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Sorumlu avcılar için, avladıkları hayvanı bulup kullanmak standart bir 
uygulamadır ve av hayvanını bulma, hasat etme ve tüketme keyfinin bir 
parçasıdır. 

Ancak, sorumsuz avcılar avladıkları yaban ördeklerini bulmak için hiçbir 
gayret göstermezler ve bu da israf ve kötü hayvan esenliği ile 
sonuçlanır. 

Av kuşlarının israf edilmemesini sağlamak için, Yabanî Hayvan (Av 
Hayvanı) Yönetmeliği 2012, avcıların vurulduktan sonra düşen av 
kuşlarını hemen bulmaları ve toplanan hayvanların en azından göğüs 
etini çıkarmalarını gerektirecek iki yeni yönetmeliği içerecek biçimde 
değiştirilmiştir

Av kuşlarının bulunması 

Avcıların düşen bir av kuşunu hemen 
bulmaları için tüm makûl çabayı göstermesini 
gerektiren yeni bir yönetmelik başlatılmıştır. Bu 
yönetmelik tüm ördeklere, Anız Bıldırcınına ve 
ülkeye sonradan getirilmiş av kuşlarına 
(örneğin sülün, keklik ve bıldırcın gibi) 
uygulanır. 

Düşürülmüş kuş, vurulmanın sonucu yere 
(veya suya) düşürülmüş veya yerde vurulmuş 
kuş demektir. 

Bir kuş düşürüldüğünde, avcı sadece o kuşla 
ilgilenmeli ve onu hemen bulup almak için tüm 
makûl çabayı göstermelidir. Diğer kuşlara ateş 
etmeye devam etmemelidir. 

Avcının düşürülen av kuşuna yoğunlaşmasının 
sağlanması için hemen arayıp bulma 
önemlidir. Bu düşürülen kuşların kaybını en 
aza indirecek ve bulunduğunda halâ canlı olan 
kuşun hemen halledilmesini sağlayacaktır. 

Mevcut av hayvanı yasasına göre, 
bulunduğunda halâ canlı olan tüm av 
hayvanlarını hemen öldürmelisiniz. 

Av kuşlarını bulma stratejileri 

Başarılı bir av ve hayvanı daha kolay bulmak 
için stratejiler geliştirmelisiniz. 

Etkili bulma stratejisi geliştirirken aşağıda 
belirtilen faktörleri dikkate alın: 

• Düşürülen av hayvanının kolayca 

bulunabileceği av yerlerini veya atış 

bölgelerini teşhis edin – yoğun bitki örtüsü 

olan yerlerde avlanmaktan kaçının 

• Düşürülen hayvanın hemen öleceğini 

varsaymayın 

• Bir kuş vurulup düşürüldüğünde ateş 

etmeyi bırakın ve hemen kuşu arayıp 

bulun. 

• Avlanma alanını ve ilişkili doğal ortamının 

özelliklerini öğrenin 

• Düşürülen kuşların aranıp bulunmasına 

yardımcı olacak gereçler kullanın (bunların 

içinde av köpeği, ince saçma (swatter) 

fişeği de dahildir). 
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Birden fazla kuşa ateş etmeyin 

Yeni yönetmeliğe göre, bir kuş 
düşürüldüğünde, ateş etmeyi kesip kuşu 
bulmak için makûl olan tüm çabayı 
göstermelisiniz. 

Düşen kuşun ardından başka bir kuş ortaya 
çıkarsa ateş etmemelisiniz. Artık şu anda 
yasaya aykırı olmasının yanı sıra, dikkatinizi 
düşen kuşu bulmaktan uzaklaştıracak ve 
düşen kuş yaralıysa ona kaçma fırsatı 
verecektir. Bunun sonucu, bir kuşu başarıyla 
arayıp bulmak yerine yaralanmış iki kuşun 
kaybedilmesi olabilir. 

İki kuş birden ortaya çıkarsa, sadece bir 
tanesinin düşmediği durumda, ikisi birden 
avlanabilir (duble). Ancak, yaralama ihtimalini 
en aza indirmek için sadece bir kuşla 
ilgilenilmesi tavsiye edilmektedir. Bir kuş 
vurulduysa, ikinci atışı, vurulan kuşun yaralı 
olması durumunda, bu kuşu halletmek için 
kullanın. 

Yaralanmayı en aza indirme ve vurulan 
kuşu daha kolay bulma stratejileri: 

• Sadece en yüksek ateş etme becerisi 

menzilinizde ateş edin. İnsanların çoğunda 

bu menzil 30 metredir. En yüksek ateş 

etme becerisi menzilinin ötesine ateş 

etmek yaralamaların başlıca sebebidir. 

• Kuş sürüsünün yan tarafına veya arkadaki 

kuşlara ateş edin. Sürünün başını çeken 

kuşa veya ortadakilere ateş etmeyin. 

• Kuşların yoğun bitki örtüsüne 

düşürülmesinden kaçının. 

• Her zaman uygun ve denenmiş av fişeği 

ve şok birleşimi kullanın. 

• İkinci atışınızı düşürülen kuşa ayırmanız 

tavsiye edilmektedir. 

• Düşürülen kuşların, güvenli olduğunda 

halledilmesi için yanınızda ince saçma 

fişeği bulundurun ve kullanın. 

• Düşürülen kuşları hemen bulun. 

Etkili ve verimli av kuşu avlanımı hakkındfa 
daha ayrıntılı bilgi için gma.vic.gov.au 
sitesinden Be a better game bird hunter – 
Shotgunning Education Program (SEP) 
Handbook’unu (Daha iyi bir av kuşu avcısı 
olun – Av Tüfeği Eğitim Programı (SEP) El 
Kitabı) indirin. 

Ayrıca, uygulamada deneyim kazanacağınız 
ve eğitmenlerden ders alacağınız bir SEP 
arazide eğitim gününe katılmayı düşünün. 
Ayrıntılar için Field and Game Australia veya 
Sporting Shooters Association of Australia 
(Vic) internet sitelerine girin. 

Bulunduğunda henüz canlı olan kuşların 
öldürülmesi 

Düşürdükten sonra bulduğunuz kuş henüz 
canlı ise, onu bulur bulmaz hemen öldürmek 
sizin sorumluluğunuzdur. Bu işlem hayvan 
kendine gelmeden insanî biçimde, önce ani 
bilinç kaybı ve bunu takiben çabuk ölüm 
sağlamalıdır. 

Etkili bir teknik, güvenli olduğunda, ince saçma 
fişeği kullanmaktır. İnce saçma fişeği 
düşürülmüş kuşların halledilmesinde etkili olan 
ve yoğun bir düzeni olan çapları küçük 
saçmalardan oluşur. İnce saçma fişeğinin en 
yaygın atış menzili 20-30 metre olup en etkili 
çelik saçma ölçüleri #7 ile #5 arası ve 28 
gramdır. 

Ele geçen tüm canlı kuşlar kafatasının 
arkasına (örneğin balık avcılarının kullandığı 
cinsten) küçük bir tokmak gibi ağır, küt bir 
nesne kullanılarak kuvvetli bir darbe ile 
vurularak bayıltılıp hemen ardından uygun bir 
ikinci bir metodla öldürülmelidir. 

Uygun olan ikinci metodlara omurga 
kaydırması (boynun kırılması) veya başın 
ayrılması (başın kesilmesi) dahildir. Bir kuşun 
öldürülmesinde nefessiz bırakarak boğma 
veya suda boğma kabul edilebilir metodlar 
değildir. 

Küçük bir balıkçı tokmağı çevrimiçi veya bir 
balık malzemesi dükkanından satın 
alınabilecek ve arazide kolayca taşınabilecek 
ucuz bir nesnedir. 

Aşağıdaki belirtilerin hepsinin görülerek 
kuşların ölümünün saptanması: 

• Kuşun göz yuvarlağına dokunduğunuzda 

göz kapaklarının ve göz diyaframının 

kapanmaması 

• Tamamen cansız beden ve boyun; 

hareketsiz; kanatların düşük olması 

• Ölüm sonrası gözlerin hızla donuklaşması 

• Soluk veya kalp atışının olmaması 
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Av etinin korunması ve çıkartılması 

Çoğu sorumlu avcıların standard uygulaması 
olan avlanan hayvanın etinin kullanılarak israf 
edilmemesi, yürürlüğe giren yeni bir 
yönetmelikle resmileştirilmiştir. 

Eğer bir avcı av kuşunu bütün olarak eve 
götürmemeye karar verirse, vurdukları av 
kuşlarının en azından her iki göğsünü de 
çıkarıp almak zorundadır. 

Avcılar kuşun veya ördeğin göğüslerini, 
pişirmenin hemen öncesine veya eve 
götürünceye kadar ellerinde tutmalıdır. 

Unutmayın ki, mevcut yasalar halâ 
geçerlidir ve bir kanat bütünüyle tüylü ve 
ördeğe veya ördek göğsüne bitişik olarak 
avcı tarafından muhafaza edilmelidir. 
Göğüsler ayrı ayrı çıkarıldıysa, her bir 
göğüse bir kanat tam tüylü olarak bitişik 
kalmalıdır. Göğüsler bitişik ise sadece bir 
kanat gerekmektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular 

‘Düşürülmüş bir av kuşunun bulunması için 
tüm makul çabalar’ nedir? 

Avlanma koşulları, bölgeler, çevreler ve avcı 
donanımları  farklıdır ve bunlar makûl 
çabaların neler olduğunu belirleyecektir. 

Bir kuşu düşüren her avcı avlanmayı bırakmalı 
ve güvenli olması şartıyla, kuşu yaya olarak, 
bir tekne ile veya kuşu bulup çıkarması için bir 
av köpeği göndererek kuşu hemen bulup 
almak için çaba göstermelidir.  

Bitki örtüsü ve su derinliği gibi değişen sulak 
alanlı çevreler makûl çabanın ne olduğu 
konusunda belirleyici olacaktır. Örneğin, 
sahilden açıkta daha derinde bir kuşu vurup 
indiren bir kıyı avcısının kuşu hemen bulup 
alma seçenekleri, bir av köpeği veya teknesi 
olan ve kuşu derin suda daha kolay bulup 
alabilen bir avcıya oranla ya yoktur ya da daha 
azdır. Yasaya uymayı kolaylaştırmak ve 
kayıplarla yaralamayı azaltmak için sadece 
bulup almanın kolay olduğu bölgelerde 
avlanın. 

Sulak bir alandaki avcı sayısı ve birbirlerine 
yakınlığı (av tüfeği saçmasıyla vurulma riski) 
ve görsel engeller (sık bitki örtüsü veya arazi) 
neyin makûl olduğunun belirlenmesine katkı 
sağlayabilir. 

Görüşün açık olduğu (bulup almanın risk 
yaratmadığı) bir durumda kuş avlamayı 

sürdüren ve atışlar arasında düşen kuşları 
bulup almak için hiçbir gayret göstermeyen bir 
avcı bu yönetmeliği açıkça ihlâl etmektedir. 

Birinciyi vurup indirdikten sonra ikinci bir 
kuşa ateş edebilir miyim? 

İlk kuşu arayıp bulmadıkça hayır. Sorumlu bir 
avcı olarak bulunmasını ve ölmesini sağlamak 
için gözünüzü o kuştan ayırmamanız gerekir. 

Vurduğum kuşun uçmaya devam etmesi 
durumunda ne olur? 

Siz sadece vurulup düşen kuşları arayıp 
bulmakla yükümlüsünüz. Düşürülen kuşlar 
vurulma sonucu yere düşen veya yerde iken 
vurulan kuşlardır. Yerde derken, arazi, su ve 
arazi ile su üzerindeki bitkiler ve diğer şeyler 
de dahildir. 

Kuşu yine de bütünüyle muhafaza edebilir 
miyim veya sadece göğüs etini mi 
muhafaza edebilirim? 

Evet, kuşu yine bütünüyle muhafaza 
edebilirsiniz. Göğüs etinden daha fazlasını 
muhafaza etmek yasaldır ve teşvik 
edilmektedir. Göğüs etinin muhafazası, geri 
kazanımın olması gereken en az miktarıdır. 

Eti geri kazanım kuralının anlamı göğüs 
etini arazide iken çıkarmam gerektiği midir? 

Hayır. Bu kural en az iki göğsü de 
kurtarmanız gereğini bildirmektedir. Kuşun 
daha fazlasını veya tamamını eve veya 
pişireceğiniz yere götürebilir ve kuşu orada 
işlemden geçirebilirsiniz. 

Tam tüylü bir kanadı yine de tutmam 
gerekir mi? 

Evet. Mevcut yasa halâ geçerlidir ve avcılar en 
az bir tam tüylü kanadı ördeğe veya ördek 
göğüslerine bitişik olarak muhafaza etmekle 
yükümlüdür. Göğüsleri ayrı ayrı çıkarırsanız, o 
zaman her bir göğüse bir adet tam tüylü kanat 
bitişik olmalıdır. 

Bu yeni kurallar Anız Bıldırcını avına da 
uygulanıyor mu? 

Evet. Bu kurallar tüm av kuşlarına (örneğin, av 
ördekleri, Anız Bıldırcını ve sülün ve keklik gibi 
ülkeye sonradan getirilmiş kuşlara) uygulanır. 
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Av köpeğim bir avı bulup getirmek 
üzereyken, geçmekte olan veya çığırtkan 
kuşlara ateş edebilir miyim?  

Köpeğiniz avı bulduysa  ve size doğru 
geliyorsa, düşürülen kuşu bulup getirmek için 
makûl bir çaba gösterdiniz demektir. Ancak, 
daha başka atışlar için getirme işleminin 
tamamlanmış ve kuşun size ulaşmış olması 
tavsiye ediliyor. 

Durup bir av ördeğini hemen arayıp bulmak 
zorunda kalırsam saklandığım yeri ele verip 
diğer kuşlara ateş etme fırsatını kaçırmış 
olmayacak mıyım? 

Sorumlu bir avcı olarak, önceliğiniz 
vurduğunuz kuşun ölmüş ve bulunmuş (yâni 
kaybolmamış) olmasıdır. Gizlendiğiniz yerden 
çıkmak istemiyorsanız, iyi eğitilmiş bir av 
köpeğini kullanmayı düşünün, çünkü 
gizlendiğiniz yerden ayrılmadan köpeğinizi 
bulup getirme işlemi için kullanabilirsiniz. 

Düşürülen av hayvanını hemen bulup almaz 
isem ne olur?  

Hemen bulup getirmeyi gerekli kılan yeni kuralı 
ihlâl etmiş olursunuz ve para cezası veya 
takibata maruz kalabilirsiniz. 

Düşürülmüş kuşu bir arkadaşıma buldurup 
getirtebilir miyim? 

Evet. Av lisansı olan bir arkadaşınız 
düşürülmüş kuşa daha yakın ise, kuşun 
kaybolmaması ve yaralı bir kuşun mümkün 
olan en kısa zamanda halledilmesi için ona 
buldurup getirtmek kabul edilebilir bir 
durumdur. 

 

Kasıt olmadan tek bir atışla birden fazla 
kuşu indirirsem ne olur?  

Çok sayıda kuşu yaralama şansı artacağı için 
bir kuş sürüsünün içine ateş etmekten kaçının. 
Her zaman arkadan gelen, yanda olan veya 
tek tek gelen kuşlara ateş etmeye odaklanın. 

Birden fazla kuşu vurursanız, önce en kolay 
olanını bulmaya odaklanın ve birinci kuşu 
bulup halleder etmez ikinci kuşu aramak için 
kafanızda nereye düştüğünün bir resmini 
canlandırmaya çalışın. 

Düşürülmüş bir kuşu aramanın makul 
süresi nedir? 

Düşürülmüş kuşları arayıp bulmak için makûl 
ölçüde bir gayret sarfetmek gerekir. Arama 
süresinin ne uzunlukta olacağı birçok faktör 
tarafından etkilenir ve bunların içinde kişisel 
güvenlik ve düşen kuşa erişimin ne kadar 
kolay veya zor olduğu da vardır. 

Yeni yasalardaki cezalar nelerdir? 

Her iki yasada da en yüksek ceza 20 ceza 
puanı veya yaklaşık 3,160 dolardır. (Baskı 
tarihinde bir ceza puanı yaklaşık 158 dolar 
değerindedir). Avlanma Ehliyetini ve suçun 
işlenmesinde kullanılan gereçleri de 
kaybedebilirsiniz. 

 

 


