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ÖZET 
Türkiye, av ve yaban hayatı kaynakları açısından gerek tür çeşitliliği gerekse habitatında 

barındırabileceği miktar bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Ancak bu 
potansiyel yabanıl ekosistemlerin ve habitatların tahrip edilmesi, yok edilmesi veya yanlış yönetilmesi 
gibi nedenlerle tehlikeye girmiştir. 

Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de av ve yaban hayatı, insan etkinlikleri 
sonucunda değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle Ege Bölgesi’ndeki av ve yaban hayatı varlığını 
tehdit eden unsurların saptanması gerekmektedir. Bu amaçla 1999-2005 yılları arasında arazi 
çalışmaları gerçekleştirilmiş, av ve yaban hayatı toplantılarına katılınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili 
literatür taraması da yapılmıştır.  

Ege Bölgesi av ve yaban hayatı yönetimini kapsayan bu çalışmada; Ege Bölgesi  avcı profili, av 
ve yaban hayatı yönetimindeki öncelikli sorunlar açıklanmış ve söz konusu sorunlara ilişkin çözüm 
önerileri geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Av ve yaban hayatı yönetimi, Ege Bölgesi, Avcılık 
 
 

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN GAME MANAGEMENT IN AEGEAN REGION 
 

ABSTRACT 
Turkey has a rather important potential in terms of wildlife sources which includes both species 

diversity and animal sheltering quantity. On the other hand, wildlife in Turkey has been endangered 
since wilderness ecosystem and habitats have been damaged and managed faulty.  

As in the common of Turkey, hunting and wildlife in Aegean Region has still changed because of 
mankind influences too. For this reason, it is necessary to determine elements which threaten hunting 
and wildlife potential in Aegean region. For this field trips and meetings related to hunting and wildlife 
management were followed between 1999-2005 years. Additionally the relevant literature was 
investigated. 

In this study which includes hunting and wildlife management in Aegean Region; hunter profile, 
priority problems of hunting and wildlife management in Aegean Region were explained and built up 
suggestions to solve the problems. 

Keywords: Hunting and Wildlife Management, Aegean Region, Hunting 
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1. GİRİŞ  
 
Doğada özgürce yaşayan hayvanların canlı veya cansız olarak ele geçirilmesi eylemi demek 

olan avcılık, insanoğlunun hemen her dönemde ilgisini çekmiştir. Ortega y Gasset (1997)’de insanları 
mutlu kılan uğraşlar avlanmak, dans etmek, yarışmak ve konuşmak olarak dört ana gruba ayrılmıştır. 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de avcılık, bir canlıyı öldürmenin diğer canlıya haz verdiği tek 
durumdur. Bu nedenle geçmişin izlerini taşıyarak günümüze kadar gelen avlanma tutkusunun yok 
sayılmak istenmesi gerçekçi bir yaklaşım olmamaktadır. Günümüzde avcılık etkinliği, rekreasyon, 
doğayla bütünleşme, psikolojik direnç, bilgi edinme, toplumsal dayanışma, kültür ve ahlak içeriği 
bakımından önceki dönemlere göre oldukça gelişmiştir (Geray, 1999). 

Ege Bölgesi zengin fauna ve florası ile geçmişten günümüze avcılıkta önemli bir merkezdir. 
Ancak, Ege Bölgesi'nde av ve yaban hayatı (AYH) yönetiminde sorunlar yaşanmakta, bu sorunlar 
nedeniyle de kaynaklar tahrip edilmekte, hatta nesli tükenmektedir. Örneğin Dilek Yarımadası’nda 
varlığından söz edilen Anadolu Parsı tüm çabalara, araştırmalara rağmen uzun yıllardan bu yana 
tespit edilememiştir. Aydın İli, Kuşadası ilçesindeki bir avcı derneğinde sergilenen, 1950’li yıllarda Hacı 
Mestan adında bir avcı tarafından avlanan Anadolu Parsı trofesi geçmişteki fauna zenginliğimizin net 
bir kanıtıdır (Ay ve ark., 2005). 

Ege Bölgesi’nde özellikle göçmen kuşlar ve yerleşik kanatlı türler, diğer av ve yaban 
hayvanlarına göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Nitekim bu üstünlük nedeniyle avcılar kanatlı türlere 
yoğun ilgi göstermektedir. 

Çalışma, Ege Bölgesi AYH’nı kapsamaktadır. Veriler 1999-2005 yılları arasında gerçekleştirilen 
arazi çalışmalarına (avcı, avcı derneği başkanları, köy muhtarları, kaynak yöneticileri ile yapılan 
görüşmelere), AYH toplantılarına ve literatür taramasına dayanmaktadır.  

Çalışma, giriş; Ege Bölgesi avcı profili; AYH yönetimindeki öncelikli sorunlar; tartışma ve çözüm 
önerileri ile sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Sorunlara yönelik tartışma ve çözüm önerileri 
yönetimin işlevleri temel alınarak planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, denetim alt başlıkları 
altında açıklanmıştır. 

 
2. EGE BÖLGESİ AVCI PROFİLİ1  

 
Türkiye’de bölgeler itibariyle en çok avcı derneği Ege Bölgesi’nde olup, 429 adet avcı derneği 

bulunmaktadır. Bu bölgede İzmir İli 144 dernekle en fazla avcı derneğinin etkinlik gösterdiği il 
konumundadır. Balıkesir’de 67, Manisa’da 74, Aydın’da 52, Denizli’de 49, Uşak’ta 15 ve Muğla’da 13 
avcı derneği vardır.  

Bölge bazında avcıların yaş durumuna bakıldığında avcıların % 68’i 35-59 yaş grubundadır. 
Avcıların % 42’si 5 yıla kadar, % 22’si 6-8 yıl, % 20’si 9-11 yıl ve % 16’sı yüksek öğrenim düzeyinde 
eğitim almıştır.  

Avcıların % 23’ü emekli, % 22’si esnaf, % 19’u çiftçidir. Avcıların % 23’ünün 2003 yılındaki aylık 
ortalama geliri 0-300 YTL, % 44’ünün 300-500 YTL, % 25’inin 500-1000 YTL, % 8’inin 1000 YTL’nin 
üzerindedir. 

                                                 
1 Bu başlıkta sunulan veriler Ay ve ark, (2005)’den alınmıştır. 
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Ege Bölgesi’nde avcıların büyük çoğunluğu enaz 10 yıldır avlanmaktadır. Avlanma nedenlerinin 
başında doğa sevgisi, bedensel hareket ve arkadaşlarla beraber olma isteği gelmektedir. Avcıların % 
50’si avcı çocuğu, % 28’i avcı torunudur. Ailesinde kendisinden başka avcı bulunmayanların oranı da 
% 33’dür. 

Ege Bölgesi avcıları kanatlı av hayvanlarını (% 82) avlamayı tercih etmekte olup, bunu göçmen 
kuşlar (% 69), tavşan (% 49) ve domuz (% 47) izlemektedir. Avcıların en çok tercih ettiği kanatlı av 
hayvanları sırasıyla bıldırcın (% 73) ve keklik (% 67) olarak saptanmıştır.  

Avcıların gelecekte avlamak istedikleri en önemli tür kınalı kekliktir (% 65). Bunu % 59 oranı ile 
bıldırcın, % 48 oranı ile tavşan izlemektedir. Bu beklentiler avcıların farklı türlere yönelmediğini halen 
avlanmakta olan türlerle ilgilendiklerini göstermektedir.  

Ege Bölgesi avcılarının % 70’i avlaklardaki av hayvanı varlığını az; avcı miktarını ise fazla 
bulmaktadır.  

2003-2004 av döneminde avcıların % 54’ü hiç kontrol edilmemiştir. Sadece bir kez kontrol 
edilenler % 18, iki ve üç kez kontrol edilenler % 19 oranında bulunmuştur. Dörtten fazla kontrol 
edilenlerin oranı % 9’dur. Farklı bir araştırmada hiç kontrol edilmeyen avcıların oranı % 28 
bulunmuştur (Elbek ve ark., 2002). 

 
3. EGE BÖLGESİNDE AV VE YABAN HAYATI YÖNETİMİNDEKİ ÖNCELİKLİ SORUNLAR 

 
Türkiye’nin AYH yönetimindeki darboğazları ve bunlara yönelik çözüm önerileri çeşitli 

kaynaklarda belirtilmiştir. Bu sorunların önemlileri, bilinçsiz avlanmanın önlenmesi, kırsal kalkınmaya 
destek sağlanması, avcıların örgütlenmesi ve kaynak yönetimine katılması, avcı sayısının ve av 
potansiyelinin dengelenmesi, otokontrol sağlanması, kaynağı koruma ve geliştirmeye dönük finansal 
gücün elde edilmesi olarak sıralanabilir (Geray, 1999; Turan, 2001; Iğırcık 2001). Bunlar Ege 
Bölgesinde de gözlenmektedir.  

Türkiye’de AYH yönetimine yönelik tartışmalar 1990’larda hız kazanmıştır. İzmir’de 23-25 mart 
1999’da AYH yönetiminde yeni yaklaşımlar teması üzerine odaklanan çalıştay ve bu çalıştayın Geray 
(1999) tarafından hazırlanan sonuç raporu, AYH yönetimi açısından oldukça önemli bir adımdır. Bu 
çalıştayda kazanılan sinerji, devam ettirilmiş; AYH yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümü için 
gereksinim duyulan yasal değişiklikler 2003 yılında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çıkartılarak 
yapılmıştır.  

Türkiye AYH yönetiminde geçiş dönemini yaşamaktadır. Yeni mevzuatın ve mevzuata bağlı 
uygulamaların oturmamış olması nedeniyle sorunlar devam etmektedir. Ege Bölgesi avcılarının 
sorunları 12 başlık altında toplanabilir. Bu sorunlar aşağıda önem sırası gözetilmeksizin açıklanmıştır. 

1. Avcıların avcı eğitimi almamış olmaları ve eğitim materyallerinin eksikliği : Eğitim ve 
materyal eksikliği, özellikle bilinçsiz yapılan avcılık faaliyetlerini arttırmakta, sayıları günden güne 
azalan av hayvanlarının yok olmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’de ilk avcı eğitim kursu 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak 4915 sayılı Kara Avcılığı 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle avcı eğitimleri zorunluluk kazanmasına rağmen, eğitime tutulmayan 
avcılar çoğunluktadır. 

2. Kuralsızlık ve kontrollerin yetersizliği: Usulsüz avcılığa karşın avcı kontrollerinin yetersiz 
olduğu araştırma sonuç raporlarında belirtilmektedir. Kaçak avcılığın önlenememesi, yer, zaman ve 
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limitlere ilişkin kurallara uyulmaması bölgedeki kontrollerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 
Kontrollerin yetersizliği teknik ve yardımcı personel ile araç-gereç eksikliğinden kaynaklanmaktadır.  

3. Çatışma yönetimi anlayışının uygulanmaması: Avcıların çatıştığı tarafların bireysel ve 
örgütsel bazda iki grupta toplandığı görülmektedir. Avcı dernekleri, muhtarlıklar, yerel avcı dernekleri, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıkları ile çatışmakta iken; 
avcılar, bireysel olarak orman köylüleri ve/veya çobanlarla çatışmaktadır (Şafak, 2006 a).  

Çatışmanın sebepleri kaynak yetersizliğine dayanmaktadır. Örneğin kentte yaşayan avcılar, 
köylerde ya da kırsal alanlarda yaşayan avcıların avlanma sezonu ve yasal izinlere gereken 
hassasiyeti göstermediklerini, kendilerini avlaklara sokmadıklarını, araçlarına hasar verdiklerini 
belirtirken; köylerde ya da kırsal kesimlerdeki avcılar ise kentli avcıların kalabalık gruplar halinde 
gelerek limitlere uymadıklarını, ürünlerine ve hayvanlarına zarar verdiklerini belirterek çatışmaktadırlar.  

4. Av ve yaban hayatı yaşama ortamlarına müdahale: Av ve yaban hayvanları, yaşamlarını 
doğal olarak sürdürebilmek için yabanıl ekosistemlere veya yabanıl alanlara gereksinim duymaktadır. 
Dolayısıyla yabanıl ekosistemlerin ve habitatların bozulması veya yok edilmesi durumunda türlerin 
varlığı tehlikeye girebilmekte yahut türlerin yaşamları sona erebilmektedir.  

Ege Bölgesinde gerek orman (özellikle makiler), gerekse avlanmaya elverişli alanlar (mera, zirai 
alanlar vb.) çoğunlukla sanayii, turizm, inşaat ve tarım sektörlerinin yoğun baskısı altında 
bulunmaktadır. Ayrıca yol, yapılaşma, arazi parçalanması, ormanların ve meraların tahrip edilmesi, 
sulak alanların kurutulması, toprak ve su rejiminin bozulması, çalılıkların, makiliklerin temizlenmesi, 
aşırı nüfus artışı ve kentleşme vb. nedenlerle av ve yaban hayvanlarının yaşama alanları 
daralmaktadır.  

Yine Ege Bölgesi’nin orman yangınları bakımından oldukça riskli bir konumda bulunması, av ve 
yaban hayvanlarını olumsuz etkilemektedir. 

5. Çevre kirliliği: Özellikle zirai ilaçlar, sanayi atıkları gibi kirleticiler nedeniyle ekosistemler 
kirlenmektedir. Kirlilik av ve yaban hayvanlarına zarar vermektedir. Nitekim tarım ilaçlarının 
kullanılmaya başlanmasından sonra keklik sayısının önemli miktarda azaldığı avcılar tarafından 
vurgulanmaktadır.  

6. Avlak yönetimi ve işletmeciliği kavramlarının oturmaması: Avlak sistemlerinin 
kurulamaması (devlet, köy, örnek ve özel avlaklar) nedeniyle AYH ekosistemleri üzerinde aşırı baskı 
bulunmakta ve kaynakların yönetim planlaması yapılamamaktadır. 

7. Üretim ve salma konularındaki yetersizlikler: Ege bölgesinde av ve yaban hayvanı üretim 
işletmeleri yetersiz olup, üretime gerekli önem verilmemektedir. Ayrıca üretilen kanatlı türler rasgele 
doğaya salınmakta, üretilen her bir hayvanın hayatta kalmasını hedef alan salma teknikleri 
uygulanmamaktadır (Şafak, 2003).  

8. Envanter ve planlama çalışmalarının gecikmesi: Ülkemizde yaban hayatının bugüne kadar 
yeterince korunamamasında ve özellikle usulsüz avcılığın önlenememesinde, organizasyon ve 
kanunların yetersiz kalması yanında, yaban hayatı kaynaklarının etüd ve envanterinin 
gerçekleştirilmemiş olması da önemlidir. Envanter çalışmalarında birey sayısı ile populasyonun yaş ve 
cinsiyet itibariyle yapısının belirlenememiş olması temel sorun olarak görülmektedir (Oğurlu ve 
Başkaya, 2001).  

9. İletişim ve eşgüdüm eksikliği: AYH yönetiminde katılımcı bir yönetim anlayışı 
sergilenmemekte, motivasyon ve eşgüdüm eksikliği oluşmaktadır. Örneğin İzmir ilindeki avcıların % 
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48’i “devletin para toplamak için”, % 28’i “avcılığın kurallara bağlanarak bilinçli avcı yetiştirilmek için”, 
% 27’si “avcılığı bürokratik işlemlerle zorlaştırmak için”, % 26’sı “gelecek nesillerin avlanmasının 
garanti altına alınmak için” yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiğini düşünmektedir (Şafak 2006a).  

Bu düşüncelere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AYH ile ilgili eylemlerinin 
nedenlerini avcıların % 48’ine ulaştıramamaktadır. Bu iletişimsizlik AYH yönetiminde yaşanan 
sorunların temel kaynağını ortaya koymaktadır. 

10. Örgütlenme sorunları: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkezde 3 genel 
müdür yardımcısı ve 4 daire başkanlığı (milli parklar, av ve yaban hayatı, doğa koruma ve mesire 
yerleri daire başkanlığı); taşrada Çevre ve Orman İl Müdürlüklerine bağlı 81 şube müdürlüğü ile 
çalışmalarını yürütmektedir.  

Mevcut örgütlenme anlayışı AYH yönetimi konusunda ayrı bir uzmanlık sistemine 
dayanmamaktadır. Bu anlayış, AYH yöneticilerinin konusunda yetkin olmamasına neden olmaktadır.  

Yine AYH kaynakları konusunda uzmanlaşmış pazarlama ve halkla ilişkiler birimleri 
bulunmamaktadır.  

11. Avcı derneklerinin desteklenmesi ve yetki paylaşımı: AYH kaynakları ile ilgili kesimler 
birbirlerine güvenmemekte ve yetkilerini paylaşmamaktadır.  

İzmir ilindeki avcıların % 23’ü belge dağıtma, % 32’si avcı denetimleri konusunda kaynak 
yönetiminin avcı derneklerine yetki vermemesini sorun olarak görmektedir. Belge dağıtma yetkisi avcı 
dernekleri tarafından hem bürokratik engellerden kurtulma, hem de gelir kaynağı yaratma bakımından 
oldukça önemsenmektedir (Şafak, 2006a). 

Başka bir husus ise, derneklerin kahvehane görünümünde olması ve kurumsallaşmasının 
yeterince desteklenmemesidir (Şafak, 2006b). 

12. Ormancılık dışı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası boyuttaki gelişmelerin olumsuz 
etkileri: Ormancılık dışı sektörlerde, ülkenin sosyo-ekonomik politikalarında, uluslararası 
uygulamalarda ve bunların uygulanmasında yaşanan başarı veya başarısızlıklar, çevreye bu 
kapsamda da AYH kaynaklarına genelde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Örneğin çevre alanındaki 
yıkımda sanayileşmenin, küreselleşmenin, savaşların ve nükleer felaketlerin önemli payı 
bulunmaktadır. 

 
4. TARTIŞMA ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Ege Bölgesi’nin AYH yönetimi ile ilgili sorunları incelendiğinde; bunların Türkiye genelindeki 

tüm avcılar için geçerli oldukları ve bu sorunların planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve denetim 
başlıkları altında toplanabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle sorunlara ilişkin çözüm önerileri bu beş 
başlık göz önüne alınarak ve Türkiye geneli için yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ortaya 
konulmuştur. 

 
4.1. Planlama 

Geray ve Akesen (2001)’e göre, başarılı bir AYH yönetimindeki ilk adım arazi kullanım 
planının yapılması; ikinci adım ise ekosistemlerin belirlenen işlev veya işlevlere uygun olarak 
yönetilmesidir. Bu anlayışa göre, orman kaynaklarının arazi kullanım planlamasına ve işlevsel 
planlama anlayışı kapsamında yönetimine bir an önce geçilmelidir.  
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Avlak kapasitelerinin tespiti, avlakların sınıflandırılması ve sınırlandırılması gibi etkinlikler, 
doğrudan populasyon araştırması, yani etüd ve envanter sonuçlarına dayandırılmak zorundadır 
(Oğurlu ve Başkaya, 2001). Bu nedenle envanter, sistemin tüm elemanlarını kapsayacak şekilde geniş 
kapsamlı ele alınmalı, bu veriler aracılığıyla da avlanma planları yapılmalıdır.  

Mol (2001)’de populasyondan eniyi yararlanmanın koşulları belirtilmektedir. Bu amaçla, adı 
geçen yayında belirtilen ilkeler doğrultusunda, populasyonun gereksinim duyduğu av ve yaban 
hayvanlarının üretimine ağırlık verilmelidir. 

Avlak işletmelerinin topluma sunduğu mal ve hizmetler, toplumun faydalanmasına, biyolojik 
çeşitlilik üzerindeki baskının azaltılmasına ve bu suretle temelde topluma ait olan kaynakların 
sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesine yöneliktir. Bu faydalar nedeniyle avlak işletmeciliği 
desteklenmelidir. 

Eğitim planlaması AYH yönetiminde önem kazanmıştır. Avcılar, avcı eğitiminde kullanılan kitap, 
dergi, broşür vb. araçları yetersiz bulmakta ve uydu, VCD, DVD aracılığı ile bilgi eksikliğini 
karşılamaya çalışmaktadır. Bu nedenle kaynak yönetimi VCD materyalleri avcıları eğitmede ve 
yönlendirmede öncelikli araç olarak kullanmalıdır.  

Jandarma Komutanlarının avcı kontrollerinde oldukça önemli yeri bulunmaktadır. Bu kapsamda 
Jandarma Komutanlarına yönelik hazırlanacak eğitim programları, komutanların avcılıkla ilgili bilgi 
eksikliklerinin giderilmesi açısından önemlidir. Bu program kapsamındaki eğitim seminerlerinin düzenli 
olarak gerçekleştirilmesi, AYH yönetiminde ortaya çıkan çatışmaların çözülmesinde de faydalı 
olacaktır.  

 
4.2. Örgütleme 

Bern, Ramsar ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeleri imzalayan 
Türkiye'de, biyolojik çeşitliliğin önemli bir alt başlığı olan, ekosistemlerin ve türlerin korunması Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yükümlülüğü altındadır. Bu genel müdürlük kaynak, 
eleman ve teknik donanım yetersizliği nedeniyle, görev ve sorumluluklarını yeterince yerine 
getirememektedir (Geray, 1999). 

AYH yönetiminde kararların asıl olarak merkezde alınıyor olması, avcıların ve diğer ilgili sivil 
toplum örgütlerinin görüşlerine yeterince başvurulmaması, AYH alanında alınan kararların ve yapılan 
harcamaların bu örgütler tarafından kabullenilmesini ve inandırıcı olmasını olanaksız kılmaktadır 
(Geray, 2001).  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün örgüt yapısı, AYH yönetimi uzmanlığını, ilgi 
ve çıkar gruplarının çıkarlarını dikkate alacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Nitekim 
mevcut örgüt yapısındaki Genel Müdürlük (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) adında 
AYH kavramı yer almamaktadır. Bu bağlamda AYH yönetimi ya yeni bir genel müdürlük ve taşra 
örgütü biçiminde teşkilatlanmalı, ya da Geray (2001)’de de önerildiği gibi, mevcut Genel Müdürlüğün 
taşra örgütünün “AYH yönetimi”, ”milli parklar”, “mesire yerleri” başlıkları altında ayrı örgütlere 
ayrıştırılması gerekmektedir.  

Devlet avlaklarında bir pazarlama ve halkla ilişkiler yöneticisi bulunmamakla birlikte, bu yetki 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürünün veya ona bağlı milli park şefinin sorumluluğunda 
bulunmaktadır. Avlak işletmelerinin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında 
pazarlama ve halkla ilişkiler fonksiyonu oldukça önemlidir. 
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Pazarlama ve halkla ilişkiler etkinlikleri hedef kitlelere işletme faaliyetleri hakkında bilgi vermek; 
işletme hakkındaki olumlu düşünceleri güçlendirmek, olumsuz düşünce, yanlış anlaşılmaları 
düzeltmek; topluma yararlı bir kurum imajı oluşturmak veya imajı değiştirmek; halkın sıkıntılarını 
belirleyip, bunları gidermeye yardımcı olmak ve yapılanları duyurmak amacıyla gerçekleştirilmektedir 
(Mucuk, 2003). Konu AYH açısından değerlendirildiğinde, avcıların Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün çalışmalarını destekleme gücü, kuruluşun kendisi için olumlu ve yararlı işler 
yaptığına inanmasıyla doğru orantılıdır. Bu da, AYH kaynaklarından sorumlu pazarlama ve halkla 
ilişkiler birimlerinin kurulmasıyla kolaylaşacaktır. 

 
4.3. Yürütme 

Avcı derneklerinin avcılar üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Avcı derneklerinin yöneticileri 
özellikle denetim, envanter, avcılık belgesi konularda yetkilerinin arttırılmasını talep etmektedir. Bu 
derneklerin koşullarının bir takım düzenlemelerle iyileştirilmesi, dernek yöneticilerine geniş kapsamlı 
eğitim verilmesi, kıt kaynakların etkin kullanımı açısından önemlidir. Böylelikle katılımcı yönetim 
anlayışına geçilmiş, kaynağı yönetenlerle kullananlar arasında etkin bir bağ kurulmuş olacaktır. 

Avcı derneklerinin kahvehane görünümünden çıkartılıp, derneklerin avcılık faaliyetlerinin ve 
deneyimlerinin paylaşıldığı kurumlar haline getirilmesi gerekmektedir.  

Ege bölgesi kapsamında Jandarma komutanlıklarının avcı kontrollerindeki payının % 30 ‘un 
üzerinde olduğu belirlenmiştir (Elbek ve ark, 2002). Mevcut yetersizliklerin devam etmesi halinde avcı 
kontrollerinde, kaynak yönetimi dışındaki kurumların ağırlığı artacaktır. Bu ağırlık ilerleyen süreçte, 
hem diğer kurumların yanlış uygulamaları nedeniyle çatışmaları arttırabilecek, hem de Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kara Avcılığı Kanunu ile elde ettiği AYH kaynakları üzerindeki 
hakimiyetini sıkıntıya sokabilecektir. 

Etkin bir AYH yönetimi için belirli bir düzeyde çatışma, iyi yönetmek şartıyla gerekmektedir. Bu 
bağlamda AYH’deki çatışmayı örgüt amaçlarına ulaştırabilecek biçimde yönetmek, kaynak yönetiminin 
başarısı açısından oldukça önemlidir. 

 
4.4. Eşgüdüm 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AYH yönetimi alanında yapılacak çalışmalara 
avcıların katılımlarını sağlayarak içinde bulunduğu sorunların bir kısmından kurtulabilir. İşbirliği Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün avcılarla bütünleşmesi, avcı derneklerinde 
kurumsallaşmayı sağlayıcı teşvik, eğitim ve destek çalışmalarına ağırlık verilmesi ile kolaylaşacaktır.  

 
4.5. Denetim 

Denetim, yönetimin en önemli işlevi olup planlanan ile gerçekleşen durumun karşılaştırılmasına 
olanak vermektedir. AYH yönetiminde denetim kavramı ile avcı denetimleri (avcı kontrolleri) 
anlaşılmakta, gerek kaynak yönetiminin gerekse ilgi ve çıkar gruplarının amaçları ve planlamalarına 
yönelik denetimler dikkate alınmamaktadır. Bu bağlamda, denetim kavramı geniş boyutlu ele alınmalı, 
mevcut kurumlar iç ve dış denetime açık hale getirilmelidir.  
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5. SONUÇ 
 
Son on yılda ülkemiz av ve yaban hayatı alanında önemli bir atılımı gerçekleştirilmiştir. Ancak av 

ve yaban hayatı sektörünün gelişmesi ve bunun gözlenebilmesi için sektöre daha fazla önem vermek 
ve kaynak tahsis etmek gerekmektedir. 

Ekonomik ve sosyal refah arttıkça başta avcılar olmak üzere ilgi ve çıkar gruplarının AYH 
sektöründen talepleri çeşitlenerek artmaktadır. Bu bağlamda büyük bir gelecek vaat eden ülkemizin 
AYH potansiyelinin geliştirilmesi ve akılcı bir yönetime kavuşturulması bir zorunluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

AYH yönetimi ile ilgili karar; yönetim, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, araştırma- 
geliştirme vb. işletme işlevlerini içerecek şekilde, geniş kapsamda ele alınmalıdır. Ancak bu tarz bir 
yönetim yaklaşımı ile, yönetim işlevlerinin (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetimin 
hangi yoğunlukta kullanılacağı, nasıl bir organizasyon yapısı oluşturulacağı gibi kararların) içeriği 
doldurulabilir.  
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