Avcılık ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir ?
Bilinçli avcı ilk önce avcılıkla ilgili düzenlemeleri ve yasal zorunluluklarını ve haklarını
bilmelidir. Ülkemizde avcılığı düzenleyen Kanun 11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunudur. Bu kanun bazı değişiklikler getirmiştir.

"Av Tezkeresi" ne oldu, yerine ne getirildi ?
"Av Tezkeresi" yürürlükten kaldırılmıştır. Artık sadece yivsiz tüfeklerin taşınabilmesini için
"Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapılabilmesi için "Avcılık Belgesi" verilecektir. Yivsiz av tüfeği
taşımak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi", avcılık yapmak isteyenler ise Orman ve Su İşleri Müdürlüklerinden "Avcılık
Belgesi" ve "Avlanma İzni" alacaktır.

"Avcılık Belgesi" nedir, nasıl verilir ve ücretli midir ?
Avcı eğitimine katılan ve başarılı olan herkese bir kereye mahsus "Avcılık Belgesi"
verilecektir. Bu belge yıllık harca tabi olduğundan her yıl vize edilecektir. Vize işlemi esnasında 492
sayılı Harçlar Kanunu ile belirlenen o yıla ait harcın yatırılması zorunludur. "Avcılık Belgesi" nin
süresi yoktur. Kaybedilmesi durumunda yenilenebilmektedir.

Avcı eğitimi kurslarına gitmek zorunlu mudur ?
Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar, ruhsatlarını "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi"
alarak yenileyenler veya ilk defa "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alanlardan avcılık yapacak olanlar
"Avcılık Belgesi" almak zorundadır. Bu kişiler kursa katılıp başarılı oldukları ve gerekli diğer
belgeleri ibraz ettikleri takdirde "Avcılık Belgesi" alabilecektir. Daha önce Bakanlığımızca açılan
avcılık kurslarına katılarak sertifika alanların kurslara yeniden katılma zorunluluğu yoktur.

"Avcılık Belgeleri" her yıl değişecek midir ?
"Avcılık Belgesi" bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Avcının kendi isteği veya 4915
sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde iptal edilmedikçe Kanunla belirlenen yıllık harcın Vergi
Dairesine yatırıldığını gösterir makbuzun İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüklerine ibraz edilmesi
halinde her yıl vize edilecektir.

Kimler "Avcılık Belgesi" alamaz ?
Okur yazar olmayanlar, silah taşımaya engel sabıkası bulunanlar, sağlık raporu
verilmeyenler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 21/2, 24/2 ve 29uncu maddeleri kapsamında
"Avcılık Belgesi" iptal edilenlere "Avcılık Belgesi" verilmez.
Hangi suçlarda avcılık belgesi iptal edilecek ve kendilerine bir daha "Avcılık Belgesi"
verilmeyecektir ?
4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde hangi suçların işlenmesi ve hangi suçların tekrarında
"Avcılık Belgeleri" nin iptal edileceği gösterilmiştir.

"Avlanma İzin Ücreti" nedir ve nasıl belirlenir ?
"Avlanma İzin Ücreti" her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine
göre Bakanlıkça tespit edilen bir ücrettir. "Avlanma İzin Ücreti" Bakanlıkça hayvan gruplarına,
avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir.

"Avlanma İzni" nedir ?
"Avcılık Belgesi" sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait "Avlanma İzin Ücreti" ni
bulundukları ilin İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletmelerine yatırmak
suretiyle "Avlanma İzni" almak zorundadırlar. "Avlanma İzni" bir av yılı içindir.

"Avlanma İzin Kartı" nedir ?
Avlaklarda "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" olmadan avlanılamaz. "Avlanma İzin Kartı"
alan kişi avlaklarda, geçerli gün ve sürelerde, Merkez Av Komisyonunca belirlenen limitlerde, avı
serbest olan hayvanlarını başka bir ücret ödemeden avlayabilirler. "Avlanma İzni" "Avlanma İzin
Kartı" ile alınmaktadır..

"Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" nedir, almak zorunlu mudur, nereden alınır ?
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle yivsiz av tüfeklerinin
taşınması ve bulundurulması için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alınması zorunludur. 4915 sayılı Kara
Avcılığı Kanunu ile değişiklik yapılan 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunçerçevesinde
"Av Tezkeresi" verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bunların yerine "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi"
verilmektedir. "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel
Komutanlığı tarafından verilmektedir. Bu belge yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve
bulundurulmasına ilişkin bir belgedir. Sadece "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" almakla avcılık
yapılamaz. Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar yivsiz tüfek taşıyabilmek için Emniyet Genel
Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alabilirler.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç kabahat teşkil eden fiillere
uygulanacak işlemler nelerdir ?
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince kabahat teşkil eden fiillere idari para cezası
verilecektir. Ceza kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde idari para cezalarının tebliğde
belirtilen saymanlıklara veya banka hesap numaralarına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun
ceza kararını veren İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Yasaklanan fiillerin konusunu
oluşturan tüfek, diğer av araç-gereç ve vasıtalar varsa avlanmış canlı ve cansız av hayvanlarına da
el konulacaktır. Ayrıca yasa dışı avlanılan av hayvanları ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen
tazminat bedelleri de suçlulardan tazmin edilecektir.

"İdari yaptırım Kararını" nı kim verecektir ?
İdari yaptırım kararları mahallin en büyük mülki amiri tarafından tarafından
verilecektir.İdari para cezaları ise yetkili Orman İşletme Şefi ve İl Orman ve Su İşleri Müdürü
tarafından verilecektir.

İdari para cezalarına itiraz edilebilecek midir ?
İdari yaptırım kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine
itiraz edilebilecektir. Ancak itiraz ödemeyi durdurmaz.

