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BASIN BİLDİRİSİ

DONDURUCU KIŞ YETMİYOR; YABAN HAYATINA BİR DE AV DARBESİ!

Ağır kış koşulları nedeniyle 3 Ocak’ta kapattığı av sezonunu 19 Ocak’ta 23 ilde tekrar açan 
Orman Bakanlığı, 24 Ocakta aldığı bir kararla bu illerin sayısını 43’e çıkardı.

Orman Bakanlığı, ağır geçen kışın zor durumda bıraktığı yaban hayatının üzerindeki baskıyı
azaltmak amacıyla, yerinde bir kararla 3 Ocak’ta av sezonunu kapatmıştı. Ancak, bu 
uygulama kısa sürmüş; ülkedeki hava koşullarının düzelmesi beklenmeden Ege, Akdeniz ve 
Marmara Bölgeleri’nde yer alan 23 ilde av sezonu tekrar açılmıştır. Bu durum, özellikle, 
soğuktan kaçarak daha ılıman olan bu bölgelerde toplanan kuşların kolaylıkla vurulmasına ve
hatta bilinçsiz kişiler tarafından katledilmesine yol açabilecektir. Buna karşın, ülke doğasını
korumakla yükümlü ve yaban hayatının korunmasıyla ilgili olarak birçok uluslararası
sözleşmenin yürütücüsü olan Orman Bakanlığı bu kararını değiştirmeyerek, aldığı ikinci bir 
kararla bu illerin sayısını 43’e çıkarmıştır. 
 
Bilinçli avcıların da destekleyeceği düşüncesiyle; ağır kış koşulları nedeniyle ilan edilen av 
yasağının üreme dönemi yasaklarına kadar tüm illerde sürdürülmesinin yaban hayatının
korunması açısından gerekli olduğunu yetkililere hatırlatıyoruz. Ayrıca bu av yasağı, sezon 
başında yapılan “göçmen kuşlar için ilave av günü” uygulamasının yanlışlığını da ortadan 
kaldıracaktır. İlgili kamuoyunu uyarmayı görev sayıyoruz. 
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Orman Bakanlığı, ağır kış koşulları nedeniyle 3 Ocak’ta kapattığı av
sezonunu hava koşullarının düzelmesini beklemeden 19 Ocak’ta 23 ilde 
tekrar açtı. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde yer alan bu illerin 
sayısını, 24 Ocak’ta aldığı bir kararla 43’e çıkardı. Bu karar, soğuktan 
kaçarak daha ılıman olan bu bölgelerde toplanan kuşların kolaylıkla 
vurulmasına ve hatta bilinçsiz kişiler tarafından katledilmesine yol 

açabilecektir. Ağır kış koşulları nedeniyle ilan edilen av yasağının üreme 
dönemi yasaklarına kadar tüm illerde sürdürülmesi yaban hayatının

korunması açısından önemlidir. 


