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Madde 27 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını

Diizenleme Yasası'nın 27'nci maddesinin (2)'nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak
aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Eğitim Avlakları Tüzüğü olarak isimlendirilir.

BiRiNCİ KIsIM
Genel kurallar

2. Bu Tüzfü'te metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Av Koruma Görevlisi",Yasa'nın ona verdiği anlamı anlatır.
"Avcı Eğitim Komisyonu",Yasa'nın 28'inci maddesi uy.ınnca
oluşturulan ve avcılık eğitimi veren ve avcı adaylannı sınava tabi
tutan komisyonu anlatır.

"Avcıhk Birliği",Beden Eğitimi ve Spor Yasası uyannca usulüne
uygun olarak tescil edilmiş ve Avcıhk Federasyonu'na üye spor
demeği, birliği veya kulübiinü anlatır.

"Avcılık Federasyonu".Yürürlilkteki mevzuat uyannca tescil edilmiş
olan Avcılık ile ilgili federasyonu anlatrr.

"Bakanlık",İçişleri ile Görevli Bakanlığı anlatır.
"Bakanlar Kurulu",Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulu'nu anlatır.

Tefsir

"Ders Saati", Elli dakikalık siiıreyi anlatır.

"Eğitim Avlağı" sınlrları bu tiizüğün 5'inci maddesi uyartnca
belirlenmiş ve eğitim amacıyla kullanılması öngörülen bölgeyi
anlatır.
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"Komisyon", Yasa'nın 20'nci maddesi uyannca, Bakanlık
bünyesinde kurulan Merkezi Av Komisyonu'nu anlatır.

"Periyot",Dört ders saatlik siireyi an|atır.

"Yasa", Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası'nı
anlatır.

Bu Tiizüğün amacı ;uygulamalı avcılık eğitiminin yapılacağı Eğitim
avlağını belirlemek ve Eğitim avlağı olarak kullanılacak bölgenin
kullanımına ilişkin usul ve esaslan düzenlemektir.

Bu Tüzük,eğitim avlağında düzenlenecek uygulamalı eğitim
fual iyetl eriı i.=eğitinı verecek _qörcvl iteri vc claitiıiı avlağrnda cğ itinr
görecek avcı ı,e ciğrcnci aı cı ile ilgiii lıııstısları kapsaı,.
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Eğitim Amiri'nin 7.
Görevlendirilmesi,
Görevden Alınması,
Yetki ve
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Eğitim 8.
sorumlusu'nun
Görevlendirilmesi,
Görevden Alınması,
Yetki ve
sorumlulukları

5.

6.

iKNCİKISIM
Eğitim avlağı,Eğilimci ve av koruma görevlileri ile ilgili

düzenlemeler.

Eğitim Avlağı; Görneç Köyünden Serdarhya oradan Ergenekon'a
oradan da Gömeç'teki başlangıç noktasına giden yolun aıasında
kalan ve bu Tüzüğe bağlı Ek-I'de yer alan harita üzerinde yeşil renk
ile gösterilen bölgeyi kapsar.

(1) Eğitim avlağındaki eğitim faaliyetleri Avcı Eğitim
Komisyonu'nun velveya Avcılık Federasyonu'nun gözetim ve
denetiminde ytlrütillür.

(2) Komisyon, gerek gördüğü herhangi bir zamanda, Eğitim
avlağını ve eğitim faaliyetlerini Yasa ve bu Tiizük kurallanna
uygunluğu yönünden denetleyebilir.

(l) Komisyon,eğitim avlağındaki eğitim faaliyetlerinin,
Komisyon Atama ve Avcı Eğitim Tüzüğü uyartnca
belirlenmiş eğitim programı çerçevesinde sonınsuz, kesintisiz
ve koordineli bir şekilde yünitülmesini sağlamak amacıyla
Avcı Eğitim Komisyonu üyeleri arasndan bir kişiyi Eğitim
Amiri olarak görevlendirir. Eğitim
Amiri,görevlendirilmesinde uygulanan aynr usulle görevden
alınabilir.

(2) Eğitim Amiri eğitim avlağındaki eğitim faaliyetleri ve eğitim
avlağını kullanan kişi sayısı ile ilgili olarak her ayın son
giinüne kadar Komisyona rapor sunar.

(3) Eğitim Amiri, Komisyonun çağrısı iizerine Komisyon
toplantılanna katı l ır.

(4) Eğitim Amiri, Komisyonun eğitim avlağıyla ilgili vereceği
diğer görevleri yerine getirir.

(1) Komisyon,eğitim avlağında yapılacak uygulama derslerine
ilişkin giinlük, haftalık, aylık ve yıllık eğitim programlarının
hazırlanması, uygulama derslerinin eğitim programlarına
uygun şekilde yapılması ve eğitim programlarına katılacak
kişilerin kayıtlannın yapılarak ilgili birimleıe bildirilmesi
görevlerini yerine getirmek üzeıe Avcı Eğitim Komisyonu
üyeleri arasından bir kişiyi Eğitim Sorumlusu olaıak
görevlendirir. Eğitim Sorumlusu, görevlendirilmesinde
uygulanan aynı usulle gdrevden ahnabilir.

(2) Eğitim Sorumlusu, uygulama dersleri ve eğitim programlarına
ilişkin müfredatı hazırlayarak Avcı Eğitim Komisyonu'nun
onaylna sunar.

(3) Eğitim Sorumlusu, eğitimlele katılan kişilerin
değerlendirmesini yapar ve bu amaçla yukarıdaki (2).nci
fıkıada beliılilen n-ıüfıedala u1ıgı,ua_ elatak biı değerlcıı<Jirme
lbı,ııru lıazı riar.



Av Koruma
Görevlilerinin
Eğitim Avlağında
Görevlendirilmesine
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(4) Eğitim Sorumlusu, katılım ve değerlendirmeye ilişkin
kayıtlan tutar ve arşivler.

(5) Eğitim Sorumlusu, Komisyonun eğitim avtağıyla ilgili
vereceği diğer görevleri yerine getirir.

(1) Avcılık Federasyonu, aşağıdaki bentlerde belirtilen görevlerin
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yeterli gördüğü sayıda
Av Koruma Görevlisini eğitim avlağında görevİendirir.(A) Eğitim avlağında eğitim alan kişileri, uygulama

dersleri içinde gerçekleştirilecek av öncesinde, av
sırasında ve avdan sotııa uyma§ı gerekli kurallar
hususunda al.rıntılı bir şekilde bilgilendirmek,(B) Eğitim alan kişileri eğitim avlağında uyulması gerekli
kurallar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek,(C) Eğitim avlağnda kullanılacak keklik, süliin ve
bıldırcınlan tutanak karşılığında teslim alarak
adaptasyonunu sağladıktan sonra avlağa sahvermek,(Ç) Uygulama dersleri için gerekli tiim önlemleri önceden
almak,

(D) Uygulama dersi öncesinde, sportmenliğe aykırı hal ve
davranışlar gösteren veya güventik zafıyeti
oluşturacağrnr gözlemlediği kişileri uygulama dersine
almamak ve durumu gerekçeleriyle birlikt" 

"gitimsorumlusuna bildirmek,
(E) Uygulama dersi sırasında kurallara uymayanlan ikaz

etmek, kurallara aykın hareketin tekrarı veva can
güvenliğini tehdit ettiği hallerde derhal eğitime son
vererek ilgili şahsın eğitim avlağı dışına çıkanlmasını
sağlamak,

(F) Uygulama dersine katılan kişinin ders sırasında
göstermiş olduğu olumlu ve olumsuz davranşlar
hakkında rapor hazırlayarak Eğitim Sorumlusuna
sunmak,

(G) Avcıl* Federasyonu'nun eğitim avlağıyla ilgiti
receği diğer görevleri yerine getirmek.(2) Uygulamalı dersler Av Koruma Görevlisinin sevk ve

idaresinde ve en az iki kişiye bir Av Koruma Görevlisi eğitim
verecek şekilde yürütiiliir.

(l)Eğitim avlağında uygulamalı eğitim faaliyetleri gün
içerisinde sabah periyodu ve akşam periyodu olmak üzere iki
periyotta gerçekleştiri Iir.

Aıcak,eğitim avlağında 1 Mart ile 15 Haziran tarih]eri
arasında uygulamalı eğitim faaliyeti yürütiilmesi yasaktır.

(2)Uygulamalı eğitim faaliyetleri periyodu, Meteoroloji
dairesinden alınan giineşin doğuş saatinden yarım saat sonra
başlayıp,günesin batış saatinden yanm saat önce son bulur.

(2) Avcılık Federasyonun önerileri doğrulfusunda Komisyon,
rrıevsimleıe göıe effim avlağında kuliamtacak av kıışiannrn
cinsini, nıiktarıııı r,e peı.i1,otların başlangıç ve bitiş saatlerini

Faaliyet Zamanları
ve İzin Alma
Zorunluluğu

10.
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Eğitim AVlağında
I(ullanılabilecek Av

Kuşları

belirleyerek Nisan ayı içerisinde ilan eder.
(3) Bakanlar Kurulunun belirlediği büyük av,birinci ince av ve

ikinci ince av gürılerinde eğitim avlağında uygulamalı eğitim
amaclı av faaliyeti yilrütiilemez.

(4) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinde eğitim a|acak kişi
beraberinde en fazla iki adet av köpeği bulundurabilir.(5) Eğitim avlağında uygulamalı eğitim faaliyetine,ilgili yasanın
yedinci maddesindeki kuıallan yerine getiren kişi
katılabilir.Eğitime katılacak kişi, faaliyet gösterecekleri gün
için Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca Kaymakamlıktan
ateşli silah taşıma ve avlanma izni alır.
Ancak,avlanma izni yenilenmiş ve geçerli bir av ruhsatı
bulunan avcının yeniden avlanma izni almasına gerek yoktur.

(6) Herhangi bir nedenle uygulama dersine katılamayan avcı ve
öğrenci avcının yukarıdaki (5)'inci fıkra uyannca almış
olduğu izin iptal edilir ve ödediği harç ve ücretin kendilerine
iadesini talep edemez..

Ancak, bu gibi kişilerin bu Tüzüğün l4'üncü
maddesinin (l)'inci fıkrası uyannca ödediği katkı payı baki
kalır ve bu hak en uygun ilk uygulamalı eğitim faaliyetinde
kullanılabilir.

(l) Eğitim avlağında eğitim amaçlı olarak bir günde kişi başına
en faz|a beş keklik ve on sültin ve yirmi bıldırcın veya av
paketlerinden birini tercih ederek avlanılabilir.

(2) Komisyon, üukanda (l)'inci fıkada belirtilen av kuşlarının
yetiştirilmesi ve üretimi ile ilgili olarak Avcılık
Federasyonuna ve Avcılık Birliklerine izin verebilir.

(3) Bu madde kapsamındaki av kuşlanrun iiretileceği tesislerin ve
iiretim koşullannın Hayvancrhk Dairesinin belirlediği şart ve
koşullaıa uygun olması zorunludur.

(4) Eğitim avlağında kullanılacak av kuşlannın herhangi bir
hastalığı olmadığına dair Veteriner Dairesinden alınmış tahlil
raporu bulunmadıkça görevlileı tarafindan hiçbir şekilde bu
av kuşları teslim almamaz ve eğitim avlağı srnırları içerisine
konulamaz.

(5) Üretim yerleri Komisyon tarafindan herhangi bir zamanda
denetlenebilir.

(6) Eğitim avlağı görevlileri uygulamalı eğitimini tamamlayan
kişilere,bir kopyası görevlide kalacak şekilde, avladığı av
kuşlarının eğitim avlağında avlandığını,adedini,miktarını ve
türünü beliıten bir belge vermek zorundadır.

(İ) Eğİtİm avlağ,nda_Avcı Fğitim 1igftyorıuJrer yıl Mart ayı
içerisinde.Eğitim sorunılrıstınulı bu tilzi.iğtin 8'ci ma<ldesinin

l l.

!ğı im Avlağında
veriiecek

12.



Uygulamalı Eğitim
Müfredatı

(1)'inci fikası uyarınca hazrladığı eğitim müfredatını
değerlendirir ve uygun bulması durumunda uygular. Yıl
içerisinde müfredat gelişen koşullara göre eğitim k-omisyonu
tarafi ndan yenilenebilir.

q Eğitim avlağında ilgili yasanın 28(3)'ilncü maddesi altında
yapılan,"Avcı Eğitim Komisyonu Atarrrna ve Avcı Eğitim
Tiizüğü" 1 l'inci maddesine göre öğrenci avcı belgesi alLlar
ve yine ilgili yasanıı 7'ci maddesi koşullannı yeriıİe getirerek
avlanma ruhsatını almış avcılar,uygulamalı egiİim ala6ilir.

(3) Eğitim avlağında uygulamalı eğitim periyoduna başlamadan
önce öğrenci avcılara, çevre,veterinerlik,ilkyardım,temel
avcılık eğitimi ve ateşli silahlar eğitimi hakkında en az bir
saatlik bir ön teorik tekrarlama eğitimi verilir.
Uygulamalı eğitim avına başlayan her avcıya ve öğrenci
avclya av sırasrnda eşlik eden av koruma gOrevlileri
tarafından, emniyetli avlanma şekli,ateşli silahın nasıl
taşrnacağl, hangi._ durumlarda ateş etmemesi gerektiği,
yürürken nelere dikkat edeceği uygulamalı egitim sırasmİa
gösterilİr.

13. (1) Eğitim faaliyetlerine katılan kişi görevlilerin direktif ve
yönlendirmelerine uymakla yükümlüdiir.q Eğitim sırasında öğrenci avcı sarı,avlak görevlisi krrmızı
avlanma ruhsatlı avcılar turuncu renkli yelek giymek
zorundadır.

(3) Yukandaki (l)'inci velveya (2)'nci fıkraya aykrn hareket
eden avcı ve öğrenci avcı yazılı olarak uyanlır. Aynı tutumu
sürdürmekte ısrar eden kişilerin eğitim avlağınİ girişi ilk
seferde üç aylığına, ikinci sefeİde ise stiresiz olaıak
yasaklanır,

(4) Bu Tüzük kurallanna aykın bir hareketi sebebiyle av koruma
görevlisi tarafindan uygulama dersine alınmayan veya eğitim
avlağmdan çıkarılan kişi, ödediği katkı payı ve eğiİim layıt
ücretinin iadesini veya 

_başka blr şekiİde ikamİsini tatep
edemez ve bu..kuralı kabul ettiğine dair eğitim avlağ
görevlisinin kendisine verdiği belgeyi imzalar.

14. (l) Eğitim Avlağında eğitim faaliyetlerine katılmak isteyenkişiler, av hayvaru yetiştirilmesi ve av hawanlarının
nesillerinin devam ettirilmesi pğelerinde kullanıİmak iizereyüz elli Türk lirası tutarındaki katkı payıru Kaymakamlık
veznesine yatrrır ve bu tutar sadece Komisyon tarafindan ve
aınaclna uygun olarak Merkezi Av Komisyonu Bütçesi ve
Bütçenin Kullanımına İlişkin Usul ,e -Esasla. .İilztlgü
kurallaı uyannca kullanılabilir.
Bakaıılar Kurulu, Komisyonun önerisi tizerine ve Devlet

Eğitim Avlağında
Ululması Zorunlu
Kurallar

Katkı Payı, Eğitim
Kayıt Ücreti ve
Eğitim Paket Ücreti
Odeme Zorunluluğu
03.08.2009
R.G.i33
E.K.l l l
A.E.555

-Ptan+ama Örgiitii tarffaıraptananlıllık enf.lasyoı oranmr
aşııranıak koşrıluyla. bu fıkra llyaflnca ödenniesi i.it-ıcöliilell



Eğitim Paketleri

.. 
İçeriği Ve

ucretleri

katkı payı futannı on katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya
indirime bağlı tutabilir.

(2) F,ğitim avlağında eğitim almak isteyen kişiler Yukandaki
(l)'inci fıkrada belirtilen katkı payınrn ödendiğini gösteren
makbuzu eğitim avlağı görevlisine ibraz eder ve eğitim
avlağına girişte Avcılık Federasyona makbuz karşılığ ındİ ylz
Ttirk lirası giriş ücretiyle birlikte alacağı egitim laketinin
ücretini öder.
Ancak Avcılık Federasyonuna üye herhangi bir Avcılık
birliği,derneğinin üyesi olduğuna dair üye olduğu
birlik,demekten yazı getirmesi durumunda giİiş tlcretinin
yarrsını öder.

l5. (1)Eğitim avlağında eğitim alan kişi aşağıdaki a,b,c,d,e,f bendindeki
he$angi bir eğitim ve eğitim urİ fak"tlni' alabilirler,aldıkları
paketteki av kuşlarını mücbir sebep ile avlayamamaları durumundave eğitim avlağında yeterli zaman olması durumunda tekraren
istedikleri eğitim paketini seçerek uygulamalı eğitim avına devam
edebilirler.Bu durumda kişinin tekaİen egitim aİlagına giriş ücreti
ödemesine gerek yoktur.
Ancak her avcl ve avcı adayı bir günde yasada ve tiiziikte belirtilen
avlayabilecek av hayvanı sayısınrn üzerinde av hayvanı av|ayarrıaz.

(a)On Sülün Yedi Yüz Elli Türk lirası.
(b)Beş Keklik On Sülün Bin elli Türk lirası.
(c)Yirmi Bıldırcın Beş Keklik Beş Yıiz Elli Türk lirası.
(d)Beş Keklik Üç Yüz Ttirk lirasİ.
(e)Beş Keklik On Sültln Yirmi Bıldırcın Bin Üç Yüz Elti Türk
lirası.
(f)Yirmi Bıldrrcın On Sülıin Bin Elli Türk lirası.

(2) Komisyon Avcılık Federasyonun önerilerini değerlendirerek
eğitim paket ücretlerini ve eğitim avlağına giriş ücretiİi On kahna
ulaşıncaya kadar artırabilir veya a"altabi-İir. -

Yi,irütme yetkisi. 16. Bu Tıizük,Bakanlık tarafından yürütiilür.



Yi.ıriirlüğe Giriş. 17 . Bu Tiizük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

Yüriirlüğe Giriş.


