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ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın genel amacı Kuzey Kıbrıs 18 yaş ve üzeri de jure vatandaş nüfusunun avcılık
profilini ve avcılık konusundaki tutumlarını ortaya koymak, bu konulardaki
değerlendirme ve beklentilerini öğrenmektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki
spesifik konular araştırılmıştır:
–

Düzenli koşu, düzenli yürüyüş, balığa gitme, ava gitme ve evde hayvan
besleme alışkanlıkları

–

Av öncesi hazırlık – eğitim alma konumu, av için yapılan harcamalar, ava
gitmeyi motive eden faktörler, evde bulunan tüfek sayısı ve ruhsat durumu

–

Ava gitme alışkanlığı – ava gitme sıklığı, av için hangi bölgelere gidildiği,
gidilecek bölgenin seçiminde önemli olan faktörler, yurt dışına ava gitme
konumu, ava kimlerle gidildiği, avda vurulan hayvan sayıları, avda ve diğer
hedeflere atılan fişek sayısı

–

Avcı eşlerinin av pratiğiyle ilgili görüşleri ve değerlendirmeleri

–

Avcılık konusundaki genel tutumlar, değerlendirmeler ve beklentiler

–

Çeşitli faktörlerin çevre ve doğal yaşamı etkileme derecesi konusundaki
algılar

–

Yasadışı avcılık konusundaki yaptırımlar

–

KKTC Avcılık Federasyonu’nun faaliyetleri konusundaki haberdarlık ve bu
faaliyetler konusundaki değerlendirmeler

–

KKTC Avcılık Federasyonu’nun çeşitli projelerine verilen önem ve bunların
öncelikleri
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma kantitatif yöntemlerden hem yüz yüze görüşme, hem de telefon ile
görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Her hanede avcılık ve diğer spor dallarına
katılım konusundaki profili belirlemek üzere toplam 1336 hane telefon ile
aranmıştır. Profil belirlendikten sonra 942 avcı ve 942 avcı eşi ile onları evlerinde
ziyaret

ederek

standart

soru

formu

temelinde

yüz

yüze

görüşme

gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında tüm hane üyeleri hakkında bilgi
toplanmıştır. Elde edilen veriler yerinde denetlenmiştir. Bu denetim sırasında
anketörün, ,


Görüşme yapacağı evleri kendisine önceden verilen yürüyüş
şemasına göre seçip seçmediği,



Belirlediği haneden görüşme yapacağı kişiyi “hane halkı kişi seçme
kriterlerine göre seçip seçmediği,
4



Görüşme

yapılan

kişiye

bütün

soruları

sorup

sormadığı

denetlenmiştir.
–

Denetim sonrasında her anketin tutarlılık testleri yapılmış ve çelişkili bilgiler,
merkezden aranmak suretiyle görüşme yapılan kişiyle tekrar konuşularak
giderilmiştir. Bundan sonraki aşamada ucu acık ya da yarı-açık sorular
kodlanmıştır. Kodlanması tamamlanan anketler bilgisayar ortamına aktarılmış ve
sonuçlar çoklu tablolar olarak hazırlanmıştır. Çoklu tablolar sayesinde her bir
soru ile ilgili sonuçlar yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, bölge ve ilçe temelinde
ayrıntılandırılmış şekilde izlenebilecektir. Son aşamada elde edilen tablolar analiz
edilmiş ve raporlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

–

Bu çalışmada KKTC’de vatandaşların ikamet ettiği tüm haneler hedef nüfus olarak
alınmıştır. Araştırmada üç farklı örneklem kullanılmıştır. Birinci örneklem grubu
KKTC vatandaş nüfusunu temsil etmek üzere 1336 haneden oluşmuştur. Hanelere
yapılan aramalarda 18 yaş ve üzeri bütün hane halkı bireylerinin görüşleri
alınmıştır.

–

İkinci örneklem grubuna fiili olarak avcılık yapan 942 kişi dâhil edilmiştir. Bundan
ayrı olarak 942 avcı eşi ile 3. bir örneklem grubu da oluşturulmuştur. Hem
avcılarla, hem de eşleri ile yapılan görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

–

Hem telefon ile ulaşılan hanelerin, hem de yüz yüze görüşülen hanelerin
belirlenmesinde “çok aşamalı rastgele örneklem” yöntemi kullanılmıştır. Birinci
aşamada hanelerin ilçelere, ikinci aşamada her bir ilçedeki yerleşim yeri
büyüklüğüne dağılımı dikkate alınmıştır. Üçüncü aşamada örneklem noktaları
belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra anket yapılacak “örneklem noktaları”`nın her
biri için yürüyüş şeması hazırlanmış ve bu rehber ışığında anket yapılacak haneler
seçilmiştir.

–

Toplam haneler dikkate alındığında 1336 hanelik bir örneklem grubundan elde
dilecek verilerin %95 güvenlik sınırı içinde maksimum +-%3,02hata payı vereceği
hesaplanmıştır.
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI
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HANE HALKI AVCILIK KONUMU

HANE HALKI AVCILIK VE BALIKÇILIK
Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin ikamet ettiği hanelerin 22,9%’unda en az 1 avcı
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu hanelerin 17,7%’sinde tek avcı, 4,5%’inde 2 avcı ve
0,7%’sinde 3 ve üzerinde avcı bulunmaktadır.
Genel vatandaş nüfusun 12,1’i ava gitmektedir. Bu oran hane halkı erkek nüfusunda
22,3%’e çıkmakta ve kadın nüfusta 1,7%’e inmektedir. Erkeklerde düzenli olarak ava
gidenlerin oranı en yüksek oranlara 21-24 (31,5%) ve 25-29 (32,8%) yaş dilimlerinde
ulaşmaktadır. 35-50 yaş arasında yaklaşık 20% dolayında seyreden ava gitme oranı 50-54
yaş diliminde yeniden yükselmekte (27,5%) ve daha sonra düşüş göstermektedir. 65 yaş
üzerinde ava gitme oranı 8,4%’dür.
Vatandaşların 9,9%’u ise belli aralıklarla balık avına gitmektedir. Bu oran erkeklerde 16%,
kadınlarda ise 3,8%’dir. Balığa gidenlerin oranı en yüksek düzeye 25-34 yaş diliminde
826,45) ulaşmaktadır. Oran 35-44 yaş diliminde 14,1%’e düşmekte ve 45-54 yaş diliminde
ise 21,8%’e çıkmaktadır. 55 yaş sonrasında balığa gidenlerin oranında ava gidenlerin
oranında olduğu gibi düşüş gözlenmektedir. 65 yaş üzerinde balığa gidenlerin oranı
2,2%’dir.
EVDE HAYVAN BESLEME
Kıbrıslı Türklerin yaklaşık yarısı (49,6%) evinde en az 1 hayvan beslemektedir. Evlerin
61%’inde tek hayvan bulunmaktadır. 22,8% oranında bir kesimin ise evinde 2 hayvan
bulunmaktadır. 3 ve daha fazla hayvan bulunanların oranı ise 16%.
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En çok hayvan beslenen ilçeler Girne (62,6%), Mağusa (61,7%) ve İskele (56,2%). En
az hayvan beslenen ilçe ise Lefkoşa (36%). Güzelyurt’taki oran ise (47,7%).
Evlerde en çok köpek (70,3%), kuş (27,1%) ve tavuk (16,7%) beslenmektedir. Bunları
sırasıyla kedi (10,2%), tavşan (8,5%), balık (8,3%), koyun (6,2%), keçi (3,8%) , bıldırcın
(3,3%) ve keklik (2,5%) takip etmektedir.
Köpek besleme Lefkoşa ve Girne ilçelerinde; kuş ve tavuk besleme ise Güzelyurt ve
İskele ilçelerinde artış göstermektedir.
Evde beslenen av köpeklerinin 62%’si erkek ve 38%’i ise dişi. Av köpeklerinin
99%’unun sağlık kontrolleri yapılıyor.
Av köpeklerinin büyük çoğunluğuna avcı tarafından amatörce bir şeyler öğretilmeye
çalışılmış. Köpeğinin düzenli eğitim aldığını belirtenler ise 24,5% oranında. 8,5%
oranındaki kısmı ise hiç eğitim almamış.
Dişi av köpeklerinin 27%’si doğum yapmamış durumda. 44% oranında avcı doğum
yapan köpeğinin yavrularını arkadaşlarına vermiş. Yavruları evde muhafaza edenlerin
oranı ise 18%. Yavruları Belediye’ye verenlerin oranı ise 6%.

HANEDEKİ TÜFEK SAYISI
Ava gidilen hanelerin 79,8%’inde tek tüfek bulunmaktadır. 2 tüfeğin bulunduğu hane
oranı ise 15,8%. 1% oranında hanede ise 3’den daha fazla tüfek bulunmaktadır.
Tüfeklerin 85,8%’nin ruhsatı çıkarılmıştır. 14,2% oranında tüfeğin ise ruhsatı
çıkarılmamıştır. Ruhsat çıkarmama oranı Lefkoşa’da 15,3%, Mağusa’da 20,5%, Girne’de
13,1%, Güzelyurt’ta 8,2% ve İskele’de 15,4%’dür.
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AVCILIK ÖNCESİ HAZIRLIK VE AVCILIĞI MOTİVE EDEN FAKTÖRLER
AVA BAŞLAMA YAŞI
Şu anda ava gitmekte olan Kıbrıs’ı Türklerin yaklaşık 60%’ü 20 yaş ve öncesinde ava
gitmeye başlamıştır. 21%’lik bir avcı kesimi ise ilk avına 14 yaş öncesinde gitmiş durumda.
Avcıların çok önemli bir kısmı 15-20 yaş arasında ava başlıyor. Yasal yaş olan 21 yaşta ava
gitmeye başlayanların oranı 9,2%.
Araştırma sonuçları babaların avcı olup olmamasının erkek çocukların avcı olması üzerinde
önemli etkisi olduğunu ortaya oymaktadır. Şu anda ava gidenlerin 65,1%’nin babası da şu anda
avcı ya da geçmişte avcı idi. Hâlbuki şu anda avcı olmayanların babalarının sadece 14,1%’i şu anda
avcı ya da geçmişte avcı idi.
Şu

anda

avcılık

yapanların

çok

önemli

bir

kısmı

(94,5%)

avcılığı

babalarından/akrabalarından/tanıdıklarından gözleyerek/duyarak öğrenmiş durumda. Kitap
broşür/dergi okuyanlar 6,8%. Avcılıkla ilgili eğitim alanların oranı ise 6%.
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ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN AVA GİTMEYİ MOTİVE ETME DERECESİ
Ava gitmeyi en çok motive eden faktörler olarak “arkadaşlarla birlikte olmak/ortak bir şeyler
yapmak” (5 üzerinden 3,62), “spor yapmak” (3,50/5) ve “doğada/vahşi yaşamın içinde olmak
(3,37/5) ön plana çıkmaktadır. Bu faktörleri sırasıyla “tüfek/silah sevgisi” (3,20/5) ve “av hayvanını
vurulduğu andaki duyguyu yaşama” (3,07/5) takip etmektedir. Ava gitmeyi en az motive eden
faktörler ise “vurulan hayvanın etini yemek” (3,04/5) ve “bir müddet evden/mahalleden
uzaklaşmak” (3,06/5)

AV HAZIRLIK HARCAMALARI
Sezon öncesi ava hazırlık için avcılar ortalama olarak 574 TL harcama yapmaktadırlar. Bu harcama
fişek, giyim, köpek eğitimi masraflarını içermektedir. Sezon öncesi hazırlık için yapılan
harcamalar yaşa göre farklılık göstermektedir. 18-24 yaş diliminde 701 TL olan ortalama harcama
yaş ilerledikçe düşüş göstermekte ve 25-34 yaş diliminde 692 TL’ye, 35-44 yaş diliminde 552 TL’ye,
45-54 yaş diliminde ise 406 TL’ye inmektedir. 55 yaş üzerindeki avcıların harcama miktarı ise 437
TL.

AVCILIK YAPMA ÖRÜNTÜLERİ
AVA GİDİLEN GÜN SAYISI
2010-2011 büyük av sezonunda toplam 9 gün + bayramın 3. Günü av izni bulunmaktaydı.
Resmi 9 gün üzerinden yapılan hesaplamada her bir avcının ortalama olarak 5,42 gün ava
gittiği tespit edilmiştir. Avcıların yaklaşık 5’te 1’i (21,2%) 9 av gününün tümünde de ava
gitmiştir. 1-2 kez ava gidenlerin oranı 20% olurken, 6-8 kez ava gidenler 17% olmuştur.
Ava gidilen gün sayısı yaş ilerledikçe artış göstermektedir. 18-24 yaş diliminde 5,16 olan
ortalama 25-34 yaş diliminde 5,37’ye, 35-44 yaş diliminde 5,40’a, 45-54 yaş diliminde 5,51’e
ve 55-64 yaş diliminde 5,72’ye çıkmaktadır. 65 yaş üzerindeki avcıların ava gitme
ortalaması ise 5,50 olmuştur.
ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN AV İÇİN GİDİLECEK BÖLGEYİ SEÇMEDEKİ ETKİSİ
Av günü gidilecek bölgeyi seçerken avcılar hangi kriterleri kullanmaktadır? Araştırma
sonuçları bu konuda önceliğin “av hayvanı yoğunluğu” (5 üzerinden 4,16) ve “gidilecek
bölgenin sakinliği/buraya giden avcı sayısı” (4,06/5) olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
faktörleri sırasıyla “bölgeyi tanıma” (3,94/5), “çevrenin güzelliği/doğa özellikleri” (3,89/5)
takip etmektedir. Sıralanan bu öncelikli faktörler arasında çok önemli bir farklılık
bulunmaması dikkat çekmektedir. Ancak “arkadaşların o bölgeye gitmesi” (3,58/5) ve
“bölgenin eve olan uzaklığı” (2,40/5) diğer faktörlere göre çok daha az bir etkiye sahiptir.
Gidilecek bölgeyi seçmede “arkadaşlarının gittiği bölge” gençler için yaşlı avcılara göre
daha önemli bir faktör. “bölgenin eve uzaklığı ise gençler için önem taşımaz iken, yaşlı
avcılar için çok daha önemli bir faktör. Özellikle yaşlı avcılar “gidilecek bölgenin sakin
olmasına” da genç avcılara göre daha fazla önem veriyor.
AVA GİDİLEN BÖLGELER-AV BÖLGELERİ PAZAR PAYI
Toplam 9 gün süresince gidilen av bölgeleri temelinde yapılan hesaplamada en çok
gidilen av bölgeleri olarak Karpaz 2. Bölge-Yenierenköy’ün doğusu (21% Pazar payı ile) ve
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8. Bölge-İkidere ve çevresi (17% Pazar payı ile) ön plana çıkmaktadır. Bu bölgeleri sırası ile
3. Bölge (Geçitkale, Mallıdağ, Tatlısu, İskele (12%), 7. Bölge (Lefkoşa, Boğaz, Alayköy
(12%), 12. Bölge-Batı Girne (11%), Karpaz'1. Bölge-Boğaztepe-Yenierenköy arası (10%) takip
etmektedir.
Bu arada 4,5% oranında bir avcı kesimi 2010 yılında av için yurt dışına da gitmiştir. En çok
gidilen dış ülkeler Türkiye (64,7%), Bulgaristan (17,6%) ve İngiltere (11,8%) olmuştur.

AVA GİDİŞ
AVA KAÇ KİŞİ İLE GİDİLİYOR
Kıbrıslı Türk avcılar ava genellikle 2-4 kişilik arkadaş grupları ile (63,6%) gitmeyi tercih
etmektedirler. 4 kişiden fazla arkadaş ile gidenlerin oranı ise 29,5%. Genellikle tek başına
ava gidenlerin oranı 7%.
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4 kişiden fazla arkadaş grubu ile ava gitme alışkanlığı yaş gençleştikçe artış gösteriyor. Bir
başka ifade ile gençler daha kalabalık arkadaş grupları ile ava gidiyor. 55 yaş üzerindeki
avcılarda 19,4% olan 4 kişiden fazla arkadaş ile ava gitme oranı, 45-54 yaş diliminde
26,8%’e, 35-44 yaş diliminde 29,9%’a, 25-34 yaş diliminde 30,5%’e ve 18-24 yaş diliminde
37%’ye çıkmaktadır.
AVA GİDİŞ VE DÖNÜŞ SAATLERİ
Genel olarak avcıların 41,5%’i sabah 03:00-04:59 saatleri arasında ve 41,7%’si ise 05:0006:59 saatleri arasında ava gitmektedir. Daha da erken saatleri (01:00-02:59) tercih
edenlerin oranı ise 4,3%. 07:00’den sonraki saatlerde ava gidenlerin toplamı ise 12,6%.
Ava daha erken saatlerde giden avcıların oranı Mağusa , Lefkoşa ve Güzelyurt ilçelerinde
artış göstermektedir. Ava en geç saatlerde giden ilçe ise İskele. Genç avcılar da yaşlı
avcılara göre daha erken saatlerde ava gitmektedir.

Avcıların önemli bir kısmı avdan 15:00-18:00 saatleri arasında dönüş yapmaktadır. Ancak
34%’lük bir kesim ise daha erken saatlerde, 12:00-15:00 arasında eve dönmektedir. Daha
çok yaşlı avcıların oluşturduğu bir başka avcı grubu ise saat 12:00’den önce dönüş
yapmaktadır.
AVDA HAYVANLARA VE DİĞER HEDEFLERE ATILAN FİŞEK SAYISI
Gidilen bütün av günleri temelinde yapılan hesaplamada bir avcının her bir av gününde
hayvanlara ortalama 21,6 fişek attığı belirlenmiştir. Avcıların yarısından fazlası (65%) bir
av gününde 20 fişekten daha az atmaktadır. 35,4%’lük bir kesim 1-10 arası fişek atarken, 1120 arasında fişek atanların oranı ise 29,5%. Diğer hedeflere (şişe, teneke, bidon, tezek vb.)
atılan ortalama fişek sayısı ise 6,3.
Av hayvanına atılan fişek sayısı ile diğer hedeflere atılan fişek sayıları paralellik
göstermektedir. Av hayvanına atılan fişek sayısı arttıkça, diğer hedeflere atılan fişek sayısı
da artış göstermektedir. En çok fişek atan yaş dilimleri olarak 25-34 (25 av hayvanına, 9
diğer hedeflere) ve 25-34 (25,4 av hayvanına, 7,7 diğer hedeflere) ön plana çıkmaktadır. En
az fişek atan kesim ise 55 yaş üzerindeki avcılar.
Avcıların yarısından fazlası (54%) hemen hiçbir zaman atmış olduğu fişekleri
toplamadığını belirtmiştir. 35% oranında bir kesim ise zaman zaman toplamaktadır.
Attığı fişeği her zaman toplayanlar ise sadece 11%. Fişeğini her zaman toplayanlar yaş
ilerledikçe artış göstermektedir. 18-24 yaş diliminde 9,1% olan bu oran, 45-54 yaş
diliminde 16,5%’e ve 55 yaş üzerindeki kişilerde 22%’ye çıkmaktadır.
Avcıların sadece 115’i atmış oldukları fişek kutularını toplamaktadır. “Bazen toplarım”
diyenler ise 35%. Avcıların yarısından fazlası (54%) atmış olduğu fişeklerin kutularını
hiçbir zaman toplamamaktadır. Avcının yaşı ilerledikçe fişekleri düzenli toplama oranları
yükselmektedir.
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VURULAN KEKLİK VE TAVŞAN SAYILARI
Araştırma sonuçları her ava gidişte vurulan keklik ve tavşan sayılarının bölgelerengöre
farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bir av gününde ortalama olarak 0,68 keklik,
0,39 tavşan, 0,33 fatsa, 0,23 turaş, 0,18 bıldırcın ve 0,19 karga/saksağan vurulmuştur.

AVCILIK VE ÇEVREYLE İLGİLİ SORUNLAR
AVCILIKLA İLGİLİ SORUNLAR
1’in “hiç sorun değil” ve 5’in “çok önemli bir sorun” olarak kabul edildiği 5’li ölçek
üzerinde yapılan değerlendirmelerde avcılıkla ilgili en önemli sorunun “kaçak, yasa dışı
avlanma” (5 üzerinden 4,34) olduğu ortaya konmuştur. “Av hayvanlarının yaşadığı çevre
koşullarının kötüleşmesi (4,10/5), “avcı sayısındaki artış” (4,07/5) ve “av hayvanı
popülâsyonunda düşüş” (4,04/5) diğer sorunlar olarak sıralanmıştır.
“Av bölgelerinin büyüklüğü/sayısı” (3,58/5) ve “toplumun avcılığa bakış biçimi” (3,77/5)
görece daha önemsiz sorunlar olarak algılanmaktadır. Avcı sayısındaki artış daha çok yaşlı
avcıları tedirgin ederken, gençler daha çok “hayvanların yaşadığı çevre koşullarının
kötüleşmesi” ve “toplumun avcılığa bakış biçimi” üzerinde duruyor.
AVCILIĞA GENEL BAKIŞ
18 yaş ve üzeri Kıbrıslı Türklerin 41%’i avcılığın tamamen yasaklanmasından yana. 35%
oranında bir kesim ise avcılık yapılan gün ve alanların azaltılmasından yana. Ağırlıklı
kesimini avcıların oluşturduğu 17%’lik bir kesim ise avcılık yapılan günlerin ve alanların
mevcut haliyle muhafaza edilmesinden yana.. Avcılık yapılan gün ve alanların
artırılmasını talep edenler ise 6%.
Avcılık konusundaki görüşler kişinin avcı olup olmamasına göre çok önemli farklılıklar
göstermektedir. Avcı olmayan kişilerin 47,2%’si avcılığın tamamen yasaklanmasını talep
ederken, bu oran avcı olmayan kişilerde 4,2%’ye düşmektedir. Aynı şekilde avcı olmayan
kişilerin 37,1%’i mevcut av günleri ve alanları azaltılmalı derken, avcıların arasında bu
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yönde görüş bildirenler 23%. Avcıların 45,4%’ü

mevcut gün ve alanların muhafaza

edilmesini talep ederken, avcı olmayanlarda bu oran 11,9%’a düşüyor.
Avcılık konusunda cinsiyet de önemli faktör olarak ortaya çıkıyor. Avcılığın tamamen
yasaklanmasını isteyen erkeklerde 32,6% iken, bu oran kadınlarda 58,9%’a çıkıyor.
AVCI EŞLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Araştırmada eşleri avcı olan kadınların da görüşleri alınmıştır. Burada özellikle avcılığın
yaşamlarının çeşitli alanlarına nasıl etkide bulunduğu araştırılmıştır.

Avcı eşlerinin çoğunluğu eşlerinin avcı olmasının yaşamlarını “ne olumlu, ne de olumsuz”
etkilemediğini belirtmektedir. En olumsuz etkilenen alanlar olarak “ailenin boş zaman
geçirme biçimi” (29,4%) ve “ailenin maddi durumu” (23,4%) ön plana çıkmaktadır.
18-24 yaş dilimindeki avcı eşleri diğer yaş dilimlerine göre en çok şikâyetçi olan kesimi
oluşturmaktadır. Bu yaş diliminde bulunanların 32,6%’sı “ailenin maddi durumunun”,
30,3%’si “eşleriyle olan ilişkilerinin”, 30,2%’si “boş zaman geçirme biçimlerinin”, ve
27,95%u “eşinin yaşam kalitesinin”, avcılıktan olumsuz etkilendiği düşünmektedir.

ÇEVRE VE VAHŞİ YAŞAM
ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN ÇEVRE VE VAHŞİ YAŞAM İÇİN OLUŞTURDUĞU TEHDİT
Vatandaşlar çeşitli faktörler arasında (1’in “hiçbir olumsuz etkisi

yok” ve 5’in “çok

olumsuz etkisi var” olarak kabul edildiği 5’li ölçek üzerinde değerlendirme yapılmıştır) en
yüksek derecede olumsuz etkide bulunan faktörler olarak “tarım ilaçları” (4,23/5), “inşaat
ve inşaat artıkları” (4,20/5) ve “anız yakmaları” (4,06/5) ön plana çıkmaktadır. Avcılık
3,92/5 ortalama ile 5. Sırada gelmektedir.
Çeşitli faktörlerin çevreyi olumsuz etkileme derecesi konusunda avcı olanlarla,
olmayanlar arasında farklılık bulunmaktadır. Avcılar “avcılığın” çevreye ve vahşi yaşama
olumsuz etkisini 3,20/5 ortalama puanla değerlendirirken, avcı olmayanlarda bu derece
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4,03/5’e çıkmaktadır. Benzer bir farklılık “çobanların meraları aşırı otlatması” ve “av
koruma sahalarının yetersiz olması” konularında da karşımıza çıkmaktadır.

YASADIŞI AVCILIĞA VERİLEN CEZALARIN CAYDIRICILIĞI
Vatandaşların 86%’sı yasadışı avcılık yapan kişilere verilen cezaların yeterince caydırıcı
olmadığını (33,1% hiç caydırıcı değil ve 52,7% pek caydırıcı değil) düşünmektedir. Avcı
olanların 74%’ü ve avcı olmayanların 88%’i cezaların caydırıcı olmadığını belirtmektedir.
AVCILARIN GÖNÜLLÜ KATKILARI
Avcıların sadece 37,4%’ü bugüne kadar çevre ve yaban yaşama katkı yapmış durumda.
Avcılar çevre ve yaban yaşama katkı olarak daha çok “hayvanlar için belli yerlere su
bırakma”, ağaç dikme ve “çöp/pet şişe toplama” faaliyetlerinde bulunuyorlar. 62,6%
oranında bir kesim ise bu yönde bit katkıda bulunmamış.

KKTC AVCILIK FEDERASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BEKLENTİLER
KKTC FEDERASYONU’NUN FAALİYETLERİNDEN HABERDARLIK
Avcıların 78%’i KKTC Avcılık Federasyonu’ndan haberdar olduğunu belirtmiştir. Ancak
bunların sadece 18%’i Federasyon’un faaliyetlerini düzenli olarak takip etmektedir. 53%
oranında bir kesim faaliyetleri arada bir takip ettiğini söylemiştir. 29%’luk bir kesim ise
faaliyetlerden hiç haberdar değil.
Avcıların 42%’si 2010 yılında Avcılık Federasyonu öncülüğünde gerçekleşen “Av ve Avcılık
Fuarı’na” katılmıştır. Katılanların 53%’ü Fuarı başarılı bulmuştur. 26% oranında bir kesim
ise Fuar için “ne başarılı, ne de başarısız” demiştir. Fuarı başarısız bulanların en önemli
gerekçeleri olarak “avcılıkla ilgili bilgilendirme yapılmaması”, “girişin ücretli olması” ve
“fuar alanının darlığı” sıralanmıştır.
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KKTC AVCILIK FEDERASYONU’NA AİT PROJELER KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELER
Hazırlanan projelerin tümü avcılar tarafından yararlı görülmektedir. Ancak Avcılık
Federasyonu’na ait çeşitli projeler arasında en yüksek oranda öncelikli görülen projeler
olarak “belli bölgelere sulak yapılması” (43,8%), “avcılara kendi bölgelerinde av
eğitim/kursla düzenlenmesi” (42%) ve “av korucularının 24 saat görev yapması” (40,8%)
ön plana çıkmıştır.
KKTC AVCILIK FEDERASYONU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Avcıların 36,3%’ü Avcılık Federasyonu’nun faaliyetlerini “başarılı” bulmaktadır. 38,5%
oranında bir kesim ise Federasyon “ne başarılı, ne de başarısızdır” görüşünü ifade
etmiştir. Federasyon’u başarısız bulanlar ise 25,3%.
Federasyon’u başarılı bulanlar daha çok Federasyon’un projelerini, av günlerinin
artırılması konusundaki çabalarını ve halkı av konusunda bilgilendirmesini beğendiklerini
ifade etmişlerdir. Federasyon’u başarısız bulanlar ise somut proje eksikliğinden, yeterli
kontrol yapılamamasından/kaçak avcılık konusundaki önlemsizlikten, hayvan üretim ve
doğaya

salma

konusundaki

aksaklıklardan,

bazı

faaliyetlerde

süreklilik

sağlanamamasından şikâyetçi olmuşlardır.
YABAN TV
Avcıların yarısından fazlası (54,4%) Yaban TV’yi izlemektedir. Yaş gençleştikçe Yaban TV
izleyenlerin oranı da artış göstermektedir. 55 yaş üzerindeki kişilerde 47,1% olan izlenme
oranı yaş gençleştikçe artış göstermekte ve 35-44 yaş diliminde 55,9%’a, 18-24 yaş
diliminde ise 64,1%’e çıkmaktadır.
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