
2018-2019 Av DÖNEMi
şARKiKARAAĞıç iı,çnsi av rovıisyoN KARARI

Karır Tarihi : 19/01/201 8

Karar No; ı 1

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanr.ınunun 3 iincü .maddesi gereğince Şarkikaıaağaç

K"r-;;,-B;kanlığında, iıİ"j-aa.ma Komutanlığı. İlçe Emniyet Müdiirliiğü, ilçe Milli

;;i#ffi;ild'iü;; G,d;'T*. ve Hayvancııık MüdiıIıüğiı, ilçe Gençıik !iT.jl:l *
sp". ıuııJ*ı"gii, 

,Şarkikaraagaç 
orman işıetrne Şefliei, Kızldağ Milli Park Şefliği ve

ş'arkikaraagaç 
-er"rıu. ," .itr"rı- oemigi Başkanlığından teşekkül ettirilen ilçe av

I"rrırv"",il'szo 1/2018 tarihinde Kaymakam-lık toplantı salonunda saat 14:00,te toplanarak

iols_loıs av dönemi için il Av Komisyonuna sunulmak üzere aşağıdaki hususları karara

bağlamıştır.

1-Komisyonca Avlannıasına İzin Verilen Av Halvanları ve Avlanma Süreleri:

Kanunu,nun4.maddesigereğincebelirlenenlistedeyeralanavhayvanlannınavlanma
stireıeı boıgemizin yaşam koş,iıı*ir" av hayvanlannın biyolojileri dikkate alınarak aşağıda

belirtilmiştir.

a ) L grup avlanabilen kuşlardan, bıldırcın 
_v: !y:4k^1,,,n; ..,18/b8/ 

2018 Cumartesi gtirıü başlayıp, 30l|2/ 2018 Pazar gİ.inü sona ermesı.

b) II. grup avlanabilen kuşlardan krnalı keklik avının;
' .j,l|,0|20l8 Cumartesi günü başlayıp, |3l0ll2019 Pazar giinü sona ermesı,

c) III. grup avlanabilen kuşlardan, Sakarmeke, sakarc4 yeşilbaş, boz ördek, fllıı,

çurn*"*, rnu'.* tlra"gi, tepel pa*a, elmabaş patk4 suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı,

karataıuk, öıer ardıç. kaşıkgaga ve çulluk avırun;

BjW 20|8 
-Cumartİsi 

gtinü başlayıp, 03l03l 2019 Pazar giinü sona ermesr,

d) IV. grup avlanabilen kuşlardan,_ alakarga,. küçtik,karga, ekin karqası, leşkargası ve

.urcuğ* urrrir; Isparta il g.*]ft" 

';.klanmiı-kararı 

ahndiğından tarih belirtilmemiştir,

e) I. crup memeli av hayvanlarından, ıabani Wry_1 llki ve kaya sansarı aı^ının;
' 

13/10/ 2O1S Cumartesi giinü başlayıp, 06101ı1201.9 Pazar giinü sona elmesı,

f) II. grup memeli av hayvanlarından, y,!T^l9Ty.::" çuka| ay,,,n, __ _,' 
18/Ö8/-2018 Cumartesi günü başlayıp, 03103/ 20|9 Pazar giinü sona eırnesı,

g)Yukandayazıilavhayvanlarının.avrnın.belirtilentarihlerarasındaÇarşamba
Cumailesi, Pazar giinlerinde ve resmi ve idari tatil günlerinde yapılabilmesini,

2- Komisyonca Avına İzin Verilen Av Halvanlarının Avlanma Linitleri:

arrrrulzin ,".il"o u, huyuanlu""ın, avcı başına bir av giinü için en fazla;

Avlanma
LimitiKUŞLAR
10

Bıldırcın 5
kVeU 3'et

Karala Öter Ardı , Sakarca



Tahtah, 4

Kaya Güvercin 6

Çulluk
Saksağan 15

sakarmeke 4

Alakarga, suçulluğu (b e kas in) 1 'er

Kınalı keklik ve Kum kekliği Toplamda 2

Yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, ve elmabaş
patka,

Toplamda 6

Küçiik karga ekinkargası ve leşkargası
Serçe ve krzılsırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla,
atmacacılık sertilıkası sahibi kişiler telvar doğqıa canlı olarak bıralonak

MEMELILER
Yaban tavşanı 1

Adatav
yaban domuzu ek ve ürü ovında avcı b ına) 5

Kaya sansan, 2

Yaban domuzu (sürek avında ovcı başına)
(sür e lq i l e r av yapamaz)

5

3-Komisyonca Koruma Altına Ahnan Av Halranları:
Çakal, Küçtik kaıga Ekinkargası, Leşkargası, Alakarga, I«lkuynık, Kaşıkgaga ve

çıknkçın,nın ilimizde popülasyonlannın azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu
gözlendiğinden, bu memeli/kuşlartn avııun 20|8-2019 av sezonunda yasaklanması,

4- 20|8-20|9 Av Döneminde Komisyonca Koruma Altına Alınan Av
Halvanlarından AvlatıIması Talep Edilen Türler:

Bulunmamaktadır.

5- Komisyonca Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri:
Kaııunun 6'ncı maddesinde yasaklanan avlanma usul ve şekillerinin dışınd4

ddhilinde yapıldığı tespit edilen başka bir avlanma şekil ve usulü bulunmamaktadır.
ilimiz

6-Komisyonca Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri İle Özeltikleri:
4915 sayıh Kara Avcılığı Kanunu,nun 6.maddesinde yasaklanan araç ve gereçler

dışında İlçemİz d6hilinde kullanıldığı tespit edilen başka bir avlanma araç ve gereci

bjunmamaktadır.Ancak Kanunun 6'ıncı maddesinde yasaklanan avlanma usul ve şekilleri
dışında, av silülannln avlanma haricinde kıhfinda ve aracln bagajında taşınmasl için

MAK'na teklifte bulunmasına.

7- Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri:
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu,nun 6/3 maddesi gereği gayesi dışında mücade|e

maksatlı avlanma ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla tüfek

taşımaları için yanlarında "Yivsiz Tüfek Rüsatnamesi" ve "Korunma Amaçlı Av Tüfeği

Taşıma Belgesi" bulundurması zorunludur.

8-İlçe Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar:
8.1_ Av hayvarılarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarını temin etmek

maksadıvla avlanmanın yasaklandığı sahalar: Bulunmamaktadır.

5

kav dıyla y akal ayab i l i r. )

Yılda Toplam 6



8.2-Genel Müdürlük Oluru ile yaban halıanı yerleştirildiği için ava yasak|anması
gereken sahalar:

Bulunmamaktadır.

9-Diğer Hususlar:
, Avbis e girişlerde her avcı haftanın 5 giinü @erşembe ve Cuma hariç) ancak 3 defa

olmak koşulu ile izin alabilmelidir.

İşbu ilçe av komisyon karan aşağıda yer alan üyelerce karar altına alınmıştır.

İLÇE AV KOMİSYONU


