2014 YILI TAZMĠNAT BEDELLERĠ
A-BAKANLIK VE MERKEZ AV KOMĠSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN
AV VE YABAN HAYVANLARI
MEMELĠLER VE SÜRÜNGENLER
TAZMĠNAT BEDELĠ
(EK LĠSTE- I ve II DE BELĠRTĠLEN
1 (bir) Av ve Yaban Hayvanı Ġçin
TÜRLERDEN)
(TL)
Anadolu yaban koyunu, yaban koyunu
60.000,00
Pars (Leopar)
50.000,00
Alageyik
25.000,00
Çengel boynuzlu dağ keçisi
15.000,00
Sırtlan
13.000,00
Kızıl geyik, yaban keçisi
12.000,00
Akdeniz foku
8.000,00
Hatay dağ ceylanı
7.500,00
Ceylan (Ahu)
6.500,00
VaĢak, karakulak
6.000,00
Ayı
5.000,00
Su samuru, yaban kedisi, sazlık kedisi
3.200,00
Karaca
3.000,00
Kurt, alaca sansar, oklu kirpi
1.000,00
Porsuk, gelincik, kokarca, kakım ile
300,00
sincaplar familyasındaki bütün türler
Kuyruksüren
150,00
Korunan memeli ve sürüngenlerden yukarıda
300,00
belirtilmeyen diğer türler
KUġLAR (EK LĠSTE- I ve II DE
BELĠRTĠLEN TÜRLERDEN)
Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki
7.500,00
bütün türler
Tepeli pelikan, mezgeldek, toy, yakalı toy
4.500,00
Kelaynak, Ġncegagalı kervançulluğu
5.000,00
Orman horozu, huĢ tavuğu, turnagiller,
3.000,00
urkeklik
Ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller
2.000,00
familyasındaki diğer türler
Küçük karabatak, küçük sakarca
800,00
Dik kuyruk, pasbaĢ patka, yaz ördeği, sibirya
1000,00
kazı, bıldırcın kılavuzu
Küçük su çulluğu, kızkuĢu, balıkçılgiller
450,00
familyasındaki bütün türler, ördekgiller
familyasındaki korunan diğer türler
Sülün, turaç, çil keklik
600,00
Kargagiller
100,00
Korunan kuĢlardan yukarıda belirtilmeyen
400,00
diğer türler.

B) MERKEZ AV KOMĠSYONUNCA BELLĠ EDĠLEN SÜREDE
AVLANMASINA ĠZĠN VERĠLEN AV HAYVANLARI (*)
MEMELĠLER (EK LĠSTE – III’DE
TAZMĠNAT BEDELĠ
BELĠRTĠLEN TÜRLERDEN)
1 (bir) Av Hayvanı Ġçin
(TL)
Tilki, ağaçsansarı, kaya sansarı, yabani
500,00
tavĢan, ada tavĢanı
Yaban domuzu
100,00
Çakal
200,00
KUġLAR (EK LĠSTE – III’DE
BELĠRTĠLEN TÜRLERDEN)
Sakarca kazı ve yaban ördekleri
400,00
Kınalı keklik, kum kekliği, kaya kekliği,
350,00
karatavuk, tahtalı, üveyik, çulluk, su çulluğu
(bekasin)
Kargagiller (Alakarga hariç)
50,00
Alakarga, serçe
150,00
Kaya güvercini, sakarmeke, bıldırcın,
300,00
Canlı mühre olarak kullanılan yaban
500,00
ördekleri, kazlar, güvercinler ve keklikler
(*) Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türlerin yumurtalarını yasadıĢı
toplayanlara yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı, Bakanlık ve MAK’ca korunan türler
ile avına izin verilen türlerde yukarıda belirtilen tazminat bedelinin %’50 si uygulanır.
Av ve yaban hayvanlarının trofe ve tahnitlerinin ele geçirildiği kabahatlilere de yukarıda
belirtilen tazminat bedellerinin aynısı uygulanır.
Not: Tazminat bedelleri 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında belirlenmektedir. Bu
bedelleri tespit edilirken yaban hayvanlarının avlanma bedeli, et değeri, söz konusu hayvanın bir adedinin üretimi ve
doğaya yerleştirilmesi için yapılan masraf, üreme yeteneğinin kaybolmasıyla veya avlanan yaban hayvanın doğadan
eksilmesiyle yaşama ortamında meydana gelecek tahribat, yaban hayvanlarının tarım zararlıları ile mücadeledeki
faydalı fonksiyonları ve bu sebeple istikbaldeki değer kaybı, hayvanın popülasyondaki artışı veya azalması ile
ekolojik dengedeki bozulma gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır.
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