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ÖZET 
Günümüzde av ve yaban hayatı kaynakları, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi kapsamında, 

önemli bir kamu sorunu olarak kabul edilmektedir. Nesli tehlikede olan türler başta olmak üzere av ve yaban 
hayvanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası antlaşmalar düzenlenmiştir. Halen yaban 
hayvanı populasyonlarını geliştirmek amacıyla kapsamlı projeler hazırlanmaktadır. Ancak kırsal kesimde 
yaşayanlar, avcılar ve av ve yaban hayvanları ile doğrudan bağlantıda olan kesimler başta olmak üzere bazı 
kesimler bu düzenlemelere karşı farklı tavır almaktadır. Örneğin kent nüfusunun büyük bir bölümü av ve yaban 
hayvanlarına yönelik koruma ve geliştirme çalışmalarını uygun bulmakta, ancak kaynaklardan yararlananlar 
(çiftçiler, avcılar vb.) bu düzenlemelere güçlü bir şekilde karşı çıkmaktadır. Bunlar doğrudan etkilenen grup 
olup, kendi çıkarlarının zarar görmesinden korkmaktadır.  

Bu çalışmada insan-yaban hayatı çatışması ile sosyal anlamda yaşanan çatışmaların tarafları, çatışmaların 
nedenleri, çatışmaların çözüm yöntemleri ele alınmıştır. Bunlar ışığında da çatışmaların etkin olarak 
yönetilmesine yönelik öneriler sıralanmıştır.  

İnsan-yaban hayatı çatışmaları av ve yaban hayvanının yiyecek ve içecek bulmak amacıyla kent veya köy 
çevrelerine gelmesi, av ve yaban hayvanlarının hastalanması veya sayısının artması nedeniyle farklı habitatlara 
yönelmesi, insanların av ve yaban hayvanlarını avlamak istemesi, insanların av ve yaban hayvanlarından 
korkması vb. etkenlere karşı gösterilen tepkilerden oluşmaktadır. Av ve yaban hayvanının genelde yırtıcı olması 
bu çatışmanın şiddetini arttırmaktadır.  

Sosyal anlamda çatışmalar bireysel ve örgütsel olarak ele alınmıştır. Bireysel çatışmalarda avcılar köylüler, 
çobanlar ve orman kesim işçileri ile; örgütsel olarak da köy muhtarlıkları, üye olduğu avcı derneği, yerel avcı 
dernekleri, çevre dernekleri, Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendislikleri ile çatışmaktadır. Yine 
av ve yaban hayatı turizminin bulunduğu alanlarda kırsal kesim ile kaynak yöneticileri, turizm acenteleri ve tur 
operatörleri ile de çatışmalar yaşanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Av ve Yaban Hayatı Yönetimi, Avcılık, Çatışma Yönetimi, İnsan-Yaban Hayatı 
Çatışması.  

1. GİRİŞ 

Çatışma işletme odaklı bakıldığında iki veya daha fazla kişi veya grup arasında çeşitli 
kaynaklardan doğan anlaşmazlık temeline oturmaktadır (Koçel, 1995). Pondy (1973) örgütsel 
uyuşmazlık isimli makalesinde çatışma kavramını ifade etmek için aşağıdaki terimleri kullanmıştır 
(Tuğlu, 1996): 

• Kaynakların kıtlığı, politika farklılıkları gibi ön koşulların yarattığı karşıtlık, 
• Duygusal durumlar, gerginlik, huzursuzluk, düşmanlık, endişe gibi süreçlerden doğan 

anlaşmazlık, 
• Bireylerin çatışma durumunu kavrama veya fark etme yetenekleri ile kavrayış düzeylerinden 

kaynaklanan karşıtlık, 
• Pasif direnişten açık saldırganlığa kadar değişen uyumsuz davranışlar. 
Çeşitli nedenlerle gerek kendi içimizde yaşattığımız, gerekse karşımızdaki kişi ve/veya gruplarla 

yaşadığımız çatışmaların temelde kaçınılmaz olduğu çeşitli yayınlarda vurgulanmasına rağmen, bugün 
pek çok örgüt çatışma yönetimini uygulamamakta ısrar etmektedir. Oysa çatışmaların analiz edilmesi 
ile örgütler kendilerine bir geri bildirim mekanizması edinmiş olmaktadır.  
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Çatışmaların çözümünde birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Ancak, hangi çatışmada hangi 
yöntemin kullanılması gerektiği konusu çatışmanın iyi bir şekilde analiz edilmesiyle açığa 
çıkmaktadır.  

Günümüzde av ve yaban hayatı (AYH) kaynakları, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi 
kapsamında, önemli bir kamu sorunu olarak kabul edilmektedir. Nesli tehlikede olanlar başta olmak 
üzere av ve yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla uluslararası antlaşmalar 
bulunmaktadır. Bu kapsamda birçok ülke yaban hayvanlarının populasyonlarını geliştirmek amacıyla 
projeler hazırlamaktadır.  

Türkiye’de av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli yasal 
düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 
Sözleşme (CITES), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern 
Sözleşmesi), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi, Yabani Kuşların Korunmasına 
İlişkin Avrupa Konseyi Direktifi, Yabani Fauna, Flora ile Bunların Doğal Habitatlarının Korunmasına 
İlişkin Avrupa Konseyi Habitat Direktifi, 25976 Sayılı Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam 
Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bu 
kapsamdaki yasal düzenlemeler arasındadır. 

Bazı kesimler bu düzenlemelere hazır değildir. Nitekim kent nüfusunun büyük bir bölümü bu 
çalışmaları uygun bulurken, kırsal kesimdekiler (çiftçiler, avcılar vb.) bu düzenlemelere güçlü bir 
şekilde karşı çıkmaktadır. Bunlar doğrudan etkilenen grup olup, kendi çiftlik ve av hayvanlarının zarar 
görmesinden korkmaktadır. Yırtıcıların geleneksel yaşam tarzını tehdit etmesinden dolayı, kırsal ve 
kentsel insanlar arasındaki iyimser-kötümser bakış aralığı da giderek açılmaktadır (Breitenmoser, 
1998, p.279; Kaczensky et al. 2004, p.662).  

Çatışma yönetimi ile ilgili literatüre bakıldığında sosyal alandaki çatışmalar daha çok insan veya 
örgüt gelişimi odaklıdır (Koçel, 1995; Tuğlu, 1996; Takan, 1997). Buna karşılık av ve yaban hayatı 
yönetiminde ise konu ya insan-yaban hayatı çatışmaları (Breitenmoser, 1998; Messmer, 2000; 
Bruggers et al. 2002; Madulu, 2003; Patterson et al. 2003; Kaczensky et al. 2004; Distefano, 2005) ya 
da avlanmaya (avcılığa, avcıya) yönelik çatışmalar (Şafak, 2006a) kapsamında ele alınmıştır. Av ve 
yaban hayatı sektörü açısından konu ele alındığında aslında bu yaklaşımların birlikte değerlendirilme 
zorunluluğu bulunmaktadır.  

Çatışmalar yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı iki alt başlıkta incelenmiştir. Birincisi insan-
yaban hayatı odaklı çatışmalar, ikincisi ise avcılıkta sosyal (avcı, birey, örgütler vb.) kapsamdaki 
çatışmalardır.  

Bu çalışmada insan-yaban hayatı çatışması ile sosyal anlamda gerçekleştirilen çatışmalar tarafları, 
çatışmaların nedenleri, çatışmaların çözüm yöntemleri öncelikle ele alınmıştır. Bunlar ışığında da 
çatışmaların etkin yönetilmesine yönelik öneriler sıralanmıştır.  

2. İNSAN-YABAN HAYATI ÇATIŞMASI  

Geçmişte yaban hayatı kaynakları toplumların geçimi ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Yaban hayvanları besin öğesi (eti), giyim malzemesi (deri ve kürkleri), halat ve iplik (kas kirişleri ve 
sinirleri), yakıt (yağları), dekoratif araç gereç (boynuz, diş), içecek aracı (boynuz), müzik aleti (deri, 
boynuz), silah aracı (kemikleri) olarak kullanılmıştır. Nitekim hala birçok ülkede besin öğesi dâhil 
olmak üzere bu faydaların büyük bir kısmından yararlanılmaktadır.  

Yaban hayvanlarının gereksinimleri ile insan çıkarları örtüştüğünde insan-yaban hayatı çatışmaları 
oluşmaktadır (Distefano, 2005, p.1). Yaban hayvanlarının;  

 çiftlikteki yabanıl ve besi hayvanlarına, ağaçlara, tarımsal ürünlere, meyvelere, fındık gibi 
kabuklu kuruyemişlere, sebzelere vb. zarar vermesi,  

 ısırma ve hastak bulaştırma nedeniyle insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmesi,  
 taşıt, uçak çarpışmaları sonucunda yaralanma ve ölümlerinin oluşması  

nedeniyle insan-yaban hayatı çatışmaları oluşmaktadır (Bruggers et al. 2002, p.213). Avrupa’da insan 
yaban hayatı çatışmaları çoğunlukla çiftlik hayvanlarına saldırma, yabanıl hayvanların rekabeti veya 
çok ender olarak insanlara saldırı anlamına gelmektedir (Kaczensky et al. 2004, p.661).  



 3

Yaban hayvanlarının tarımsal ürünlerde yolaçtığı ekonomik kayıplar geçmişte “hayvan zarar 
kontrolü (animal damage control)”, 1980’lerde ise “yaban hayatı yönetim sorunları (problem wildlife 
management)” kapsamında değerlendirmiş ve adlandırmıştır. 1990’larda ise yaban hayatı ve avlak 
yönetimi düzenlemelerinden dolayı “yaban hayatı zarar yönetimi (wildlife damage management)” 
ifadesi kullanılmıştır. Günümüzde bu durum, negatif etkileşimlere neden olan bütün yönetim 
durumlarındaki teknik ve stratejileri ifade etmek amacıyla “insan- yaban hayatı çatışma yönetimi 
(human-wildlife conflict management)” adıyla ele alınmaktadır (Messmer, 2000, p.99). Bu ifade 
ekonomik, kültürel, estetik, sosyal, politik vb. nedenleri bulunan çatışmaların gerçek veya algılanan 
özelliklerine vurgu yapmaktadır.  

İnsan-yaban hayatı çatışması gerçekte büyüyen küresel sorunları da göstermektedir. Çatışmalar 
belirli coğrafi bölge veya iklim şartları ile kısıtlanmamaktadır. İnsan ve yaban hayatı 
populasyonlarının bulunduğu ve sınırlı kaynakların paylaşıldığı bütün alanlarda çatışmalar 
görülmektedir. Yaban hayvanı ile doğrudan bağlantı kent ve kırsal alanlarda oluşur. Çatışmalar kırsal 
yaşamın önemli bir parçası olan çiftlik hayvanları ve ekili alanlar civarında yani ortak kullanılan 
alanlarda ve korunan alanlar çevresinde daha yoğun yaşanmaktadır (Distefano, 2005, p.1). Ancak 
toplumun sosyal, ekonomik, kültürel, politik yapısına ve konuya verilen önem ve desteğe göre bu 
çatışmaların şiddeti farklılaşabilmektedir.  

Türkiye’de insan yaban hayatı çatışması ayı, geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, kurt, tilki, 
kartal, şahin, yılan, akrep başta olmak üzere çeşitli yabanıl türlere yönelik olarak yaşanmaktadır. 
Türkiye’de insan yaban hayatı çatışmasına Bern Sözleşmesi Ek-II kapsamında yer alan bozayı örnek 
olarak verilebilir. Nitekim bozayı 2007–2008 Merkez Av Komisyonu Kararlarının ekinde yer alan avı 
yasak olan av ve yaban hayvanları listesinde (Ek Liste I) yer almış, ancak av turizmi kapsamında avına 
izin verilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı 2007–2008 avlanma sezonunda, kırsal yerleşim 
birimlerindeki evcil hayvanlara, bahçelere ve diğer av hayvanlarına zarar verdiği gerekçesiyle Artvin, 
Kastamonu, Karabük illerinde yerli ve yabancı avcıların bozayı avı yapmasına av turizmi kapsamında 
izin vermiştir. Bu durum ulusal mevzuata ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı 
olduğu gerekçesiyle sivil toplum kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştır.  

2.1.İnsan-Yaban Hayatı Çatışmalarının Nedenleri 

İnsan populasyonlarının büyümesi ve onların yeni alanlara yayılması nedeniyle oluşan insan-
yaban hayatı çatışmaları son dönemde yaban hayatı yönetimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Dünya 
çapında insan- yaban hayatı çatışmalarının sebeplerinin ve etkilerinin benzer olduğu belirtilmektedir. 
Birtakım küresel yönelimler insan yaban hayatı çatışmalarını arttırmaktadır.  

İnsan-yaban hayatı çatışmalarının nedenleri aşağıda sıralanmıştır (Bruggers et al. 2002, p.214; 
Madulu, 2003, p.916; Distefano, 2005, p:2-4):  

 İnsan populasyonunun artması nedeniyle kentlerin genişlemesi ve yabanıl alanlara kayması, 
 Arazi kullanım dönüşümleri, özel habitat kayıpları, bozulma ve parçalanmaları,  
 Çiftlik hayvanları ve özel alanlarda yetiştirilen yabanıl hayvanlar,   
 Av ve yaban hayvanı populasyonlarındaki artış ve bunların kontrolsüz dağılımı,  
 İklim faktörleri (ısı farklılıkları, kuraklık), 
 Kıt kaynaklar ve dengesiz kaynak dağılımı, 
 Eşit olmayan güç veya otorite kullanımı, 
 Birbirine uymayan kurumsal amaçlar ve/veya metotlar, 
 Ekoturizme artan ilgi ve doğal kaynaklara artan eğilim,  
 Yaban hayatı koruma ve geliştirme programları,  
 İletişim bozuklukları, yanlış anlamalar, 
 Yaban hayvanları aleyhine gerçekleştirilen insan dayanışmaları, 
 Yaban hayvanlarına yönelik artan toplumsal ilgi ve kamu tutumundaki olumlu değişmeler, 
 Yaban hayatına yönelik bilimsel bilgi birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler, 
 Rasgele olaylar (kara yolu, demiryolu, uçak kazaları; yangın; farklı türler için çeşitli amaçlarla 

kurulan tuzaklara yakalanma; kuyuya düşme vb.), 
Kentlerin kırsal alanlara kayması yaban hayatı yönetiminde yeni sorunlar oluşturmaktadır. 

Nitekim bu durum fiziksel yapıdaki değişikliğin yanında sosyo-kültürel yapıda da değişimlere neden 
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olmaktadır. Kentleşen toplumlarda tarımsal alanlara ve yaban hayatına daha az alan ayrıldığı 
görülmektedir. Yaban hayatına yönelik kentsel bakış, daha çok duygusal ve sembolik değerler 
kapsamında oluşmaktadır. Yaban hayatı yönetiminde kentleşme olgusu iki önemli problem 
yaratmaktadır.  

 Yaban hayatı ile ilişkili anlam, değer ve amaç farklılıklarının ve bunlara bağlı değer artışı 
nedeniyle sosyal çatışma olma olasılığı artmaktadır. Bu durum karar vermede kullanılan yaklaşım, 
bilgi ve tekniklerde radikal değişiklikleri gerektirmektedir.  

 Kentleşme baskısı altında kalan kırsal topluluklar yaban hayvanları ile çatışmalara sebep 
olmaktadır. Bu çatışmalar sosyo-politik alanda eşitlik, gelenekler, özel mülkiyet hakkı, hükümet 
kontrolü, güç ve bilimsel bilgi gibi konular kapsamında genişlemektedir (Patterson et al. 2003, p.171). 
Kırsal kesimin milli park veya korunan alanlardan faydalanmaya yönelik olarak avlanma, otlatma, 
yakacak odun gibi talepleri bu kapsamdaki çatışmalara örnek olarak gösterilebilir.  

2.2.İnsan-Yaban Hayatı Çatışmanın Sonuçları  

İnsan yaban hayatı çatışmanın sonuçları yaban hayatına ve insana yönelik olmak üzere iki başlık 
altında ele alınmıştır.  

2.2.1.Yaban Hayatına Yönelik Sonuçlar 

Doğrudan baskı ve çevresel değişiklikler nedeniyle 18. ve 19. yüzyıl Avrupasında hatta Dünyada, 
yoğun insan etkinliklerinin olduğu bölgelerde, özellikle etçil yaban hayatı habitatları doğrudan tahrip 
edilmiş, bunların popülâsyonları küçülürken, kentleşmenin derecesi artmıştır.  

İnsan-yaban hayatı çatışmalarının yaban hayvanlarına yönelik sonuçları oldukça önemli 
boyuttadır. Nitekim çatışmaya maruz kalan türlerin büyük çoğunluğunun nesli tükenme eğilimindedir. 
Yaban hayvanları aleyhine olan sonuçların daha önce belirtildiği gibi iki oluş biçimi bulunmaktadır. 
Birincisi rasgele oluşan kazalar, ikincisi ise kasıtlı (misilleme avcılığı, zehirleme veya yakalama) 
nedenlerdir (Breitenmoser, 1998, p.279; Distefano, 2005, p.1; Kaczensky et al. 2004, p.661).   

2.2.2.İnsana Yönelik Sonuçlar 

İnsan yaban hayatı çatışmaları çevresel, ekonomik ve sosyal maliyetler ile birlikte insanların refah, 
sağlık ve güvenliğine zarar vermektedir. İnsanlarda yaralanmalara veya ölümlere, ekonomik kayıplara, 
fiziksel tehlikelere veya yaşam kalitesinde azalmalara yol açmaktadır (Bruggers et al. 2002, p.213).  

İnsan-yaban hayatı çatışmalarının insana yönelik sonuçları yaban hayatı ile ilişkili hastalıkların 
insanlara bulaşması (örneğin kuduz, kuş gribi), bu hastalıklardan dolayı ölümler, ısırıklar, saldırılar, 
otomobil kazaları (özellikle geyik nedeniyle), uçak düşmeleri (kuşlar nedeniyle) biçimindedir 
(Messmer, 2000, p.98). Bu kapsamda Amerikada her yıl 75 000 kişi yaban hayvanlarıyla olan 
ilişkilerden dolayı yaralanmakta veya hastalanmaktadır ve bunlardan 415’i ölmektedir (Fall and 
Jackson, 2002, p.87).   

1990’larda Amerikada yaban hayatı sorunları için tarımsal üreticiler 2,5 milyar $ harcamıştır 
(Bruggers et al. 2002, p.213). Amerika’da yaban hayattı zararlarını önlemek veya çözmek amacıyla 
çiftçi başına yıllık 1000 $ (40 hektar için) teşvik verilmektedir. Çiftlik ve kümes hayvanlarına yönelik 
yaban hayatı zararları için 160 milyon $; meyve, sebze, kuru meyveye (fındık, ceviz gibi) yönelik 
yaban hayvanı zararları için 53 milyon $; diğer ürünlere yönelik yaban hayvanı zararları için 16 
milyon $ ve depolanmış ürünlere yönelik zararlar için 30 milyon $ harcanmaktadır. Bu kapsamda her 
yıl predatörler 490 000 koyunu ve kuzuyu, 83 000 keçiyi, 106 000 sığırı öldürmekte ve bu kapsamda 
73 milyon $’dan fazla ekonomik kayıp oluşmaktadır (Messmer, 2000, p.98).   

Yaban hayatı odun üretimine de zarar vermektedir. Nitekim Güneydoğu Amerikada kunduzun 
(Castor canadensis) ağaç plantasyonlarına yıllık yaklaşık 22 milyon $ zarar verdiği; geyiğin 
(Odocoileus spp.) ise otlayarak odun üretiminde 367 milyon $ zarara yol açtığı belirtilmektedir. 
Amerikanın Kuzey Batısında ise, yaban hayatının ormancılığa zararının yaklaşık 378 milyon $ olduğu 
belirtilmektedir (Messmer, 2000, p.98).   

Ayrıca yaban hayatı zararları tarımsal üretimdeki ürünlere tüketicilerin daha fazla ödeme 
yapmalarına, üretici ve çalışanların kar marjlarının düşmesine neden olmaktadır  



 5

3. AVCILIKTA SOSYAL ÇATIŞMALAR 

Avcılıkta sosyal çatışmalar iki veya daha fazla kişi veya grup arasında çeşitli nedenlerden doğan 
anlaşmazlık temeline oturmaktadır. Anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk ve birbirine ters düşme 
çatışmanın temel unsurları olarak sayılmaktadır. Sosyal çatışmaların tarafları kişilerin kendi 
içlerindeki çatışma, kişiler arası çatışma, kişiler ile gruplar arası çatışma, grupların kendi içindeki 
çatışma, gruplar arası çatışma ve örgütler arası çatışma olmak üzere altı grupta incelenmektedir 
(Koçel, 1995). Bu doğrultuda avcılıkta çatışmanın tarafları Çizelge 1’de sıralanmıştır (Şafak 2006a) 

Çizelge 1: Avcılıkta Çatışan Taraflar (Şafak 2006a). 
Çatışmanın Türü Çatışmanın Tarafları 

*Tarla/Arazi Sahipleri 
*Çobanlar 

Bireysel Çatışmalar Avcı ile 

*Orman Kesim İşçileri 
*Köy Muhtarlığı 
*Kendi Avcı Derneği 
*Yerel Avcı Derneği 
*Çevre Dernekleri 
*Jandarma Komutanlıkları 

Avcı ve/veya Avcı 
Dernekleri ile 

*Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mühendislikleri 

Örgütsel Çatışmalar 

Kırsal Topluluklar 
(Muhtarlık) ile 

Kaynak Yönetimi 
Turizm Acenteleri veya Tur Operatörleri 

Avcılıkta bireysel çatışmanın oluş biçimi aşağıda verilmiştir (Şafak 2006a): 
Avcılar Açısından Köylüler/Çobanlar: 
*Köylülerin/çobanların arazisinde avlanmak, 
*Avcı araçlarının lastiklerinin patlatılması veya araca 

zarar verilmesi, 
*Avcıların muhtar veya koruma görevlilerine şikâyet 

edilmesi, 
*Arazilerinde grup olarak izinsiz avlanma, 
*Avlanmayı engellemek için anız yakma veya gürültü 

yapma. 

Köylüler/Çobanlar Açısından Avcılar: 
*Avcıların avlanma sezonu dışında ve usulsüz 

(projektör ile) avlanmaları,  
*Ekili arazilerdeki ürünlere, sebze veya meyveye 

zarar vermeleri veya bunları izinsiz almaları,  
*Kalabalık gruplarla (10 kişiden fazla) gelerek 

avlanmaları,  
*Tüfek sesinin merada otlayan küçük veya büyükbaş 

hayvanları ürkütmesi. 
 

Avcılıkta örgütsel çatışmanın nedenleri aşağıda verilmiştir (Şafak 2006a): 
Avcılar Açısından Üye Olduğu Avcı Derneği: 
*Avlanma yöntemlerine ve avlanma zamanlarına uymayan 

üyelerin uyarılması,  
*Avlanma pulu alan avcılarla, almayanlar arasında usulsüz ve 

kaçak avlanma konularının sorun oluşturması,  
*Üyelerin dışındaki kişilerin lokale gelmesinin sorun 

oluşturması,  
*Grup (10 kişiden fazla) olarak ava gidilmesine izin verilmemesi, 
*Üyeler arasında adil davranılmaması,  
*Derneğin girişimde bulunmadığı için kaçak bek avı yapılması. 
 

Avcılar Açısından Yerel Avcı Derneği: 
*Yerel avcıların bölgelerindeki av 

hayvanlarının tükeneceği ve avlayacak av 
hayvanlarını kalmayacağı endişesi ile 
bölgedeki av hayvanlarını sahiplenerek 
yabancı avcıların bölgede avlanmasını 
veya sürek avı yapmasına engel olma,  

*Kuş saldık vb ifadelerle belirli türlerin avını 
yasaklama,  

*Zorla bağış alma. 

Avcılar Açısından Köy Muhtarlığı: 
*Ava kapalı dedikleri alanlarda kendileri avlanıyor, 
*Bölgelerindeki av hayvanlarını kendilerine ait görerek yabancı 

avcıları avlandırmıyorlar,  
*Sahaların bir kısmını kuş saldık diyerek ava kapatıyorlar,  
*Anlaşmazlıklarda kendi köylülerinin tarafını tutuyorlar,  
*Zorla bağış alıyorlar,  
*Bölgelerinde sürek avı veya bek avı yapmamıza engel oluyorlar, 
*Belirli türlerin avını keyfi bir şekilde ava kapatıyorlar,  
*Grup olarak alanda avlanmamıza izin vermiyorlar. 
 

Avcılar Açısından Çevre Dernekleri: 
*Avcıların % 12’si çevre derneklerinin 

MAK’da kendilerinin aleyhinde bazı 
kararların alınması ve kendilerinin 
kamuoyunda kötü tanıtılmasında etkili 
oldukları görüşündedir. 
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Avcılar Açısından Jandarma/Jandarma Ekipleri: 
*Avcılık konusundaki mevzuat bilgisi eksik,  
*Bölge halkı ile yaşanan problemlerde, bölge halkını 

daha fazla önemsiyor, 
*Usulsüz ve kaçak avcılıkla ilgili ihbarları dikkate 

almıyor, 
*Yeterince denetim yapmıyor, 
*Denetim biçimi avlanma zamanını ve motivasyonu 

azaltıyor,  
*MAK kararları ile bu kararlar doğrultusunda 

hazırlanan haritaların bazı noktalarda birbirini 
tutmaması nedeniyle MAK kararlarında ava açık 
görünen alanları ava yasak bölge olarak dikkate 
alıyor. 

 

Avcılar Açısından DKMP Mühendisleri: 
*Bürokratik işlemlerin fazlalığı, 
*Denetim yapmamaları, 
*Avcı eğitimlerini yerine getirmemeleri, 
*Günlük av limiti kısıtlaması, 
*Avcı denetimleri için avcı derneklerine yetki vermeme 
*MAK Kararlarıyla belirli alanların ava kapatılması, 
*MAK kararları ile haritaların birbirini tutmaması, 
*Avcılık belgesi, vize için alınan ücretin yüksekliği, 
*Avcılıkla ilgili belgeleri dağıtma yetkisi istiyorlar. 
*Avlaklara yeterince kuş salınmaması, 
*SİT alanı, Milli Park gibi korunan alanların ava 

kapatılması, 
*Avlanma bedelli olarak alınan ücretlerin bir kısmının 

derneklere verilmemesi, 
*Tek araç ile yasal sınırın üzerinde avcı ile avlanmaya 

izin verilmemesi. 
 

Bostvana’da ise, kırsal topluluk ile kaynak yönetimi (yaban hayatı yöneticileri) ve kırsal 
toplulukları ile tur operatörleri arasında çatışma yaşanmaktadır. Kaynak yönetimi ile kırsal kesimin 
çatışması doğal parklardan ve avlaklardan yararlanmanın sürdürülmesi temeline dayanmaktadır. Kırsal 
toplulukları ile tur operatörleri arasındaki çatışmanın temeli ise, avlak alanlarındaki yabanıl alan 
manzarasının tahrip edilmesi ve alanda evcil hayvan (eşek, köpek vb) bulunmasına bağlanmaktadır 
(Mbaiwa, 2002, p.119).  

4. AVCILIKTA ÇATIŞMA YÖNETİMİ  

Çatışma yönetiminde amaç, örgütlerde zorunlu olarak çatışma yaratmaya çalışmak, sonra da 
bunun yönetimi için vakit ve enerji harcamak değildir. Çatışma yönetimi zaten var olan çatışmaları, 
örgüt ve birey gelişimi için fonksiyonel anlamda sona erdirmeyi amaçlamaktadır (Taştan, 2005). 
Günümüzde çatışmanın olmadığı örgütlerde yeniliğin, değişimin, yaratıcılığın ve performansın 
olumsuz etkileneceği kabul edilmektedir. Yine sürekli ve önemli çatışmaların olduğu örgütlerde de, 
kararların gecikmesi ve/veya verilememesi, tavizlerin sorunları çözmeye yetmemesi gibi nedenlerle 
performansın olumsuz yönde etkileneceği hatta örgütün yaşamasının tehlikeye düşeceği 
vurgulanmaktadır (Koçel, 1995). Bu nedenle çatışmaların örgütün amaçlarını gerçekleştirmesini 
sağlayacak biçimde yönetilmesi gerekmektedir.  

4.1.İnsan-Yaban Hayatı Çatışmaların Çözümü 

Mevcut insan populasyon artışı dikkate alındığında, kaynak ve arazi kullanım talebindeki artışlar 
yakın gelecekte insan yaban hayatı çatışmasını sona erdirecek gibi gözükmemektedir. Bu nedenle 
çatışma yönetimi ve bunun seçeneklerinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Çatışma yönetiminde 
demografik, ekonomik ve sosyal durumları ile her bir seçeneğin masrafları, faydaları ve kısıtları 
dikkate alınmak durumundadır.  

İnsan-yaban hayatı çatışmalarının yönetilmesinde önleyici ve yatıştırıcı olmak üzere iki yaklaşım 
önerilmektedir (Distefano, 2005, p.15-22). Bunlar:  

 
Önleyici Strateji: 
*Yapay ve doğal engeller (çitler, elektrikliçitler), 
*Koruma (köpek, ateşli silah, bıçak vb.), 
*Alternatif yüksek maliyetli hayvancılık uygulamaları 

(hareket algılayıcılar, kimyasallar, ışık, siren vb. ), 
*İnsan topluluklarının gönüllü olarak başka bir yere 

taşınması, 
*Yaban hayatının girişini sınırlandıran atık yönetim 

sistemleri. 

Yatıştırıcı Strateji: 
*Telafi edici sistem (ekonomik kayıpların karşılanması), 
*Sigorta programları, 
*Teşvik programları (yaban hayatını korumayı teşvik 

etme), 
*Topluluk temelli doğal kaynak yönetim programları 

(avcılık, ekoturizm vb.), 
*Hasat düzenlemeleri (çoğu bölgede insan yaban hayatı 
çatışmaları avcılık aracılığıyla yönetilir). 
 

İnsan-yaban hayatı çatışmalarının yönetilmesinde aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır.  
1) Yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,  
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2) Yaban hayvanı zararlarına tolerans gösterme,  
3) İnsan-yaban hayatı çatışması olduğu takdirde yaban hayvanları açısından gerekli önlemleri 

alma, 
4) Yaban hayvanlarına olumsuz görüş belirten kesimlerin kazanılmasına yönelik eğitim 

faaliyetleri. Genellikle yaşlılar, kadınlar, eğitim seviyesi düşük olanlar, profesyonel olarak doğal 
kaynaklara bağımlı çalışanlar, kırsal alanda ve yabanıl yaşam alanında yaşayanlar yaban hayvanlarına 
karşı daha fazla olumsuz tavır takınmaktadır (Kaczensky et al. 2004, p.662).  

5) Kadınların yaban hayatı koruma, geliştirme ve yönetim çalışmalarına katılımının teşvik 
edilmesi, 

6) Bilimsel araştırmaların desteklenmesi,  
7) İlgi ve çıkar gruplarına önem verme. İlgi ve çıkar grupları farklı ekosistemlerin korunması ve 

problemlerin çözümünde, gerekli olan uygun ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesinde anahtar rol 
oynamaktadır (Distefano, 2005, p.1), 

8) Yaban hayatının başka bir alana taşınması. Yukarıda belirtilen çözümler içinde bu durum enaz 
duyarlı görünmesine ve problemleri başka alanlara taşıma riski oluşturmasına rağmen, bazı 
durumlarda pratik ve kabul edilebilir bir yaklaşım olarak görülmektedir (Kaczensky et al. 2004, 
p.662).  

4.2.Avcılıkta Sosyal Çatışmaların Çözümü 

Av hayvanlarının besin öğesi olarak görülmesi, av hayvanı sayısının tür ve sayı itibariyle az oluşu, 
av hayvanı sayısının kıtlığı nedeniyle çeşitli avcı kesimlerin av hayvanlarını kendilerine mal etmek 
istemesi, dışarıdan gelen avcı grupların fazla olması ve bunların av hayvanlarını tüketeceği korkusu 
sosyal çatışmaların temel nedenleridir.  

Kısaca değerlendirilirse sosyal çatışmalar, belirli kaynakların paylaşılması, amaç-çıkar farklılıkları 
ve algılama farklılıklarından doğmaktadır. Ayrıca kontrollerin eksikliği tarafları arttırmakta ve 
çatışmayı şiddetlendirmektedir.  

Sosyal çatışmaların çözüm yolları aşağıda sunulmuştur (Şafak, 2006a): 
• Avcılar bireysel çatışmaların % 56’sını çekilme ve kayıtsız kalma, % 34’ünü rasyonelleştirme, 

% 7’sini olgun olmayan davranış gösterme, % 1’ini saldırgan olma biçiminde çözmektedir.  
• Avcılar örgütsel bazdaki çatışmaları % 57 “kaçınma”, % 24 “problem çözme yaklaşımı”, % 18 

“güç kullanma”, % 8 “yumuşatma”, % 6 “taviz verme” yöntemiyle çözmektedir.  
• Köy muhtarları avcılar ile yaşadığı çatışmaların % 67’sini kaçınarak, % 33’ünü güç kullanarak 

çözmektedir.  
• DKMPB mühendisleri avcılar ile yaşadığı çatışmaları % 70 oranında kaçınarak veya 

yumuşatarak, % 30 oranında güç kullanma veya problem çözme yaklaşımıyla çözmektedir.  
• Jandarma Komutanlığı avcılar ile meydana gelen sorunları yasal çerçevede güç kullanarak 

çözmektedir.  
Bazı sorunların çözümünde eğitim ve iletişim eksikliğinin önemli rol oynadığı belirtilebilir. 

Nitekim çıkar farklılığının bulunması, ilgili kesimlerin eğitim seviyesinin düşük oluşu, konuşma 
biçiminin sert ve kaba olması ve kişiyi küçük görme sorunların çözümünü güçleştirmektedir. 

Ilgi ve çıkar gruplarını dikkate alan başarılı bir çatışma yönetiminin öğeleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir (Messmer, 2000, p.100):  

1) Amaçların açık bir şekilde tanımlanması, 
2) Hatalı tahminleri önlemek için açık bir şekilde tanımlanmış yetki düzeylerinin oluşturulması, 
3) Konularla ilgilenmeye başlamadan önce katılımcıların grup kararlarını nasıl alacağına yönelik 

düzenlemelerin tanımlanması, 
4) Gerçekleştirilecek aktivitelerin kapsamının grupların yapısına göre düzenlenmesi, 
5) Katılımcıların sorumlu olduğu işlerin bitiş sürelerinin önceden belirlenmesi,  
6) Aktif dinlemeyi ve katılımı sağlayacak kılavuz, not gibi materyallerin ve eylemlerin önceden 

amaca uygun olarak hazırlanması ve dağıtılması, 
7) Çalışmalara küçük amaç veya konularla başlanması, bunlarda başarı kazanıldıktan sonra büyük 

eylem ve amaçların dikkate alınması. 
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4.3.Başarılı Bir Çatışma Yönetimi İçin Öncelikli Konular 

Av ve yaban hayatı yönetiminde çatışan taraflar, çatışmanın nedenleri ve çözüm biçimi daha 
önceki bölümlerde açıklanmıştır. Bu başlıkta yukarıda açıklananlar ışığında AYH yönetiminde 
çatışmaları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilmesi önerilen öncelikli konulara yer verilmiştir. Bu 
konular aynı zamanda AYH yönetiminin temel sorunlarını oluşturmaktadır.  

1. Planlama: Orman kaynaklarının arazi kullanım planlamasına ve işlevsel planlama anlayışı 
kapsamında yönetimine bir an önce geçilmelidir (Geray ve Akesen, 2001).  

2. Örgütlenme ve denetim: Mevcut örgütlenme anlayışı AYH yönetimi konusunda ayrı bir 
uzmanlık sistemine dayanmamaktadır. Bu anlayış, AYH yöneticilerinin konusunda yetkin olmamasına 
neden olmaktadır. Nitekim Geray (2001)’de AYH yönetiminin ya yeni bir genel müdürlük ve taşra 
örgütü biçiminde teşkilatlanması, ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün taşra 
örgütünün “AYH yönetimi”, ”milli parklar”, “mesire yerleri” başlıkları altında ayrı örgütlere 
ayrıştırılması önerilmiştir. 

Mevcut av ve yaban hayatı kaynakları yöneticilerinin CITES uygulamaları, sulak alanların 
yönetimi, envanter ve avlanma planı süreci uygulamaları, avcı eğitimi, avcı denetimi, av ve yaban 
hayatı koruma ve geliştirme sahalarının yönetimi, av turizmi uygulamaları, av malzemeleri satış 
yerlerinin satışının denetlenmesi (bunların satış bedelinin % 2’si Döner Sermaye İşletmesine 
katılım payı olarak alınmaktadır) gibi kapsamlı ve öncelikli faaliyetleri bulunmaktadır. Ayrıca av ve 
yaban hayatı yönetimi etkinlikleri ülkenin küçük bir bölümünde değil tamamında yürütülmektedir. 
AYH ile ilgili etkinliklerin çeşitliliği ve yaygınlığı AYH yönetimi ile ilgili yeni bir genel müdürlüğün 
kurulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Ege bölgesi kapsamında Jandarma komutanlıklarının avcı kontrollerindeki payının % 30’un 
üzerinde olduğu belirlenmiştir (Elbek ve ark, 2002). Mevcut örgütlenme 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 hâkimiyetini sıkıntıya sokabilecektir. 

Kaçak avcılığın önlenememesi, yer, zaman ve limitlere ilişkin kurallara uyulmaması bölgedeki 
kontrollerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Kontrollerin yetersizliği ise asıl olarak teknik ve 
yardımcı personel ile araç-gereç eksikliğinden kaynaklanmaktadır. AYH yönetiminde denetim 
kavramı ile 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. 

3. AYH kaynakları üretim ve salma konularına önem verme: Ege Bölgesi avcıları % 82 
oranında kanatlı av hayvanlarını 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 
(Ay ve ark. 2005).  

Bu kapsamda kanatlı av ve yaban hayvanı üretim ve yetiştirme tesisleri yetersiz durumdadır. 
Ayrıca üretilen kanatlı türler rasgele doğaya salınmakta, üretilen hayvanın hayatta kalmasını hedef 
alan salma teknikleri uygulanmamaktadır (Şafak, 2003). Av ve yaban hayvanı üretmek amacıyla özel 
avlak işletmeleri ile av ve yaban hayvanı üretme çiftliklerinden yararlanılabilir. Bu işbirliği ekonomik 
anlamda teşvik edilme gereksinimi bulunan bu kurumların desteklenmesini ve Türkiye’de 1 adet olan 
özel avlak işletmelerinin çoğalmasını sağlayacaktır. 

4. İlgi ve çıkar gruplarının karar verme sürecine dahil edilmesi, iletişim, bilgi paylaşımı ve 
eşgüdüm sağlama: Farklı ilgi ve çıkar gruplarının değerlerinin, inançlarının ve tutumlarının karar 
verme sürecinde tanımlanması, kaynaştırılması ve bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir.  

AYH kaynakları ile ilgili kesimler birbirlerine güvenmemekte ve yetkilerini paylaşmamaktadır. 
Bu nedenle de İzmir ilindeki avcıların % 48’i “devletin para toplamak için” yasal düzenlemeler 
gerçekleştirdiğini düşünmektedir (Şafak 2006b). Bu düşünce AYH yönetiminde yaşanan iletişimsizliği 
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ortaya koymaktadır. Bunun için AYH yönetiminde katılımcı bir yönetim anlayışı sergilenmeli, 
sektördeki motivasyon ve eşgüdüm eksikliği giderilmelidir. 

5. Eğitim: Eğitim konusunda avcılar, kırsal kesim, çocuklar ve koruma ekipleri öncelikle dikkate 
alınabilir. Bu kapsamda her bir grup için eğitime yönelik materyallerin hazırlanması gerekmektedir. 
Avcılar açısından eğitim ve eğitime yönelik materyal eksikliği, özellikle bilinçsiz yapılan avcılık 
faaliyetlerini arttırmakta, sayıları günden güne azalan av hayvanlarının yok olmasına neden 
olmaktadır. Doğrudan etkilenen kırsal kesime yönelik yaban hayatı koruma eğitimi; çocuklara ve 
yetişkinlere ise yaban hayatı ve ekosistem fonksiyonları, etik, ekonomik değer, rekreasyon ve estetik 
önemli eğitim konularındandır. Eğitim araçları olarak ekonomik ve hızlı erişim sağlaması nedeniyle 
yazılı, görsel ve işitsel sunuma olanak veren CD/DVD materyallerden yaygın olarak yararlanılabilir. 

Jandarma komutanlarının avcı kontrollerinde oldukça önemli yeri bulunmaktadır. Bu kapsamda 
Jandarma komutanlarına yönelik hazırlanacak eğitim programları, komutanların avcılıkla ilgili bilgi 
eksikliklerinin giderilmesi açısından önemlidir. 

6. AYH yaşama ortamlarına müdahale ve çevre kirliliğinin kontrol altına alınması: Yaban 
hayatı habitatları sanayi, 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 orman 
yangınları av ve yaban hayvanlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle zirai ilaçlar, sanayi atıkları gibi 
kirleticiler nedeniyle ekosistemler kirlenmektedir. Kirlilik av ve yaban hayvanlarına zarar vermektedir.  

7. Avlak yönetimi ve işletmeciliğine önem verme: Avlak sistemlerinin kurulamaması (devlet, 
köy, örnek ve özel avlaklar) nedeniyle AYH ekosistemleri üzerinde aşırı baskı bulunmakta ve 
kaynakların yönetim planlaması yapılamamaktadır. 

8. Çatışmaya neden olan kızgın noktaların tanımlanması: Tarımsal üreticilerin ekonomik 
kayıpları, yaban hayatından insana geçen hastalıklar, kentsel ve kırsal hanelerin zararları, avcılık 
sınırlandırmalarına yönelik ekonomik maliyetler vb. hususlar çatışmaların şiddetini arttırmaktadır 
(Distefano, 2005, p.23-26). 

9. Bilgi eksikliğinin giderilmesi: Arge birimlerinde AYH yönetimi kapsamında görev alan 
personel sayısı yetersizdir. Burada üretilecek bilgiler çatışma önleyici programların düzenlenmesi ve 
etkin yönetim politikalarının geliştirilmesi açısından kaynak yöneticileri, koruma ve geliştirmeye 
yönelik kurumlar için gereklidir. Ayrıca yaban hayvanlarının sebep olduğu sosyal ve ekonomik 
kayıplar ve bunların uzantıları hakkında doğru sonuçlara ulaşabilmek için yaban hayvanlarının 
zararlarının veya sorunlarının büyüklüğü ile orantılı bilgiye gereksinim bulunmaktadır. (Messmer, 
2000, p.101).  

5. SONUÇLAR 

Yaban hayvanları insan sağlığı, güvenliği ve yaşam kalitesinin artması bakımdan pozitif ve negatif 
etkilere sahip olmakla birlikte, yaban hayvanlarının sağladığı faydalar maliyetlerinden daha ağır 
gelmektedir.  

Yaban hayatı yönetiminde yabanıl kaynaklara yönelik farklı ilgi ve çıkar gruplarının katılımı ve 
bunların ilgisinin artması yeni sorunlar oluşturmaktadır. Özel ilgilerin, kamu zararlarının ve güvenlik 
sorunlarının artması nedeniyle geleneksel yaban hayatı yönetimi sorgulanmaya başlanmıştır. Nitekim 
bu kesimler yaban hayatı yönetiminde eskiden kullanılan geleneksel yönetim yaklaşımları yerine, 
kendilerini de içine alan katılımcı ve işbirliği odaklı yeni yönetim yaklaşımlarının uygulanması 
yönünde baskı oluşturmaktadırlar.  

Daha önce yapılan değerlendirmelerde insanlar veya örgütler arasında meydana gelen çatışmalar 
veya insan-yaban hayatı arasındaki çatışmalar ele alınmıştır. Bunların ikisini birlikte değerlendiren 
çalışmalara rastlanmamıştır. İnsan-yaban hayatı çatışmaları av ve yaban hayvanının yiyecek ve içecek 
bulmak amacıyla kent veya köy çevrelerine gelmesi, av ve yaban hayvanlarının hastalanması veya 
sayısının artması nedeniyle farklı habitatlara yönelmesi, insanların av ve yaban hayvanlarını avlamak 
istemesi, insanların av ve yaban hayvanlarından korkması biçiminde oluşmaktadır. Av ve yaban 
hayvanının çoğunlukla yırtıcı olması bu çatışmanın şiddetini arttırmaktadır.  
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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. 

Çatışma için çözüm arama ve/veya üretme, örgüt yapısında değişime yol açabilmekte ve örgütün 
amaç, yöntem ve eylemlerinin tekrar gözden geçirilerek iyileştirilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu 
bağlamda çatışmayı örgüt amaçlarına ulaştırabilecek biçimde yönetmek, yöneticilerin başarısı 
açısından oldukça önemlidir. 
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