olması, ruhsatlı avlanan avcılar tarafından 

şikâyet edilmektedir. Bu da koruma-

kontrollerinin yetersiz olmasından 

kaynaklanmaktadır ki avcılık belgesi 

olmayanların % 60,2’si hiçbir şekilde 

kontrol edilememiştir. 

 

Av hayvanlarının sürekliliği ve bilinçli 

avcılığın geliştirilmesi için avcı eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması, köy kırsallarındaki 

kontrollerin artırılması, sertifikalı kafes 

avcılarının faydalanacağı (tekrar doğaya 

salmak şartıyla) yasal düzenlemenin 

yapılması, bölgede belirlenecek avlaklarda 

avın belli bir süre (en az 2-3 yıl) ava 

yasaklanması, koruma-kontrollerinde 

derneklere ve koruculara da yetki verilmesi, 

MAK Kararlarının yöre halkına, 

muhtarlıklara ve avcılara daha etkin 

duyurulması, köy muhtarlarının ve ihtiyar 

heyeti üyelerinin yasal konularda 

bilinçlendirilmesi, kaynak sularının yaban 

hayvanlarının faydalanacağı miktarda doğaya 

bırakılması, ağaçlandırma sahalarında yaban 

hayvanlarının besinini karşılayacak miktarda 

tür çeşitliliğinin artırılması, trap-skeet atış 

poligonlarının ve özel avlakların bölgede 

yaygınlaştırılması, doğaya gen kaynaklarını 

bozmadan (aynı bölgeden yakalanıp 

çoğaltılarak) hayvan bırakılması, yarı 

otomatik tüfeklerin av amaçlı kullanımının 

yasaklanması, avlanmanın yasak olduğu 

alanlara konulan uyarıcı levhaların 

arttırılması yerinde ve faydalı olacaktır.  

Düzenli ve planlı yapılacak her türlü 

çalışmaların sonucunda avcıların ve 

avlananların bilinçlendirilmesinde, 

eğitilmesinde yapılacak her türlü çalışmaya 

bu kişilerin destek vereceği, koruma 

kontrollerinde ki yetersizliği giderecek 

tedbirlerin arttırılması, haksız avlanmanın 

ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir av 

kaynaklarının arttırılması devamlılığı 

sağlayacaktır. 
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