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DEĞERLİ  AVCILAR  VE  AİLELERİ

2017  yılının başında göreve geldiğimizden bu güne 
çıkarmış olduğumuz av doğa kültür dergisinin 2. 
baskısı olan bu sayısında sizleri federasyonun çalışma 
mekanizması, çalışma şekli ve karşılaştığımız bazı 
sıkıntılar hakkında bilgilendirmek istedim. 

Federasyonumuz dergisinin çıkmış olduğu bu 
tarih itibariyle toplam 68 faal kulübü bünyesinde 
barındırmaktadır. Avcılarımız kulüplerimize, 
kulüplerimizde Federasyona üye olurlar.  Federasyon 
toplantılarında her kulübü temsilen bir delege katılır. 
Bu bakımdan kararların  sağlıklı  ve  çoğunluk  avcının 
görüşünü yansıtabilmesi bakımında avcılarımızın 
kulüplere üye olup fikirlerini kulüp çatısı altında 
tartışması çok önemlidir.  Avcıların kulüplerine 
taşıdığı görüş ve fikirler kulüp çatısı altında tartışılıp 
kararlaştırıldıktan sonra Federasyona iletilmesi 
sonucu farklı bölgelerden gelen görüşlerle birlikte 
Federasyonda yapılan toplantıda tüm kulüplerin 
oylamasına sunulur ve çıkan karar uygulanır. 

Ör:  Av tarihleri konusuyla ilgili toplantıda 4 veya 5 farklı görüş olabilir  ve  bu görüşler oylamaya sunulur 
oylama sonucunda çıkan karar uygulanır. Bu sistem en sağlıklı ve en demokratik sistemdir.  Toplantılara 
farklı görüşle gelenler toplantı sonrası çıkan karara saygı gösterir ve kabullenip savunur. Bu davranış Avcılık 
Federasyonunun en büyük gücüdür. Ancak yaşanan bu süreci bilmeyen ve kendi görüş ve isteklerinden 
farklı olan bu sonuçları kabullenmeyen bazı kişiler çıkan kararları sosyal medyada veya başka yerlerde 
acımasızca eleştirmektedir. 

Bu yapılan davranış ise Federasyona, camiaya ve avcılığa büyük zararlar vermenin yanında,ülkemizdeki 
av karşıtlarınında ekmeğine yağ sürmektedir. Unutmayalım ki her konuda olduğu gibi avcılık konusunda da 
farklı görüş ve fikirlerin olması normaldir, önemli olan ortak bir noktada buluşup Federasyon, Kulüplerinin, 
yürütmesinin almış olduğu kararları birlik beraberlik içinde savunmamız gerekmektedir. Kulüplerimize 
üye olmanız, tüm görüş ve önerilerinizi oraya bildirmeniz, çıkacak olan kararların çok daha sağlıklı ve en 
geniş tabanın isteği olması bakımından önemlidir,ayrıca avcılarımızın kulüplerimize üye olmaları ve katkı 
yapmaları,kulüplerimiz vasıtasıyla doğaya olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Avcılık camiası birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmesi durumunda karşısına çıkacak her türlü engeli aşacak güçte ve kabiliyettedir. 

Saygılarımla
Erhan Keser

Başkan

BAŞKAN’IN MESAJI

İMTİYAZ SAHİBİ
KKTC AVCILIK FEDERASYONU
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
DENİZ GÜRGÖZE
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM
SU ÜÇÜZ
GRAFİK TASARIM
BUĞRA ÖZTÜRK
KKTC AVCILIK FEDERASYONU
Address: Atatürk Stadyumu Altı 

Göçmenköy- Lefkoşa
İhbar Hattı: 140
Telefon: 0392 223 4882
Fax: 0392 223 28 47
E-mail: info@avfed.com
www.avfed.com
MESARYA AJANS İLETİŞİM
0 392 225 6595
0533 820 0007
mesarya.ajans@gmail.com
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YÖNETİM KURULU

Erhan KESER
BAŞKAN

Osman COOK
GENEL SEKRETER

  Rakan KHASHMAN
HUKUK VE SOSYAL İŞLER

SORUMLUSU

Salih Mert ÇAKIRLI
EĞİTİM AS BAŞKANI

Çağıl ÇIRAKOĞLU
MÜSABAKALAR ASBAŞKANI

Burhan AÇAR
KORUMA ASBAŞKANI

Mustafa MARGİLİLİ 
FAAL ÜYE

Eren ERSİNLER
ÜRETİM AS BAŞKANI

Aktay ELEKTRİKÇİ
BASIN YAYIN PROPAGANDA 

SORUMLUSU

Erdem ALP
GENEL SAYMAN

Ramadan YARKAN
FAAL ÜYE
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TARİHÇE

   KKTC Avcılık Federasyonu 1971 yılında 
kurulmuştur. Federasyon çatısı 1971 yılından 
bugüne bütün adayı kapsayan çalışmalarla 
büyütülmüş, bugün 64 kayıtlı avcı birliği ve 
22.000 üyesi ile ülkenin en büyük sivil toplum 
örgütü olma özelliğini taşımaktadır.

   KKTC Avcılık Federasyonu Atatürk Stadyumu 
altında bulunan lokali ile tüm avcılık camiasına 
hizmet vermektedir.

MİSYONUMUZ

   KKTC Avcılık Federasyonu, ülkemizdeki 
avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilirlik 
esasları çerçevesinde düzenlenmesi, bilimsel 
kural ve uygulamalar vasıtasıyla iyileştirilmesi, 
korunması ve geliştirilmesi için çalışmayı 
misyon edinmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta avcılık ve 
yaban hayatının sorunları, K.K.T.C Avcılık 
Federasyonu’nun birinci öncelikli faaliyet 
konusudur. K.K.T.C Avcılık Federasyonu, 
avcılığı ve yaban hayatını düzenleyen kamu 
kuruluşları karşısında, avcı toplumunun, 
bilinçli, donanımlı ve güçlü bir kamu kontrolörü 
oluşturması gereğine inanır.

VİZYONUMUZ

   KKTC Avcılık Federasyonu; KKTC’nin en 
büyük sivil toplum örgütü olmanın getirdiği 
sorumluluğun farkında olup, bu açıdan Avcılık 
- Toplum - Çevre ilişkisini sürdürülebilir avcılık 
için geliştirilmek, çağdaş, bilimsel, ve akılcı 
olacak şekilde yönetebilmek ve atalarımızdan 
miras avcılık kültürünü sürdürüp, ülkemizin en 
popüler hobisi olan avcılığın altyapısına yatırım 
yapan bir vizyona sahiptir.

BİZ KİMİZ?
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Federasyon yönetimine geldiğimiz günden bilimsel 
çalışmayı  kendimize görev aldık, bu bağlamda 
tavşan üretimin kararının alındığı Genel Yürütme 
Kurulundan önce bilimsel çalışmalarımızı gerek 
veteriner hekim, internet ortamında üretimde 
Avrupa’da bir numara olan Hollanda’da yapılan 
çalışmaların nasıl yapıldığını inceleyerek yola çıktık. 

Güney Kıbrıs’ta hali hazırda şu anda da yapılan 
tavşan üretiminin  nasıl yapıldığını öğrenmek ve 
avcı kesiminin güneyde önceki yıllarda ortaya çıkan 
hastalıktan duyduğu kaygıyı da gidermek amacı ile 
Güney Kıbrıs Avcılık Federasyonu üretim tesislerine 
Dikmen üretim tesislerinde üretim de çalışan 
Erdoğan Cengiz ve ben ziyarette ve incelremede 
bulundum. Orada yapmış olduğumuz görüşmelerde 
oradaki üretimin nasıl yapıldığı ve burada üretilen 
tavşanların doğaya  nasıl adapte edildiği konusunda 
çok verimli bir çalışma yaptık. Güneyde ortaya çıkan 

tavşan hastalığının esas kaynağının, Kıbrıs Rum 
Avcılık Federasyonu’nun Hollanda’dan ithal ettiği 
damızlıklardan ülkeye taşındığını öğrendik. Bu da 
bize kendimizin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların 
neden önemli olduğu gerçeğini bir kez daha 
kanıtlamış oldu. 

Çünkü biz üretime kendi yerli yaban tavşanlarımızdan 
yapmamızın yerinde bir karar olduğunu göstermiştir. 
Federasyonumuz her zamanki gibi yeni bir av hayvanı 
üretimine geçmeden önce resmi olarak izlenilen yol 
olan, Veteriner Dairesi , Hayvancılık Dairesi , Çevre 
Dairesi ve Tarım Dairesi’nin görüşleri alınmıştır. 
Dairelerimizin yapmış olduğu görüşler bizim yapmış 
olduğumuz çalışmalara da hem olumlu hem de 
olumsuz yönde ışık tutmuştur. Bizim yapmış 
olduğumuz tavşan üretimi projemizi de izlenilecek 
olan yol Dairelerimize rapor halinde sunulmuştur. 
7 Haziran 2018 tarihinde Merkezi Av Komisyonunda 
yapılan toplantıda Merkezi Av Komisyonu üyelerinin 
oy birliği ile tavşan üretim ve hastalıkların araştırılması 
projesi kabul edilmiştir.
Şu an için üretimde kullanılan kafeslerin ve kafeslerin 
konulacağı yerinin yapımı tamamlanmıştır. 2018 yıl 

sonuna kadar, Merkezi Av Komisyonunda alınan 
karar doğrultusunda 15 çift (30adet) yaban tavşanı 
damızlığı   tüm sağlık testleri yapıldıktan sonra bu 
kafeslere yerleştirilecektir. 
Tavşan üretiminde 2019 yılı içerisinde adaptasyon 

Tavşan üretiminin kararının alınma süreci

Osman COOK
GENEL SEKRETER

Ülkemizde Büyük Av sezonunda avlanan, av hayvanları içerisinde olan ova tavşanı, üretimi kararını 
alma sebebimizin başlıca nedeni geniş bir avcı kitlesinin devamlı olarak Federasyona yapmış olduğu talep 
üzerine yola çıkılmıştır. 
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için yavru alımına başlanması hedefi verdik. Damı-
zlıkta kullanılacak olan tavşanlardan elde edilen 
yavrular 2 haftalık olduktan sonra annenin yanından 
alınarak, büyük ve doğal adaptasyon kafeslerine 

konularak daha 
sonra doğal be-
sinlerle beslenip 
kamufle olması 
başarınca iki 
aylık bir süre 
sonra tekraren 
sağlık kontrol-
lerden geçir-
ilerek doğaya 
salınması hede-

flenmektedir. Bu aşamada, tavşanların insanla bu-
luşması ve teması sadece yuvadan ayırırken olacak-
tır. 2019 yılının sonunda ise proje raporlanıp uygun 
görülmesi halinde geliştirilip büyütülecektir.

Saygılarımla
Osman Cook

Genel Sekreter

Bugüne kadar 200 beton suluk kulüplerimizin iş gücü 
ile doğaya yerleştirildi. 

Daha sağlıklı ve maliyeti daha ucuz olan sulukların 
yaban hayatına çok fayda sağladığı tespit edildi. 

Ayrıca av korucularımız tarafından doğal pınarlar 
temizleniyor.

Federasyona ait tanker planlı ve sistemli bir şekilde 
depoları dolduruyor.

Üreten yok olmaz
Federasyonumuz tarafından üretilen beton suluklar kulüplerimiz tarafından doğaya yerleştiriliyor
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Konuyu farklı boyutlara çekip tamamen algı operasyonu 
yaratmaya çalışan bu örgütler, AB ülkelerindeki 
üveyik avını bizim ülkemizdeki II. ince avla neye göre 
ilişkilendirmişlerdir?

Birincisi KKTC’de üveyik avı diye bir av yoktur. Üveyik II. 
ince avda avlanabilen av kuşlarından sadece bir tanesidir. 
Bu bağlamda “üveyik avı yasaklansın” diye çağrı yaparak 
tamamen yaratmaya çalıştıkları algı operasyonuyla II. 
İnce avı kapattırmaya çalışmaları kabul edilebilir bir 
şey değildir. Basına vermiş oldukları demeçte ‘’Avrupa 
Birliği’nin önde gelen Avcılık Federasyonları ve çevre 
koruma örgütlerinin bir araya gelerek, Üveyik kuşunun 
popülasyonunun iyileştirilmesi amaçlı 2018-2028 yıllarını 
kapsayan bir eylem planı yapmışlardır’’ demektedirler. 
Evet bu doğrudur. 

Federasyonumuz, iş birliği içinde çalıştığı bilim insanları 
ve çevre kuruluşlarından olan Taşkent Doğa Parkı ile bu 
planı incelemiş olup, bu planın kat ve kat ötesinde olacak 
şekilde, Federasyonlara düşen sorumlulukların çoğunu 
zaten yıllardır yerine getirdiğini saptamıştır. 

Ancak ne yazıktır ki, ülkemizde çevre örgütü adı altında 
faaliyet gösterirmiş gibi yapan kuruluşlar, bu plandaki 
kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyip, 
sadece konu hakkında avcıları günah keçisi yapmaya 
çalışıp, “av kapansın, üveyik kurtulsun” diye gürültü 
yapmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Kuşkor 
yapmış olduğu açıklamada; “Ülkemizin kurak olduğu 
ve kısıtlı su kaynaklarının bulunduğunu, bu bağlamda 

üveyik avının sürdürülebilir olmadığını” söylemiştir. 
Federasyonumuz bu konuların bilincinde olup, bu avın 
sürdürülebilir olması yönünde adımlar atıp, çalışmalar 
yapmıştır. 

Örneğin yapmış olduğumuz harita çalışmasında 14 faal 
gölet ve ayrıca sayısı 200’ü aşan doğal ve suni pınarın 
olduğu bölgeleri ava kapatmıştır. Buna ek olarak birçok 
yemlik bölgede haritada ava kapalı olup toplamda II. 
ince avda haritanın üçte ikisi ava kapalıdır ve yıllardır 
buralarda II. ince av yapılmayıp çok sayıda üveyik kuşu 
hiç bir avcıyla karşılaşmadan yoluna devam etmektedir. 

Avrupa ve birçok dünya ülkesinde toplamda 20 ile 67 gün 
arası bazılarında ise 365 gün üveyik avı yapılabiliyorken, 
ayrıca milyonlarca üveyik kuşu avlanabiliyorken, 
ülkemizde II. ince av günü 6 ile 3 günü aşmamaktadır. 
Toplam avlanan üveyik sayısı 500’ü geçmemektedir. II. 
ince av bu yıl federasyona bağlı kulüplerimizin önerisi ile 
toplamda 3 günle sınırlanmıştır. 

Federasyonumuz üstüne düşen sorumlulukların 
bilincinde olup ayrıca üveyik limitlerinin azaltılması 
konusunda da çalışma başlatmıştır. Bu bağlamda 
federasyonumuzun konu ile ilgili koruma amaçlı çok 
sayıda tedbiri aldığı açıkça görülmektedir. 

Biyologlar Derneği ve Kuşkor üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeyip bizi ve hükümeti tedbir 
almaya davet etmeleri, kendi ayıplarını ortaya koymaktan 
başka bir şey değildir. KKTC’de uygulanmakta olan II. ince 
av mevsimi ve sembolik olarak verilen 3-5 gün üveyiğin 
göç dönemine rast gelmemektedir. Burada yapılan II. 
ince avda, genelde fassa avlanırken çok az oranda üveyik 
avlanmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırmalarda 
KKTC’de II. ince avda toplamda avlanan üveyik sayısı 500 
adeti geçmemektedir. 

Oysa Avrupa ülkelerinin bazılarında milyonlarca, 
bazılarında ise yüz binlerce üveyik avlanmaktadır. Buradan 
da anlaşıldığı gibi KKTC’de avlanan üveyik sayısının, 
üveyiğin popülasyonunun azalmasında hiçbir etkisi yoktur. 
KKTC’deki av modeli, AB ülkelerinde uygulanırsa üveyik 
kuşunun popülasyonunda artış sağlanabilir. 

Tüm bunlara bakıldığında, ülkemizde üveyik kuşunun 
sadece avının yasaklanmasıyla üveyiğin kurtulacağını 
düşünen bir anlayışın olması çok acı vericidir, hele de bu 

AB bizi örnek alsın
Son zamanlarda Avcılık Federasyonu dışındaki diğer çevre örgütlerinden, Biyologlar Derneği ve Kuşkor’un, üveyik 
kuşunun Avrupa ülkelerinde, bu kuşu avlayan ülkelerin, yine Avrupa Birliği’nin önde gelen Avcılık Federasyonları ile 
çevre örgütlerinin birlikte hazırladığı 2018-2028 üveyik kuşu hakkında eylem planını uyWgulamadıkları ve bu planı 
uygulayabilecek zamanı kazanabilmeleri için üveyik avını geçici olarak yasakladığını öne sürerek, bunu KKTC’deki 
II. ince avla ilişkilendirmeye çalışmaktadırlar.



AV - DOĞA - KÜLTÜR

17

Avcılık Federasyonu’nun 
“Alo 140 İhbar Hattı”-
na, bir kişinin sosyal 
medyayı da kullanarak, 
meyhanesinde av hay-
vanı servis edildiği-
nin reklamını yaptığı 
yönünde ihbar geldi. 
Gelen ihbarı değer-
lendiren Av Koruma 
Birimi, geçen çarşamba 
akşamı söz konusu mey-
hanede yaptıkları kontr-
olde pişirilmiş ve servis 
edilmiş ova tavşanı tespit 

etti. Olay polise aktarıldıktan sonra polis, ilgili meyhane 
işletmecileri hakkında yasal işlem başlattı.  Konuya du-
yarlılık gösterip bizzat ilgilenen Polis Genel Müdürü Süley-
man Manavoğluna, Emekli Polis Subayı Hüseyin Demirel’e 
ve operasyonda görevli polis memurlarına yardımlarından 
dolayı çok teşekkür ederiz. 

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası;
• Av hayvanlarının ve yabani kuşların otel, pansiy-
on, lokanta, market, kahvehane, bar veya bu gibi ikametgah 
dışında başka yer veya mekanda pişirilmesi, yemek olarak 
verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesi yasaktır. 
• Her avcı, “Büyük Av” I. ve II. İnce Av içinde vuru-
lan av hayvanlarını, o yıl için ilan edilen ilgili av tarihinin 
son gününden itibaren 90 (Doksan) gün içinde tüketmek 
zorundadır.

Meyhanesinde ova tavşanı servis 
eden işletmecilere yasal işlem

kişilerin içinde bilim insanı sıfatını taşıyanların olması 
daha da acı vericidir. 

Devletinde bu konuda üzerine düşen sorumlulukları vardır 
ve bunları acilen uygulaması gerekmektedir, öncelikle 
çarpık yapılanma, tarım ilaçları ve yaban hayatını hiçe 
sayarak planlanan tarım politikası üveyiğe ciddi bir zarar 
verirken, bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmayıp sadece 
avlanmasının yasaklanması kabul edilemez.

 Ülkemizde çevre kuruluşu adı altındaki örgütlerin, 
olayı başka yerlere çekmeye çalışıp, II. ince avı tamamen 
kapatma uğraşı, bu konudaki samimiyetsizliklerinin bir 

göstergesi olup, kendi egolarını tatmin etme çalışmasından 
öteye gitmemektedir. Bu konuda Federasyonumuz ve 
Kulüplerimiz üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla 
yerine getirmektedir. 

Diğer çevre örgütlerinin de her şeyi federasyon ve devletten 
beklemek yerine, ellerini taşın altına koymaları, gerçek 
anlamda emek harcamaları, bizim yaptığımız çalışmalara 
bilimsel katkı koymaları gerekmektedir. 

İçkiden, uyuşturucudan, kumardan ve tüm kötü 
alışkanlıklardan uzak, sporcu, doğa sever, çalışkan, doğayla 
iç içe, sağlıklı bir nesil hedefiyle, yürütme kurulum adına.

Polis, bir meyhanede ova tavşanı servisi yapan işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.
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Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan 
Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Balon Balığı Avı 
Müsabakası bugün gerçekleştirildi. 37 teknenin katıldığı 
müsabaka Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı.  

Etkinliğe yarışmacılar yanında Karaoğlanoğlu halkı da ilgi 
gösterirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 
Kemal Bağzıbağlı da ödül törenine katıldı.

KARAOĞLANOĞLU TEKNEDEN OLTA İLE

A ve B olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, dereceye giren takım ve isimler şöyle;

A KATEGORİSİNDE

B KATEGORİSİNDE

A KATEGORİSİNDE EN BÜYÜK BALIK

B KATEGORİSİNDE EN BÜYÜK BALIK

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Kulübü (Aytaç Ozanalp, Yaşar Ozanalp, İbrahim Üstüner)
2- Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği (Ecevit Çaka, Gökhan Buluter)
3- Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği (Salih Dalgıç, Ömer Oruç, Doğan Güneş)

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği (Cihat Ray, Mehmet Antel, Nasır Antel)
2- Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği 
(Münür Şonya, Emre Keleş, Salih Günhan)
3- Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği 
(Ertuğ Kutay, Gökhan Ulaş, Talat Özyeşer)

Ecevit Çaka (3.818 P.)

Münür Şonya (1.892 P.)



AV - DOĞA - KÜLTÜR

21

BALON BALIĞI AVI MÜSABAKASI YAPILDI
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Aslan balığı avlama müsabakası 
gerçekleştirildi

Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve yıllık 
faaliyet programında yer alan Zıpkınla Aslan Balığı 
Avlama Müsabakası gerçekleştirildi. Birçok bölgeden 

Avcılık Atıcılık Klüplerinin ekipleri ile katıldığı 
müsabakada 310 adet aslan balığı avlandı. Balıkların 
tartım ve sayım işlemlerinin ardından Gazimağusa’da 
Devran Resturantta ödül töreni gerçekleştirildi. Tasnif 
sonucu dereceye girenlere takım kupası ve madalya ayrıca 
birinci gelen takıma 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncü 
takıma 500 TL para ödülü ve dereceye girenlere de çeşitli 
balık malzemeleri hediye olarak verildi. Yarışmanın amacı 
aslan balığının istilasına dikkati çekmek, mücadele ve 
etinin güzel olduğuna farkındalık yaratarak avlanmasını 
sağlamak olduğundan avlanan balıklar yarışma sonrasında 
restoranda uzman kişiler tarafından temizlenerek, pişirilip 
sporculara ve etkinliğe katılanlara servis edildi Aslan 
balıklarının pişirilip yenildiği ödül töreninde konuşan 
Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser aslan balıklarının 
denizlerimizde ciddi bir şekilde artış gösterdiğine dikkat 
çekti. Ödül töreninde konuşan Federasyon başkanı Keser 
şunları söyledi; 

Avcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan, Boğaztepe Zıpkınla Aslan Balığı Avlama Müsabakası, yoğun 
katılımla gerçekleştirildi. 



Ciddi Bir Tehdit Oluşturuyor
Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, aslan balığının 
denizlerimizde ciddi şekilde artış gösterdiğini ve diğer 
balıkların yavrularından beslenmesinden dolayı ciddi 
bir tehdit oluşturduğunu, bu istilacı balıkla mücadelenin 

şart olduğunu söylerken, ilgili bakanlıktan bu konuda bir 
çalışma başlatmasını istedi. Keser, federasyonun yapmış 
olduğu yarışmaların, güncel ve uzun yıllar öncesine dayanan 
tüm kayıtlarının arşivlerde bulunduğunu, bunların gerçek 
ve çok ciddi bir veri kaynağı olduğunu, bunlardan devlet ve 
üniversitelerin yararlanması gerektiğini söyledi.
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Günün ilk ışıkları ile başlayan etkinliğe katılan sporcular, en 
iyi balık avlaklarında başarılı olmak için yarıştılar. Etkinliğin 
başlangıcından 5 saat 15 dakika sonrasında sporcular 
yakaladıkları balıklarla Çatalköy’de yeniden toplanıp, 
heyecanla kupa için bekleyişe geçtiler. Avcılık Federasyonu 

Başkanı Erhan Keser ve Müsabakalar Asbaşkanı Çağıl 
Çırakoğlu, sporcuların avladığı balıkları tartarak, 
puanlama yapmaya başladılar. Bu arada sporcular da 
günün yorgunluğunu atarak, Diana Restoranda federasyon 
tarafından ikram edilen öğle yemeklerini yediler.

En büyük balık avlayan sporcu da Mehmet Algın 
(Gazimağusa-364 P) oldu.  Öte yandan yarışma öncesinde 
üzüntü verici bir manzara ile karşılaşıldı. Bazı avlaklardaki 
sporcular ava başlamadan önce her yerde çöplerin olduğunu 
gözlemlediler. Önceden balık avlayan bazı sorumsuz 
kişiler tarafından bırakıldığı tahmin edilen çöpler, bölgeye 

giden sporcuların ciddi şekilde tepkisine neden oldu. 
Avcılı Federasyonu Yönetimi de bu konuda daha dikkatli 
olunması ve farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. 
Avcılar tarafından çok ziyaret edilen bazı avlaklara uyarıcı 
tabelalar dikilmesi kararı alındı. Tabelaların diğer yüzünde 
ise balıklar hakkında bilgilendirici içerikler yer alacak.

“Olta ile balık tutma yarışması” yoğun 
katılımla yapıldı

Puanlama sonucunda ise başarı sağlayan takım ve sporcular belirlendi. Buna göre,

Takım Kategorisinde 

Ferdi Kategorisinde

1 - Genç Dikmen Avcılık Atıcılık Birliği (5932 P)
2 - Lefke Avcılık Atıcılık Birliği (4980 P)
3 - Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği (3292 P)

1- Umut Sancak (Dikmen-2780 P)
2- Yıldıray Akınsel (Lefke-2392 P)
3- Hasan Margili (Lefkoşa-2216 P)

Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Olta ile Balık Tutma Yarışması, 3 Haziran 2018 Çatalköy’de yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. 
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Birinci ince av: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 Ocak, 3, 7, 10, 14, 
17, 21, 24, 28 Şubat ve 4 Mart. İkinci ince av: 2, 5, 9 Eylül.

Büyük av: 4, 11, 18, 25 Kasım, 2, 9, 16, 23, 26, 30 Aralık 
olacak şekilde, 11 Temmuz 2018 tarihli merkezi av 
komisyonu toplantısında, komisyon üye tam sayısının oy 
birliğiyle karara bağlanmıştır.

Kararın bakanlar kurulundan onaylanması bekleniyor.
Özellikle 2 ci ince avda üveyik kuşunun Avrupa 
ülkelerinde, üveyik kuşu için avrupa ülkelerinin 
eylem planını uygulamadığından dolayı,  yasaklanıp,  
yasaklanmayacağının tartışıldığı bu dönemde,  Güney 
Kıbrıs üveyik avını 19 Ağustos’ta açmış ve pazar, çarşamba, 
bazı bölgelerde ise hergün olacak şekilde 28 gün avlayacak, 
ayrıca birçok Avrupa ülkesi de yasaklamayacağını 
açıklamıştır.

Türkiye’de de 19 Ağustos’ta baslayacak olan üveyik avı 
haftada 4 gün olacak şekilde Aralık sonuna kadar toplamda 
56 gün,Ege bölgesinde ise 10 Ocağa kadar avlanılıp, 
toplamda çok daha fazla gün avlananılabilecektir.

Ülkemizde ise 2’ci ince av tarihleri, kulüplerimizin 
önerisiyle m.a.k ta toplamda sadece 3 gün olarak oy 
birliğiyle karara bağlanmıştır.

Bilindiği gibi üveyik kuşu, ülkemizdeki 2’ci ince avda 
avlanilan av hayvanlarından sadece bir tanesidir. 

Genel olarak fassa avı yapılan ülkemizde, 2 ci ince avın 
üveyik kuşunun yoğun göç dönemine denk gelmediğinden 
üveyik kuşunun popülasyonunun azalmasına hiçbir 
etkisi olmamasına rağmen, Federasyonumuz ve mak. 
haritada 14 faal göletin, 200 den fazla’da suni ve doğal 
pınarın olduğu bölgeler yıllardır kapalı tutarak, bununla 
birlikte yılda 3 ve 4 günle sınırlı olan 2 ‘ci ince av tarihleri 
kararlaştırarak Avrupa ülkelerine örnek teşkil edecek 
sekilde kendi eylem planını yıllardır uygulamakta ve bu 
konudaki sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Bu konuda devlet ve Federasyonun dışındaki diğer 
çevre örgütleri’nin de üzerine düşen sorumluluklar 
bulunmaktadır.

Avrupa bizi örnek alsın
Kulüplerimizin genel yönetim kurulu toplantısında karar aldığı av tarihleri
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Avcılık Federasyonu Av Koruma ekibi 6 Nisan 2018 
gerçekleştirdikleri rutin devriyede Çayırova Bafra 
arası “Talasa” diye bilinen bölgede, bazı kişilerin saat 
23:00 sıralarında deniz içinde ışık kullanarak zıpkınla 
avlandığından şüphelenerek, olayı takibe aldı. Av 
Korucularının takibi sonucunda söz konusu şahıslar, 
saat 01:10’da denizden çıktıkları anda, balık, zıpkın ve 
fenerle avlandıkları görülerek, olaya suç üstü müdahalede 
bulunarak, bölgeye polis ekibi de çağrıldı. 

Kaçak avcılardan biri tüm malzeme ve balıkları elinden 
atarak olay yerinden kaçarak ayrıldı. Arabası ve cep 
telefonunu da olay yerinde bırakan şahıs, daha sonra 
polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Her iki kişiye 
de Ziyamet Polisi tarafından dava okundu ve şahıslar 
mahkemeye sevk edildi. Avcı camiası adına Avcılık 
Federasyonu olarak Ziyamet Polisine olaya gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.

Gece denizde kaçak av yapan 2 kişi 
tutuklandi
“Talasa” diye bilinen bölgede, bazı kişilerin saat 23:00 sıralarında deniz içinde ışık kullanarak zıpkınla avlandığından 
şüphelenerek, olayı takibe aldı.

Tel tuzağa suç üstü
Çayırova’da börülce ektiği tarlasının tüm etrafını branda ve çalılarla kapatarak,ormandan gelen yolun bahçenin 
birleştiği yerde,tavşanın geçebileceği kadar yer birakip tel tuzak kuran şahıs,bölgede devriyede olan av korucuları 
tarafindan suç üstü tespit edildi ve Konu hk. işlem yapması için polise haber verildi.
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Ancak bu yöntem 
özellikle üreme 
döneminde olan 
kanatlılara büyük 
zarar veriyor. Üreme 
döneminde olan 
ve özellikle ovalara 
yuva kuran kuşların 
yuvaları, sano ve silaj 
yapımı nedeniyle 
dağılıyor. Duyarlı bir 
üreticimizin facebook 
hesabında paylaştığı 
bir gönderide, yuvada 
oturan bir kekliğin tarla 

biçilirken 10 yumurtalık bir yuvayı terk ettiği görülüyor. 
Bu olay üzerine ise Avcılık Federasyonu devreye girerek, 
yumurtaları federasyonun Dikmen Üretim Tesisinde 
güvenli bir şekilde kapalı sistem üremeye aldı. 
Avcılık Federasyonu olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’na bir yazı göndererek, tarımsal faaliyet 
yapılırken yaban hayatının sürdürülebilir olması açısından 

daha duyarlı olunması talep edildi. Buradan yeniden 
tekrarlıyoruz. Değerli üreticilerimiz, bu doğa hepimizin. 
Tarımsal faaliyetlerinizi yaban hayatını da koruyarak 
yapmanızı rica ediyoruz. Eğer yukarıda bahsettiğimiz 
şekilde bir yuvaya da denk gelirseniz Avcılık Federasyonu 
Av Koruma Birimi ihbar hattına (ALO 140) haber vererek, 
zararın en az şekilde atlatılmasına lütfen yardımcı olun. 
Doğa ve buna bağlı yaban hayatını çocuklarımıza da 
bırakmak en büyük borcumuzdur.

Not: Bahçe içinde ve çevresinde 20 civari tel tuzak ve şahsın 
arabasında tel tuzak kurmaya yarayan bir top tel de bulundu.

Sano ve silaj yapımı yuvalara zarar 
veriyor

Balikesir’de tel tuzak kuran bir kişi 
tespit edildi!

Ülkemizin nispeten kurak bir yıl geçirmesi dolayısı ile çiftçiler ve hayvancılar sano ve silaj yapımına yoğun şekilde 
ağırlık veriyor. 

Avcılık federasyonu 140 ihbar hattına gelen ihbarı değerlendiren av koruma ekipleri, balıkesir’de kendine ait bahçesinde 
ve çevresinde tel tuzak kuran Y.R. isimli şahsi bu sabah olay yerinde suçüstü tespit edip, polise konu hakkında bilgi 
verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen demirhan polisi, söz konusu şahsı hakkında yasal işlem başlatmak için karakola 
götürdü. Soruşturma devam ediyor.
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Avcılar arasında karga avı diye bilinen Zararlılarla 
Mücadele adı altındaki sezon 21 Nisan Cumartesi günü 
başlayacak.  Mücadele, Cumartesi ve Pazar günleri olmak 
üzere 24 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Son 
yılların en yüksek katılımı ile gerçekleşecek mücadeleye 
121 ekip katılıyor. Mücadele ile ilgili ekiplere Gönyeli 
ve İskele’de olmak üzere eğitim seminerleri düzenledi. 
Gönyeli ve İskele Belediyelerinin konferans salonlarında 
gerçekleşen Zararlılarla Mücadele Eğitim Seminerlerinde 
Avcılık Federasyonu Eğitim Asbaşkanı Salih Mert Çakırlı 
ve Taşkent Doğa Parkı yetkilileri katıldı.  tarafından ekip 
liderlerine ve üyelerine bilgilendirme yapıldı. 
 
“Kazasız belasız bir sezon diledi”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, seminerde hem 
Zararlılarla Mücadele kapsamında, hem de avcılık ile ilgili 
gelişmeler ile ilgili avcıların sorularını da yanıtladı. Gönyeli 
Belediyesi’ne, İskele Belediyesi’ne ve Taşkent Doğa Parkı’na 
eğitim seminerine verdiği katkılarından dolayı teşekkür 
eden Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu, tüm 
ekiplere kazasız belasız bir sezon diledi.

Zararlılarla mücadele başlıyor. Ekiplere 
eğitim semineri düzenlendi

Zararlılarla mücadele çalışmaları kapsamında hazırlıklar devam ederken mücadele için oluşturulan ekiplere eğitim 
semineri düzenlendi
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EĞİTİM KÖTÜ: Kaşot: Şu anda eğitimlerin en büyük 
sıkıntısı tamamen bir seminer şeklinde ve 1 gün içerisinde 
yapılmasıdır. Çok sınırlıdır yani. Yapılan eğitimler avcılık 
gibi ciddi bir olay için yeterli değildir. Çünkü işin içerisinde 
silah vardır ve silah eğitimi de çok ciddi bir olaydır. Bunun 
yanında bir avcının doğayı da çok iyi tanıması ve koruması 
gerekmektedir. 1 saatlik bir sunumla kimse doğayı da 
kolayına öğrenemez. 

AVCILIĞI TEHDİT EDEN UNSURLAR: “Ülkemizde 
yapılan avcılığa baktığımzda ciddi sıkıntıların olduğunu 
söyleyebiliriz. Mesela meralar kentleşmeyle birlikte 
azalmıştır. Küresel ısınmayla birlikte de sularımız 
azalmaktadır. Bu da avcılığı tehdit eden başlıca 
unsurlardır…”

Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, KKTC’de çevrenin çok 
kötü kullanıldığını söyledi. Avcılığın ciddi bir iş olarak 
algılanması gerektiğini söyleyen Kaşot, silah kullanma 
eğitiminden, çevre eğitimine kadar, avcılıkta eğitimin 
önemine dikkat çekti.

Kirli çevrenin sadece ülkemizin değil, dünyanın da sorunu 
olduğunun altını çizen Kaşot, gecikmeden alınması 
gereken tedbirler olduğunu söyledi.

“Avcı” dendi mi, akla doğa dostu insanların gelmesi 
gerektiğini belirten Kaşot, suların azalması yanında, 
ülkemizde meraların kentleşmeye kurban edildiğini 
anlattı. Çevrenin hoyratça kullanılmasına örnek olarak 
taş ocaklarını gösteren Kaşot, “Bu ülkede beş taş ocağı 
gerekliyken, belki de 25 taşocağı kullanıyoruz. Bu örnek 

bile çevreyi nasıl kötü kullandığımıza örnek” dedi. Ülkede 
avcılık eğitim merkezi kurulmasını öneren Kaşot, bunun 
sadece mevcut avcıları değil, avcılığın her kesimini ve yeni 
yetişen nesli de bilinçli yapacağını vurguladı. 

Soru: Bize kendinizden bahseder misiniz? Kimdir 
Nazım Kaşot?
Kaşot: 30 Ağustos 1985 yılında Yeşilyurt/ KKTC’de 
doğdum. 1996 yılında Yeşilyurt İlköğretim Okulu’nu, 
1999’da Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ni ve 2002’de 
Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’ni bitirdim. 2002 yılında kayıt 
yaptırdığım Ege Üniversitesi’nin hazırlık sınıfına 1 yıl 
devam ettim ve 87 ortalamayla tamamladım. 

2003 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde 
öğrenimime başlayıp, 2007 yılında ‘Kuzey Kıbrıs’ta 
Dağılış Gösteren Mauremys rivulata’nın Biyolojisi 
Üzerine Araştırmalar’ başlıklı çalışmamla sınıf üçüncüsü 
ve bölüm dördüncüsü olarak bölümümden mezun 
oldum. 2007-2008 öğretim yılında Ege Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimime başladım. Bu dönemde ayrıca Kuzey Kıbrıs’a 
gerçekleştirilen Herpetolojik Seyahatler isimli yüksek 
lisans seminerimi sundum. Askerlik hizmetim nedeniyle 
herpetoloji çalışmalarına ara verdim. 11.08.2009 tarihinde 
Askerlik Hizmetimi KKTC’de tamamladım.

2010-2011 yılları arasında Atatürk Öğretmen 
Akademisi’nde Ortaöğretim Alan Öğretmenliği üzerine 
tezsiz yüksek lisans yaptım. 2009-2010 öğretim yılında 
Bekirpaşa Lisesi ve Mehmetçik Ortaokulu’nda, 2010-2011 
öğretim yılında Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nde ve 
Mağusa Meslek Lisesi’nde çalıştım.  

2011-2012 öğretim yılında Gazi Mağusa Türk Maarif 
Koleji’nde ve Haspolat Meslek Lisesi’nde; 3 yıldan fazla 
da farklı dershanelerde Biyoloji ve Fen Bilgisi (İngilizce-
Türkçe dilinde) öğretmeni olarak çalıştım. 

2012 Eylül ayından 2016 Hazirana kadar Yakın Doğu 
Koleji’nde biyoloji ve fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştım. 
2016 Ağustos ayından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladım. Geçen nisan 
ayında Doğa biyoizlem ve araştırma faaliyetlerini daha 
profesyonel bir şekilde yürütebilmek amacıyla Yakın Doğu 
Üniversitesi Center of Excellence bağlı Doğa Biyoizlem, 
Koruma ve Araştırma Merkezini kurdum. Merkezin 
başkanlığı görevini yürütüyorum ve doğadaki canlıların 
populasyon durumlarıyla ilgili olarak Taşkent Doğa Parkı 

Çevreyi çok kötü kullanıyoruz!

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence bağlı Doğa Biyoizlem Koruma ve Araştırma Merkezi 
Başkanı ve Taşkent Doğa Parkı Çevre Eğitimi ve Zooloji danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot ile Avcılık 
eğitimi üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik…
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ile ortak projeler yürütüyorum. Avcılık eğitimi konusunda 
uluslararası platformlarda sunduğum bilimsel tebliğ ve 
popüler bilim dergilerinde yayımladığım çalışmalarım 
bulunmaktadır. Sürdürülebilir Avcılık için Eğitim konulu 
bir de projem bulunmaktadır. 

Şu an Eğitim Programları ve Öğretim alanında ikinci 
doktoramı yapıyorum. Ayrıca biyoloji alanındaki yüksek 
lisans çalışmamı da devam ettiriyorum. 

“Babam avcıydı, beni de etkiledi”

Soru: Av konusuna gelirsek, bu merakınız nereden 
gelmektedir? Nasıl başladınız? 
Kaşot: Babam avcıydı, ava babamdan dolayı başladım. 
Uzun yıllar babamla birlikte ava gittim. 20 seneden fazladır 
bir bağım vardır. Tabii bu sürede avcılıkta eğitimlerin 
yapılmadığını gördüm. Yeni yasayla birlikte dönemin 
federasyonu ile birlikte eğitimlere de ağırlık verildi. Olması 
gerektiği gibi miydi? Değildi. Ama bir başlangıç olması 
dolayısıyla oldukça önemlidir. 

Eğitim profesyonel yapılması gereken bir iştir. Bu noktada 
da eğitimleri yaparken profesyonel geliştirilmiş bir eğitim 
programına göre yapmak gerekiyor. Tabi eğitmenleri de 
bu program kapsamında yetiştirmek gerekiyor. Şu anda 
eğitimlerin en büyük sıkıntısı tamamen bir seminer 
şeklinde ve 1 gün içerisinde yapılmasıdır. Çok sınırlıdır 
yani. 
Yapılacak olan çalışma avcılık gibi ciddi bir olay için yeterli 
değildir. Çünkü işin içerisinde silah vardır ve silah eğitimi 
de çok ciddi bir olaydır. Bunun yanında bir avcının doğayı 
da çok iyi tanıması ve koruması gerekmektedir. 1 saatlik 
bir sunumla kimse doğayı da kolayına öğrenemez. 

Yapılan sınavın da ölçme ve değerlendirme kuralları 
gözetilerek yapılması gerektiğine inanıyorum. 

Bunun yanında doğayı çok iyi bilmek gerekmektedir. 
Ve avcılar için de doğayı korumak da gerekmektedir. 
Aksi takdirde bu faaliyet sonlanır. Çünkü bu bir kültürel 

faaliyettir. Doğa teklediği anda, faaliyet de bitecektir. 

Her zaman da söylemekteyim, avcıların birçok kesimden 
daha çok doğayı korumaları gerekmektedir. İnsanların 
öncelikle şunu bilmesi gerekmektedir. Bu dünyada 
yaşıyoruz ama bu dünya artık kırmızı alarm vermeye 
başladı. Bu sadece avcılık için geçerli değildir. 

Birçok anlamda, kentleşme, bunun yanında çevre 
sorunları, kirlilikler, hava kirliliğinden su kirliliğine, toprak 
kirliliğine kadar olan birçok koudan bahsediyorum. Bunlar 
artık bütün dünyayı tehdit eden unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle bizim gibi küçük bir ada ülkesinde 
bunları daha çok önemsemek ve çözümüne yönelik daha 
çok çalışma yapmak gerekmektedir. Avcılığın da ülkemiz 
adına bakarsak ciddi sıkıntıları vardır. 

Mesela meralar kentleşmeyle birlikte azalmıştır. Küresel 
ısınmayla birlikte de sularımız azalmaktadır. Bu da avcılığı 
tehdit eden usunlardır. Sürdürülebilirlik avcılık ne yazık ki 
çoğu zaman lafta kalıyor. Sürdürülebilirliğin birçok gereği 
bulunmaktadır. Bunun temelinde de eğitim yatmaktadır. 
Sürdürülebilir avcılık yapmak istiyorsak öncelikle işin 
temeline ciddi bir eğitim koymalı ardından da doğadaki 
hayvan populasyonlarının durumlarıyla ilgili ayrıntılı 
çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir işin devamlılığının 
olabilmesi ki burada konuştuğumuz iş avcılıktır öncelikle 
mevcut durumu çok iyi analiz edip nelere ihtiyaç 
duyduğumuzu en ince ayrıntısına kadar iredelememiz 
gerekiyor. 

“Çevre her zaman sorun”

Soru: Peki, çevreden bahsetmişken, KKTC halkı çevreyi 
benimsedi mi acaba?
Kaşot: Tabi ki hayır! Çevreyi çok kötü kullanıyoruz. 
Küçücük bir ada ülkesiyiz ama her  yerde çevre sorunları 
var. Her yerde çöpler var. Mesela taş ocakları! 

Bu kadar taş ocağına ne gerek vardır? 5 tane gerekliyken, 
25 tane taş ocağı kullanıyoruz. Turizmde de çok kötü bu 
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durum. Turistler daha havadayken bu durumla karşı karşıya 
geliyor ve diyor ki: “Ben nereye geldim?” Görüntü kirliliği 
de çok fazladır. Bu ülke bizim ülkemizdir. Doğaya zarar 
vermek bizim aleyhimize işleyen bir durumdur. Avcılık 
dediğimizde de hepsi birbirine bağlı olaylardır. Doğa, 
kültür, çevre… Caydırıcı cezaların artması gerekmektedir. 

“Kaçak avcılık çok ciddi bir sorun”

Soru: Avcılığın sıkıntıları nelerdir? Anlatır mısınız?
Kaşot: Avcılığın en büyük problemlerinden birisi  kaçak 
avcılıktır. Çok ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Çünkü 
küçük bir ülkede yaşamaktayız. 

Mevcut federasyonun bu konuda da güzel çalışmaları var. 
Takdirle izliyoruz, takip ediyoruz. Bu güne kadar kaçak 
avcılıkla ilgili gösterilmeyen eforu sarf ediyorlar. Özellikle 
belirtiyor ve federasyonu kutlamak istiyorum. Türkiye’de 
olduğu gibi daha caydırıcı cezaların da gelmesi gerektiğine 
inanıyorum. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. 
Biraz iyi uygulamaları örnek alsak yol alabileceğimizi 
düşünüyorum. Ülke olarak günü kurtarmak yerine, 
uzun vadeli politikalara yönelirsek, daha iyi bir noktaya 
geleceğimize inanıyorum. 

10 kişinin yaptığı yanlışlar (yırtıcı kuşları vuruyorlar) 
tüm avcı camiasını etkiliyor. Bu da eğitimin gerekliliğini 
tetikliyor tabii ki de! Eğitim her şeyin temeli. Bir ülkeyi yok 
etmek isterseniz, eğitimini bozun derler. Avcılık için de bu 
geçerlidir. Bilgilenmek ve bilinçlenmek gerekmektedir. 
Bana göre çok iyi avcı demek doğayı koruyan, sınırlarını 
aşmayan avcı demektir. Avcılık demek sadece hayvan 

öldürmek demek değildir. Doğanın gözü kulağı olmak 
ve sadece ihtiyacı kadarını ondan almak gerekmektedir. 
Avcılar doğayı koruduğu sürece, doğadan bir şeyler alabilir.
 
“Ciddi eğitim programları uygulanmalı”

Soru: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? 
Kaşot: Önerim şudur ki, avcılık eğitimlerinin daha ciddi 
bir noktaya getirilmesini istiyorum. Bu da ciddi bir eğitim 
programını doğurmaktadır. 

Bir eğitim programı hazırlayacağınız zaman,  öncelikle 
ciddi bir ihtiyaç analizi yapmak gerekmektedir. Bu analizini 
yapmadığınız sürece yaptığınız çalışma boşa gidecektir. 

Eğer bir şeyleri düzeltmek ve bilinçlenmek istiyorsak, 
eğitime daha ağırlık vererek, daha koordineli bir biçimde 
çalışmalara ağırlık vererek ilerlemek gerekmektedir. 
Avcılığı daha iyi bir noktaya ulaştırmak gerekmektedir. 
Sürekli söylerim, avcılık eğitim merkezi kurulması 
gerekmektedir. Hem hali hazırda avcıların, hem de yeni 
yetiştirilecek olan avcıların eğitimleri de çok önemlidir.

Taşkent doğa parkı ve Değirmenlik Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Hakan Hancıoğlu tarafından yapılan uy-
gulamalı av haritası avcılarımıza büyük kolaylık sağlıycak.

Uygulamalı av haritası test aşamasında
2018 2. ince ava hazır edilmesi planlanan uygulamalı av haritası test ediliyor.
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Gönyeli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen 
genişletilmiş Yönetim kurulu toplantısına İçisleri 
Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı. Baybars, 
kulüplerimize Federasyonla birlikte çalışması 
başlatılan yeni Av ve Avla ilgili Yaban hayatını 

düzenleme yasası hakkında.bilgi verdi.
Bu konuda farklı gurupların ortak çalışıp, bir 
paydaşta anlaşması gerektiğini belirten Baybars, yeni 
çalışmanın Meclise götürülmesi için ivedi bir şekilde 
çalışacaklarını söyledi.

Av korucuları tarafindan, en küçüğü 170 gr. en büyüğü 
800 gr. limit altı 16 adet ve toplam vurabileceği 5 kg 
üstü yasa dışı ahtapot avladığı tespit edilen  M.B, 
iskele boğazı (dokuz evler) diye bilinen bölgede, rutin 
devriyelerini yapan av korucularımız tarafından yine 
yakalandı.

Bildiginiz gibi Polis geçen hafta söz konusu şahıs 
hakkında dava okumuş ve tüm malzemesine el 
koymuştu. Şahıs yine polis karakolunda ifadesini 
verdi.
Olaya duyarlılığından dolayı polisimize cok teşekkür 
ederiz.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 
gerçekleşti

Balon balığından daha zararlı

Bu konuda farklı gurupların ortak çalışıp, bir paydaşta anlaşması gerektiğini belirten Baybars, yeni 
çalışmanın Meclise götürülmesi için ivedi bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Gelen ihbarı değerlendiren,Koruma Asbaşkanımız Burhan Açar kontrolünde,av koruma ekiplerimiz, Bafra 
Artemis bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, limit altı(bir kilonun altı), 16 adet ahtapot avlayan M.B. 
isimli kişiyi tespit etmesinin ardından bölge polisi olay yerine çağrıldı.
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Merhaba değerli okurlar. 

Ülkemizde 2018’in başından itibaren devam eden 
distemper tehlikesi malesef devam etmektedir. Bu 
yazımda sizleri bu hastalık hakkında bilinçlendirip, 
korunma yollarından bahsetmek istiyorum.

Kanin distemper birçok farklı türden ve aileden 
hayvanı etkileyen virüs kaynaklı bir enfeksiyondur. 
Bu hayvanlar arasında bizim ülkemiz için risk 
altındaki grup özellikle evcil köpekler ve doğadaki 
tilkilerdir. Evcil kediler hastalık için taşıyıcı görevi 
görmektedirler. Tilkilerin hastalığa yakalanmaları 
durumunda ise ölüm kaçınılmaz sondur.

Distemper virüsü sıcak iklim koşullarına dayanıklı 
olmayan bir virüstür. Yapılan bilimsel çalışmalarda 
güneş gören ve hava sıcaklığının 20-25°C düzeyinde 
olduğu ortamlarda virüsün birkaç saatten daha uzun 
süre hayatta kalamadığını göstermektedir. Ülkemiz 
de bu sıcak iklim kuşağı içerisinde olmakla birlikte 
köpek popülasyonun sıkışık olması hastalığın 
yayılımının direk temas ile aralıksız devam etmesine 
neden olmuştur. Hastalık görülen kulübelerde 
yoğunlaştırılmış çamaşır suyu kullanımı dezenfeksiyon 
için çoğu zaman yeterli olmakla birlikte bu hastalığa 
karşı %100 etkili olan özel dezenfektanlarda veteriner 
hekimlerden temin edilebilmektedirler.

Bu türlerde distemper, üç farklı organ sistemini etkiler. 
Bunlar sırasıyla  solunum sistemi, sindirim sistemi 

ve sinir sistemidir. Sıklıkla görülen klinik belirtileri 
arasında yüksek ateş, gözlerde kızarıklık ve sarı yeşil 
çapaklanma, burundan sarı yeşil akıntı, nefes alıp 
vermede hırıltı ve kuru öksürük, zaman zaman kusma 
ve ishal, halsizlik ve iştahsızlık, burun ucunda ve ayak 
tabanlarında sertleşme ve aşırı keratin üremesi yer 
almaktadır. Bununla birlikte viral enfeksiyonunseyri 
sırasında ikincil bakteri enfeksiyonları oluşabilir ve 
bununla birlikte konvulsiyonlarla seyreden ciddi 
merkezi sinir sistemi problemleri ortaya çıkabilir.

Hastalık inhalasyon yoluyla çok bulaşıcıdır.  Köpeklerde 
hastalığın akut formunun ölüm oranı %92’ye 
kadar çıkabilmektedir. Bununla birlikte hastalığın 
mortalitesi virüsün genetik yapısına, hayvanın aşılı 
olup olmamasına, hayvanın bağışıklık sisteminin 
genel direncine ve yaşına bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Hastalığa karşı aşı üretimi gerçekleşmeden, 
dünyanın birçok bölgesinde enfeksiyöz hastalıklara 
bağlı ölümlerde distemper lider durumdaydı.
Duyarlı hayvanlar virüs ile temas ettikten sonra 
genellikle 3-6 gün içerisinde klinik belirti göstermeye 
başlarlar. Hastalığın klinik belirtilerinin görülmesi 
ile ölüm arasındaki süre 10 gün gibi kısa bir süre 
olabilir. Sinirsel belirtilerin oluşması durumunda 
ise bu süre aylarca uzayabilir. Tüm bunlara ilaveten 
hastalıktan kurtulabilen köpeklerde bir takım 
tiklerin ve konvülzyonların ömür boyu devam ettiği 
bilinmektedir. Hatalığı taşıyan köpeklerin virüsü 72 
güne kadar yaydıkları bilinmektedir.

Önlenebilecek tehlike: Distemper

Vet. Dr. Tayfun Çanakcı
Anka Vet Hayvan Hastanesi Başhekimi

Distemper virüsü sıcak iklim koşullarına dayanıklı olmayan bir virüstür.
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Hastalığın tanısı klinik belirtilerin görülmesi 
sonrasında yapılacak olan hızlı test kitleri veya 
birtakım gelişmiş laboratuarlarda yapılacak kan 
testleri ile gerçekleştirilmektedir. Tanı ile ilgili en 
büyük sıkıntı hastalığın merkezi sinir sistemine 
yerleşik olması durumunda teşhisin hızlı test kitleriyle 
konulmasında sıkıntı olmasıdır.

Distemper’in herhangi spesifik bir tedavisi 
olmayıp, tedavinin şeklini ve sürecini semptomlar 
belirlemektedir. Dünya veteriner ilaç pazarında 
distempere özel hazırlanmış birtakım antikor 
preparatları tedavide fark yaratabilmektedir. Tedavi 
genellikle 4-6 hafta sürmektedir. Kalıcı olarak oluşan 
tikler ve konvülzyonların şiddetine göre, gerekli 
görüldüğü takdirde anti-konvülziv ilaçlarda hasta 
hayvanların yaşam kalitelerini yükseltmektedirler. 
Sinirsel belirtilerin çok şiddetli olduğu ve hayvanların 
yaşam kalitelerinin korunamadığı durumlarda ötenazi 
malesef kaçınılmaması gereken bir gerçektir. 

Hastalıktan yegane korunma yöntemi gerek yavru 
gerekse yetişkin köpeklerde, sadece ve sadece 
aşılamadır. Ülkemiz koşulları düşünüldüğünde 
bu uygulama bilirkişi olan veteriner hekimlerin 
muayenesi sonrasında uygulanmalıdır. Aşılama 

bizim ki gibi kene problemlerinin çok ciddi yaşandığı 
ülkelerde yalnız başına yeterli olmayabilmektedir. 
Keneler ile bulaşan bir takım hastalıkların 
bağışıklık sistemi üzerinde yapacağı tahribatlar 
vücudu zayıf düşüreceğinden köpekler hastalığa 
yakalanabilmektedirler. Aşılamaya ilaveten özellikle 
köpeklerimizin gerek iç gerekse dış parazit yönünden 
ilaçlanmalarına da özen göstermemiz, dostlarımızı 
başta distempere ve diğer birtakım hastalıklara karşı 
korumada önemlidir. Yine yetişkin köpeklerde dikkat 
edilmesi gereken konulardan bir diğeri ise iki yıldan 
uzun süredir yıllık aşılarının yapılmadığı köpekler 2-3 
hafta ara ile en az iki kere ilaçlanmalıdırlar.

Kursa Avcılık Federasyonu Genel Sekreteri Osman Cook 
ve Av Koruma As Başkanı Burhan Açar da katıldı. 

Sürekli arazide olan Av Korucularına, gerek kendilerinin 
başına, gerekse görev başındayken başka birinin başına 
gelebilecek istenmeyen kazalara nasıl müdahale edecekleri 
konusunda detaylı bilgi aktarıldı.

Av korucularına ilk yardım kursu
Avcılık Federasyonu Av Koruma Bölümü çalışanlarına, Sivil Savunma uzmanları tarafından ilk yardım kursu verildi.
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İsmi avcılık camiasında büyük bir saygı ile anılan 
Orhan Dizliklioğlu, yaban hayatın giderek hayvanlar 
için daha da zor koşullar içerdiğini söyledi.

Keklik üretimi ile uğraşan ve her yıl ortalama 3 bin 
kekliği doğaya salan Orhan Dizliklioğlu, özellikle 
karga sayısındaki artış ve tilkiler nedeniyle yaban 
kuşlarının büyük oranda yok olduğunu belirtti.

Avcılık Federasyonu ve Kaymakamlıklarla yakın 
çalıştığını söyleyen Dizliklioğlu, 80 yaşında olmasına 
rağmen, doğa sevgisi ile örnek oluyor. 

Dizliklioğlu, keklik üretimi ve doğaya dair görüşlerini 
paylaştı:

SORU: Kimdir Orhan Dizliklioğlu, doğa ile 
baplılığınız nasıl başladı?

DÜZLİKLİOĞLU: Ben eski ismi istinco olan köyde 
doğdum. Orada doğayla iç içe büyüdüm. Yeni ismi 
Tabanlı… 12 yaşında ortaokula gelmek için Lefkoşa’ya 
Küçük Kaymaklı’ya taşındık. 

Halil usta diye bir marangozun yanına yerleştik. 
Kız kardeşim terziye giderdi, ben de ortaokula 
gidiyordum. Oradan mezun olduktan sonra 1955’de  
telefon dairesine genç bir eleman, stajyer olarak 
girdim. 6 sene orada çalıştım. 20 yaşında Lefke 
bölgesinin telefon santrallerinin sorumlusu oldum. 
Sonra karar verdim ki bana bu tahsil yeterli değil. 
İstifamı verdim 8 Ağustos 1961’de İngiltere’ye gittim. 
Buradan biraz tecrübem vardı, meslek üzerine ve iş 
istedik. İlk 4 ay telefon dairesinde çalıştım fakat ben 

isterdim ki bana ödenekli izin versinler, eğitimime 
de devam edebileyim. 6 sene içerisinde istediğimiz 
sertifikayı  aldık. 

1963’de hadiseler oldu, Küçük Kaymaklı’da babam 
kayboldu, amcam öldü, eniştem öldü… Bir çok 
yeğenlerimizi, akrabalarımızı kaybettik. Hayat devam 
etti, evlendik, çoluk çocuğa karıştık. 

SORU: Doğaya dönelim. 80 yaşına geldiniz, helen 
üretmek için çaba harcıyorsunuz. Keklikleri 
seviyorsunuz…

DİZLİKLİOĞLU: 1991’den itibaren bu işi yapıyorum. 
Hiç aksatmamak suretiyle bu işi sürdürdüm. 80 yaşıma 
geldim. Hala daha bu işe devam ediyorum. Bana hayat 
veren bu keklikler, onları çoğaltmak, doğaya salmak. 

SORU: Yılda, ortalama ne kadar keklik üretimi 
yapıyorsunuz?

DİZLİKLİOĞLU: Uzun zamandır yılda 3 bin 
ortalama keklik üretimini yakaladık. Fakat son 
yıllarda  bir düşüş yaşadık. Yanımda küçüklükten beri 
çalışan elemanım, işten ayrılmak zorunda kalınca tek 
başıma kaldım. Benim de eski gücüm yok. Gücüm 
yettiğince, üretmeye devam ediyorum. 

SORU: Avcılık Federasyonu ile bir bağlantınız var 
mı?

DİZLİKLİOĞLU: Avcılık Federasyonu ile iç içeyiz. 
Gerek federasyon olsun, gerek kaymakamlık olsun. 
Ortak yürüttüğümüz işler var. Onlar bana yumurta 

“Karga sayısını azaltmamız gerekiyor”

Yaban hayatına katkı sağlamak için yıllardan beri keklik adaptasyon işi ile uğraşan Dizliklioğlu, bir 
doğa tutkunu olduğunu vurguladı
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getirir, ben büyütüp adapte ederim ve onların 
belirlediği bölgelere salarız kekliklerimizi. Bu işbirliği 
sayesinde, tüm taraflar mutlu. 

SORU: Keklik üretimi hakkında biraz bilgi alalım. 
Merak edenlere neler söylemek istersiniz?

DİZLİKLİOĞLU: Küçük cins tavuklar en iyi annelik 
yapan cins tavuklardır. Ortalama keklik boyutunda 
olurlar ve çıkan yavruları üzerlerine basıp öldürmezler. 
Onların arkasında büyütüyorum. Sonra günü gelen, 
artık büyüyüp adapte olan, kendi kendine doğaya 
uçup gidiyor. 

Bu sene kendi rekorumu kırdım. Tek bir tane tavuk, 
385 tane keklik yavrusuna annelik yaptı ve büyüttü. 
Sadece 2 yavru öldü. Bu son derece önemli bir nokta. 

SORU: Ülkemizde, doğadaki hayvan sayısı giderek 
azalıyor. Bu konuda, tecrübeleriniz neler? Sizce, 
vakit kaybetmeden alınması gereken tedbirler 
nelerdir?

DİZLİKLİOĞLU: Hayvanlara yaşayacak bölge 
bırakmıyoruz. Olan yerini fethediyoruz, kuraklık da 
var ülkemizde. 
Biz onlara imkan vermezsek, yaşamaları çok zordur. 
Zirai zehirler bu hayvanlara ciddi şekilde zarar veriyor. 
En önemli etkenlerden bir tane tabii ki kaçak avcılıktır. 
Fakat biz bu kaçak avı önleyemeyiz  önleyemeyeceğiz 
de. 

Çoğu insan tilkileri yabana atıyor. Tilkiler bu 
hayvanlar için çok tehlikeli ve zararlıdır. Benim kendi 
bahçemdeki ürettiğim kekliklerde bile, tilkilerden çok 
zor çekiyorum. 

Karga avı çok önemlidir… Kargalar son günlerde 
ciddi anlamda artış gösterdi. Bunları azaltmamız av 
hayvanları için çok önemlidir.
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Ayrıca su sporlarının bir  branşı olan serbest dalış 
sporuyla yakından alakalı avlanma stilidir. Zıpkınla 
balık avı ayrı bir branş, serbest dalış ayrı branş olarak 
görülse de ikisi de aynı temel tekniklerle yapılan  
spor dallarıdır. Kurallara uyulduğu takdirde bu spor 
sorunsuz bir şekilde yapılabilir.

Serbest Dalış (Freediving) kendi içinde de dallara 
ayrılır.  Zıpkınla balık avında kullandığımız en yaygın 
teknik, sabit ağırlık çift palet. Extreme durumlarda 
zaman zaman değişken ağırlıkla dalış yapıldığı da 
doğrudur.

BASKIN AVI NEDİR?
Zıpkınla balık avında kullanılan yöntemlerden biri de 
baskın avıdır. Her dalgıçın yetenekleri farklı olsa da 
ana kurallar bellidir. Tabi kişiye göre farklı şekillerde 
uygulanabilir. Ben kendi uyguladığım yönteme göre 
sizlere aktarmaya çalışacağım.

En temel kuralı bir balığın dikkati başka yerdeyken 
gizlice yanaşıp atış yapmaktır. Her derinlikte yapılabilir. 
En çok da sığ sularda kullanılan bir yöntemdir. 
Örneğin 4-5 metrelik sığ yerlerde , suyun dibinden 
yüzerek kayaların arasından balıkların bulunduğu 
noktaya ulaşmak hedef alınır. Bazı durumlarda dipten 
5 metre yatay, bazı durumlarda da dipten 20 metre 
yatay yüzmek zorunda olunur. Bu yüzden baskın 

avında sığ sular daha çok tercih edilir.

Baskını yaparken çok sessiz ve yavaş hareket etmeniz 
gerekmektedir. Serbest dalışta kullanılan dinamik 
apnea performansı, baskın avını en çok destekleyen 
daldır. Başarılı bir baskın avcısı olmak için dinamik 
apnea performansınızın iyi olması yanı sıra, taş altı 
tekniği, agaşon tekniği ve kule tekniğini iyi bilmek 
herzaman avantaj sayılmaktadır.

Baskın avı tekniğini diğer tekniklerden ayıran özellik, 
diğer tekniklerde nefesimizi tutup suyun altına inince  
“avlanma” sınırlı saniyelerle gerçekleşirken, baskın 
avında dipten yüzerken çıkışa kadar avlanılabilir 

Zıpkınla balık avında baskın tekniği

Vasfi Kuni
ll Yıldız Serbest Dalgıç (2 Star Freediver)

Zıpkınla balık avı nedir? Elbette balık avcılığının bir türüdür ancak diğer avlanma stillerinden farklı 
olarak bir takım tehlikeler barındırır.
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olmasıdır. Bu yüzden baskın avı çok dikkat ve iyi bir 
görüş yeteneği gerektirir.

Dalış elbisemizin kamuflajlı olması avantajdır. 
Ayrıca elbisesiz dalışın da en büyük riski; dipten 
yüzdüğümüz için denizin dibindeki kayalara, sağa 
sola çarpma ihtimalinin olmasıdır. Dipteki palet 
vurşumuzun yavaş ve paletlerin görünmemesi için 
bileklerde ağırlık kullanmak avantajdır. Paletler 
sürekli havaya kalktığında balıklar için ürkütücü olup 
sizi yanına yaklaştırmama durumu oluşur. Baskın 
avının püf noktası balığı menzilinize alabilmektir. Sırt 
ağırlığı da kullanılabilir, tabi bu ağırlıkları artırırken 
de kemerdeki ağırlığın orantılı olarak düşürülmesi 
unutulmamalıdır.

Baskın avında bir başka önemli hadise de , 
balıkların sizi su yüzeyindeyken görmemesidir. 
Balıkla karşılaştığınızda  sizi suyun altında görmesi 
gerekmektedir. Çünkü balıklar için su yüzeyindeki 
herşey bir tehlikedir. Sualtında görülen nesneler 
deniz canlısı olarak algılanır, dolayısıyle sizi yanına 
yaklaştırmakta sakınca görmeyecektir (ani hareket 
yapmayıp, yavaş olduğunuz sürece).

Kural 1- Yavaş ve sessiz olmak; Hangi balık türü 
olursa olsun ani harekette kaçar. Yeme odaklanmış 
sürüye gizlice yanaşacağımız için sessizlik ve yavaş 
hareket etme altın kuraldır.

Kural 2- Erken karar vermek ; Hangi balığa atış 
yapacağınız konusunda kararsız kalırsanız yaklaşık 10 
saniye içinde balıkların hepsi kaçar.

Kural 3- Verilen kararı 
uygulamak; Genellikle 
hedefiniz sürünün en büyüğü 
olmalıdır. Ancak bazı 
durumlarda en büyük balık en 
arkada olandır, o yüzden zaman 
kaybetmemek gerekir. 
     
Yazımın başında da belirttiğim 
gibi bu tekniği uygulamanın 
ve geliştirmenin en iyi yolu 
dinamik apnea performansınızı 
antrenmanlarla arttırmanızdır. 
Serbest dalış sporunun bize 
sunmuş olduğu antrenman 
programları uygulandığı sürece 
baskın avı tekniğinde başarı 
oranı artacaktır. 

DALIN SAĞLICAKLA...

MUSTAFA KAMBUROĞLU
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Katılan tümü sporculara teşekkür ederiz, dereceye giren sporcuları da tebrik ederiz. Sonuçlar aşağıdaki 
gibidir;

ZIPKIN

A KLASMAN TAKIM
1. Gazimağusa Av. At. Birliği 40,964
2. Yenierenköy Av. At. Birliği 22,166
3. Güzelyurt Av. At. Birliği 10,318

A KLASMAN FERDİ 
1. Kufi Tulga & Tolga Yarıkkaya (Gazimağusa) 36,266
2. Nahit Aydener & İbrahim Aydener (Yenierenköy ) 
14,002
3. Anvar Mufazalov & Mustafa Bahçeci (Güzelyurt) 
8,184

A KLASMAN EN BÜYÜK BALIK 
Kufi Tulga & Tolga Yarıkkaya (Gazimağusa) 11,570 
orfo

B KLASMAN TAKIM 
1. Gazimağusa Av. At. Birliği 6,812
2. Gönyeli Av. At. Birliği 4,354
3. Boğaztepe Av. At. Birliği 1,504

B KLASMAN FERDİ 
1. Ersoy Alper & Ozan Orkoz ( Gazimağusa ) 6,812
2. Ersan Karayeğen & Berkem Karayeğen(Gönyeli ) 
4,354
3. Veli Künar & Osman Uzun ( Boğaztepe ) 1,504

B KLASMAN EN BÜYÜK BALIK 
Ersan Karayeğen & Berkem Karayeğen (Gönyeli) 
2,854

OLTA

TAKIM KLASMANI 
1. Gazimağusa Av. At. Birliği 9,384
2. Yenierenköy Av. At. Birliği 5,214
3. Karaoğlanoğlu Av. At. Birliği 4,672

FERDİ KLASMANI 
1. Celul Müsbah (Karaoğlanoğlu Av. At. Bir.) 4,672
2. Mehmet Algın (Gazimağusa Av. At. Bir.) 3,186
3. Mehmet Süt (Gazimağusa Av. At. Bir.) 3,018

EN BÜYÜK BALIK 
1. Selim Türet (Yenierenköy) 176

BAYAN TAKIM 
1. Yenierenköy Av. At. Birliği 4,048
2. Yenierenköy Av. At. Birliği 2,950

BAYAN TAKIM FERDİ KLASMAN 
1. Ayşe Gündeş (Yenierenköy) 1858
2. Remziye Özkıran (Yenierenköy ) 1368
3. Sevilay Gündeş (Yenierenköy) 1242

BAYAN TAKIM EN BÜYÜK BALIK
1. Fezile Kızılbora (Yenierenköy) 196

Yenierenköy Zıpkın ve Olta ile balık avı 
müsabakaları

Yıllık faaliyet programımızda yer alan Yenierenköy Zıpkın ve Olta ile balık avı müsabakaları 20 Temmuz 
Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ahmet Eriman, İbrahim Garipsazcı ve Ejder Antel anısına 18 kulüp  
toplam 146 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 
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Toplam 110 avcı adayının katıldığı ve Uzman Biyolog 
Nazım Kaşot ,emekli polis müdür muavini Hüseyin 
Demirel,Dr.Latif Abbasoğlu,Veteriner Hekim Ziya 
Tüzel ve Avcılık Federasyonu eğitim Asbaşkanı Salih 
Çakırlı tarafindan verilen eğitimler tam gün devam 
edecek, eğitimlerin ardından yarın aynı yerde 08:30 
da yapılacak olan sınav sonuçları’na göre başarılı 
olanlara avlanma ruhsatı alabilir belgesi verilecek.

Egitimin başlangıcında söz alan Federasyon Başkanı 
Erhan Keser yeni avcı adaylarına, sınav sonuçları’na 
göre başarılı olanların kazanacağı bu ayrıcalığı, doğaya, 
çevreye ve diğer avcılara karşı saygı çerçevesinde 
kullanmalarını söyledi.
Gerçek doğa ve çevre tutkunlarının avcılar olduğunu 
vurgulayan Keser,Avcılığın kişilerin içindeki doğa 
sevgisi sonucu ortaya çıktığını, avcılığın sürdürülebilir 
olması için bunun bilinciyle hereket etmemiz 
gerektiğini söyledi.

Her konuda olduğu gibi, Avcılık konusundada farklı 
fikirler ve görüşler olabileceğini söyleyen Keser, önemli 
olan ortak bir paydada buluşmak ve Federasyon Kulüp 
ve Yürütmesinden çıkan kararları birlik beraberlik 
içinde savunmamız gerektiğini, avcılık camiasının en 
büyük gücünün bu olduğunu vurguladı.

Kulüplere üyeliğin,Federasyonda çıkacak kararların 
sağlıklı olabilmesi açısından önemine de değinen 
Keser, Tüm farklı görüş ve önerilerin bu aşamada 
tartışılması ve demokratik bir şekilde kararlar 
alındıktan sonra herkesin çıkan karara saygılı olup 
savunması en doğru olandır diyerek sözlerine 
devam eden Keser sözlerinin sonunda Avcılara 
birlik,beraberlik çağrısı yaparak tüm katilanlara 
teşekkür ederek başarılar diledi.

Avcı eğitimleri tamamlandı
İçişleri Bakanlığı’i merkezi av komisyonu 2018 yılı birinci avcı eğitimi, Avcılık Federasyonu ve Avcı Eğitim 
komisyonu tarafından Yakindogu Üniversitesi, Atatürk Kongre merkezi kütüphane’sinde gerçekleştirildi.






