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1.GİRİŞ 
 
Av ve yaban hayvanları (AYH) yaşamlarını doğal olarak sürdürebilmek için yabanıl 

ekosistemlere veya yabanıl alanlara gereksinim duymaktadırlar. Dolayısıyla yabanıl 
ekosistemlerin ve habitatların bozulması veya yok edilmesi durumunda türlerin varlığı 
tehlikeye girebilmekte yahut türlerin yaşamları sona erebilmektedir.  

Kabaca, yerleşim alanlarının, ulaştırmaya ayrılan sistemlerin ve endüstriyel tarım ve 
hayvancılık alanlarının ve bunların yakın çevrelerinin dışında kalan alanlar yaban hayatı 
ortamları olarak adlandırılabilir (IĞIRCIK, 2001). Avlak ise, av hayvanlarının bulunduğu ve 
avlanma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yaşama alanlarıdır (AYANOĞLU, 2001). Başla bir 
tanıma göre avlak envanteri yapılmış, sınırları belli olan ve avlanma planları kapsamında 
avcılık etkinliğinin sürdürülmesi için ayrılan alanlardır. Av değeri olan yerleşik yaban 
hayvanlarını kapsayan bu tanım uluslar arası sözleşmeler ve kurallar kapsamında bulunan ve 
ava konu olan göçmen kuşları kapsamamaktadır (IĞIRCIK, 2001).   

Yaban hayvanlarının avlanma etkinliği için yetiştirilmesi veya yabanıl hayvan 
çiftliklerinden canlı av hayvanlarının avlanma etkinliğinde kullanılmak amacıyla satın 
alınması durumunda avlak işletmeciliği söz konusu olmaktadır (ŞAFAK, 2002).  

 
2. AVLAK İŞLETMELERİNİN FAYDALARI 
 
Avlak işletmeleri bazı doğal kaynakları üretim faktörleri içerisinde kullanarak 

toplumun bir kesiminin yararlanabileceği mal ve hizmet biçimine dönüştürmektedir. Avlak 
işletmesinin sınırları içinde AYH üretimi ve bunların tüketime sunulması dışında, odun 
üretimi, tarımsal ürünlerin üretimi, protein üretimi, rekreasyonel ürünlerin üretimi, su üretimi 
gibi çeşitli faydalar toplumun büyük bir bölümünün yararlanmasına sunulmaktadır. Belirtilen 
faydaların ağırlık düzeyi işletme amaçlarına, kuruluş yeri özelliklerine göre değişiklik 
göstermektedir.  Avlak işletmelerinin topluma ve doğaya sunduğu diğer bir deyişle, 
ekosisteme sunduğu faydalar bu başlıkta incelenecektir. 

 
 2.1. Ekonomik Açıdan Faydaları 
 

Avcılık tüm dünyada pahalı ve lüks bir uğraştır. Avcılık etkinliği için avcıların belirli 
bir ödeme eğilimi bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla, avcılar özel avlaklarda, köy 
avlaklarında veya devlet avlaklarında avlanabilmek için bir bedel ödemek durumundadır. 
Türkiye`de av ve yaban hayatı kaynaklarına uzun yıllar sahipsiz mal olarak bakılmıştır. Ancak 
ilk defa 2000-2001 Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile av ve yaban hayatı 
kaynaklarının tüm topluma ait olduğu, bu kaynaklardan yararlanmak isteyenlerin de bir bedel 
ödemek durumda bulunduğu kabul edilmiştir (MAK, 2000).  Türkiye`deki av ve yaban hayatı 
kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanıldığında, bu kaynakların ülke ekonomisine olan 
katkısının yıllık 536.970.000.000.000 TL. (867.594.000 $) olacağı hesaplanmıştır (IĞIRCIK, 
2000).  

Arazilerine izinsiz giren kişilerden şikayet eden bazı arazi sahipleri, arazilerini avcılık 
etkinliği için kiraya vererek yabancıların araziye izinsiz girmesini önlemekte ve arazi 
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koruması için yapılan çeşitli maliyet kalemlerinden kurtulabilmektedir. Arazi sahipleri, 
avcılık etkinliği için arazi kiralanmasından elde edebileceği geliri düşünerek yaban hayvanları 
için daha elverişli yaşama ortamı hazırlayabilmektedir. 

Amerika`da arazi sahipleri arazilerinin mülkiyet hakkını sezonluk veya yıllık olarak 
avcı klüplerine veya bireysel girişimcilere kiralayabilmektedir.  Kiralama ücreti özel avlak 
işletmeleri için acre`si (0.4 hektarı) delta alanlarında 2-3 $, yüksek kesimlerde 0.75-1.50 $, su 
kuşları için sulak alanlarda 10-50 $`dır (PIERCE, 1995). 

Türkiye`de Özel avlaklar konusunda yapılmış bir yüksek lisans tezinde; özel 
avlakların ülke ekonomisine sağladığı katma değer ortaya konulmuştur. Buna göre özel avlak 
işletmesinin ekonomik ömrü 9 yıl olduğunda yaklaşık 103 Milyar TL., 12 yıl olduğunda 
yaklaşık 184 Milyar TL., 49 yıl olduğunda yaklaşık 1 Trilyon 175 milyar TL.lik katma değer 
yaratılmaktadır (ŞAFAK, 2002). 

1991 yılında Clemson Üniversitesi Yaban Hayatı Yetiştirme programı tarafından 
Güney Caroline`nin 2 bölgesinde özel kişilere ait araziler araştırma konusu olarak seçilmiştir. 
Bu araştırmada avlak oluşturmak için yapılan harcamalar ve avlanma etkinliği için gelen 
avcıların yapmış oldukları harcamalar incelenmiş, etkinliğin kırsal ve eyalet ekonomisi için 
büyük bir gelir kaynağı oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma da avcılık etkinliğinin 
bölge ekonomisine 6 ve 8 milyon dolar katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu gelirin yaklaşık 
3/4`ü yerel işletmelere, kalan 1/4`lük kısım ise arazi kiralama bedeli olarak, arazi sahiplerine 
ödenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç, gelirin %80-93`lük bir kısmının bölge 
dışından gelen avcılardan sağlanmış olmasıdır (YARROW, 1999).  

Kırsal alanlarda üretilen bazı ürünler pazara uzak olduğu için pazarlanamamakta iken 
avlak işletmeleri sayesinde bu ürünler tüketime sunulabilecektir. Bu ürünler elma, armut, 
mısır gibi tarımsal ürünler olabileceği gibi, sosyal maliyeti düşük olan hava, güneş, kaplıca, 
şifalı su vb`de olabilecektir. Yine Avlak işletmelerinin gelişmesiyle üretilen AYH 
kaynaklarının damızlık, av materyali ve yumurta olarak ihraç edilmesi de gündeme gelecektir. 

Avlak işletme`ne yönelik bir sisteminin oluşturulmasıyla daha önceden tek bir amaç 
için işletilen dağ, fundalık, zeytinlik, tarım vb. alanlardan çok yönlü faydalanma 
gerçekleştirilecektir. Avlak işletmecileri av dönemi dışında kalan süreçte arazilerinin bir 
bölümünde silvopastoral sistem kapsamında sığır, koyun, hindi gibi alternatif hayvancılık 
etkinliklerini gerçekleştirebilmektedir. Bu bağlamda çok yönlü faydalanma sonucu 
kazanılacak gelir, tek amaca yönelik faydalanmalardan elde edilecek gelirden daha fazla 
olabilecektir.   

 
 
2.2. İşlendirme Açısından Faydaları 
 
Avlak işletmelerinin Türkiye`de gelişmesi kırsal kalkınmanın da gelişmesine katkı 

sağlayıcı niteliktedir. Türkiye`de orman köylüsü alt yapı, eğitim, gelir düzeyi bakımından en 
zor koşullarda yaşayan, marjinal topraklarda tarım yapan, girişim gücü, tasarruf düzeyi, pazar 
ile ilişkisi en zayıf olan toplum kesimidir. Avlak işletmelerinin veya avlak sistemlerinin 
oluşturulmasıyla bu kesimin kırdan kente olan göç eğilimi bir ölçüde azalacaktır.  2000 
yılında Enver Bey Çiftliği Özel Avlak İşletmesi 4 işçiyi avlak  etkinliklerini gerçekleştirmek, 
6 işçiyi de tarımsal etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla istihdam etmiştir.  

 
2.3. Turizm Açısından Faydaları 
 
Bugün birçok ülkenin varlıklı avcıları, değişik yaban hayvanı türleri ile karşılaşmak ve 

serüven yaşamak amacıyla kendi ülkeleri dışında avlanmayı tercih etmektedirler. Yine birçok 
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ülke, yabancıların taleplerini karşılamak ve döviz geliri elde etmek amacıyla avlaklarını yerli 
ve yabancı avcılara açmaktadır.  

Turizm harcamaları çoğaltan etkisiyle sektörün çeşitli dallarında (konaklama, seyahat 
acentaları, ulaştırma vb.) ve turizmi besleyen yan sanayilerde (yiyecek-içecek, hatıra eşya 
endüstrisi vb.) yeni gelir halkaları oluşturmaktadır (SAĞCAN, 1986). Bu şekilde oluşturulan 
gelirlerin toplamı, yatırım için harcanan miktarın birkaç katını aşabilmektedir. Türkiye`de 
turizm çoğaltan katsayısı 3 ile 4.63 arasında değişmektedir (BARUTÇUGİL, 1986).  

Av turizminin çoğaltan etkisi Şekil 1`de gösterilmiştir. Şekil 1`de bir avcının yapmış 
olduğu olası harcama kalemlerinin (birinci sütun) diğer işletme veya kurumlara yaptığı 
çoğaltan etkisi (ikinci ve üçüncü sütunlar) görülmektedir (MC INTYRE and at all. 1993). 
Şekil 1`de birinci sütuna av turizmine konu olan avcıların yaptığı avcılık sorumluluk sigortası 
masrafı, av tüfeği veya fişek masrafı, av köpeği masrafı, çantacılık masrafı ve avcı eğitimi 
masrafı eklenmiştir. Şekil 1`de belirtilen masraflar bir avcının potansiyel masrafları 
arasındadır.  

 
2.4. Ekolojik Açısından Faydaları   
Avlak işletmeleri nadir bulunan veya nesli tehdit altında bulunan türlerin üretimiyle 

biyolojik çeşitliliği arttırmaktadır. Nitekim özel avlak işletmelerinin kurulmasıyla göçmen 
kuşlar üzerinde bulunan baskı azaltılacaktır. Göçmen kuşlar arasında nesli tehlikeye düşmüş 
veya koruma altına alınmış türler de bulunmaktadır. 

Yaban hayvanlarının yetiştirildiği ve salındığı bölgelerde bitki örtüsü gereksinimi 
bulunmaktadır. Nitekim bitki örtüsü bölgede mevcut değilse; avlak işletmeleri uygun örtüyü 
araziye getirmektedirler. Bu etkinlikleri ile avlak işletmelerinin eğimli arazilerin en büyük 
düşmanı olan erozyonun önlenmesinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda kırsal 
bölgelerin avlak işletmeleri olarak da kullanılması ile doğayı ve tarımı tahrip etmeyen bir 
yatırım ve politika gerçekleştirilmiş olacaktır.  

Avlak işletmeleri av ve yaban hayvanları için ağaçlandırma çalışmaları yanında su 
temini amacıyla suni göletler veya sulama, yemleme gibi çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerden üretimi yapılan yaban hayvanları yanında bölgede 
bulunan diğer bitki ve hayvan türleri de yararlanabilmektedir.  

Avlak işletmeleri av ve yaban hayvanlarının zarar görmesini engellemek amacıyla 
arazi üzerinde en az ilaçlama yaparak tarımsal etkinliklerini gerçekleştirebilecektir. Avlak 
işletmelerinde üretilen keklik, sülün gibi av ve yaban hayvanları tarımsal üretimde verim 
kaybına yol açan kurt, tırtıl, karınca yumurtaları gibi böceklerle beslenmektedir. 

Türkiye`nin Bala ve Nallıhan ilçelerinde yapılan araştırmalarda keklik ve bıldırcın 
türlerinin bulunmadığı bölgelerde süne zararlarının yoğun olduğu, bu av ve yaban 
hayvanlarının bulunduğu bölgelerde süne zararının olmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada 
yavru mevsiminde bir kekliğin günde 2000 adet süne böceği tükettiği belirtilmektedir 
(ŞİPAL, 1998). 

 
2.5. Sağlık Açısından Faydaları  
 
Avlak işletmeleri hayvansal ürünleri ile protein çeşitliliğini arttırmakta ve besin 

güvenliği oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye`de hayvancılık sektörünün içinde 
bulunduğu darboğazlar dikkate alındığında avlak işletmelerinde üretilecek protein miktarı ve 
çeşitliliği oldukça önem kazanmaktadır. 

Türkiye`de av potansiyelinin tam kapasiteye ulaşması durumunda avlanabilir hayvan 
sayısı ve elde edilecek av eti düzeyi Tablo-1`de verilmiştir. Buna göre Türkiye`de yıllık 
47.620 ton av eti elde edilebilecektir (IĞIRCIK, 2001).  
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Tablo-1: Türkiye`de Av Potansiyelinin Tam Kapasiteye Ulaşması Durumunda  
Avlanabilir Hayvan Sayısı ve Elde Edilecek Av Eti Düzeyi 

Türler Barınabilecek
Hayvan 
Sayısı 

Avlanabilir 
Hayvan 
Sayısı 

Ortalama 
 Ağırlık 

(Kg) 

Toplam 
Ağırlık 
(Ton) 

Geyik 150 000 37 500 100 3,750 
Alageyik 30 000 7 500 60 450 
Karaca 960 000 480 000 20 9,600 
Yaban Keçisi 120 000 24 000 30 720 
ÇBDK 60 000 12 000 30 360 
Yaban 
Koyunu 

30 000 6 000 30 180 

Yaban 
Domuzu 

600 000 600 000 50 30 000 

Tavşan 5 000 000 5 000 000 0,400 2 000 
Keklik 2 500 000 1 250 000 0,400 500 
Sülün 300 000 150 000 0,400 60 

Toplam 47 620 
Kaynak: IĞIRCIK, 2001 



 5

 
Avcılar;1  Bu Giderler  Son Faydalanıcılar 

(Örneğin) 
Eğlence  Amortisman Aşçılar 
Fotoğraf  Bahşişler Avukatlar 
Gıda  Bakım ve Onarım Tamirciler 
Giyim   Gelir ve Diğer Vergiler Bağış Alanlar 
Hatıra ve Hediye  Gıda Aracıları Bahçıvanlar 
İçecek  Gıda ve İçki Alımı Balıkçılar 
Kişisel Bakım  Hükümete Ödemeler (Harçlar) Bankacılar 
Konaklama  İdari ve Genel Giderler Çamaşırcılar 
Rekreasyon  Kapital  Çiftçiler 
Sağlık  Kiralar Depocular 
Turlara Katılım  Komisyonlar Dişçiler 
Ulaşım  Lisanslar Doktorlar 
Avcılık Sorumluluk 
Sigortası* 

 Müzik ve Eğlenme Eğitimciler 

Av Tüfeği *  Profesyonel Hizmetler Elektrikçiler 
Fişek*  Reklam, Tanıtım Fırıncılar 
Av Köpeği*  Sigorta Primi Giyim İmalatçıları 
Çantacı*  Stopaj Vergileri Halıcılar 
Avcı Eğitimi*  Su, Güvenlik Hamallar 
Diğer  Tesis ve Ekipman Hediyelik Eşya Yapanlar 

  Ulaşım Kamu İşçileri 
  Ücret ve Maaşlar Kasacılar 

Giderler için harcama  Kasaplar 
Yapmaktadırlar.  İçin Ödenmektedir Kültürel Organizasyonlar 

  Manavlar 
  Memurlar 

  Mimarlar 
  Mobilyacılar 
  Muhasebeciler 
  Mühendisler 
  Otel-Motel Sahipleri 
  Oto Tamir ve Bakımcıları 
  Petrol İstasyonları 
  Restoran Çalışanları 
  Sağlık Çalışanları 
  Sanatçılar 
  Sigortacılar 
  Sinema, Videocular 
  Sütçüler 
  Toptancılar 
  Ulaşım Çalışanları 
  Yol Bakım İşçileri 
  Zanaatkarlar 
  Diğer 
  

Sızıntı: Kamu ve özel sektör mal ve hizmet alımlarını yörenin dışında yaparlarsa bir sızıntı yaşanır, Turizm, 
ekoturizm ve korunan alanların oluşturduğu ekonomik etki azalır. 

Kaynak: MCIntyre, G., Hetherington, A., Inskeep, E., 1993 
 
Şekil 1: Av Turizminin Çoğaltan Etkisi  

                                                 
1 Yanlarında * işareti olanlar tabloya eklenmiştir. 
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Günümüzde ekolojik ürünlere olan talep giderek artmaktadır. Bu bağlamda avlak 
işletmeleri üretecek olduğu ekolojik ürünler ile toplumu sağlığa zararlı hormonlardan bir 
ölçüde kurtaracaktır. Nitekim Sülün protein bakımından kanatlı türler içinde en zengin olan 
tür olup (Koçak ve Özkan, 2000), eti oldukça lezzetli, yağ oranı düşük buna bağlı olarak 
taşıdığı kolesterol oranı azdır (Tekinşen, 1997).  

 
3.Avlak İşletmelerinin Sakıncaları 
Avlak işletmelerinde sakıncalardan ziyade denetim eksikliğinden kaynaklanacak bazı 

risklerin oluşabileceği tespit edilmiştir. Riskler daha çok yapay üretimlerin ağırlıklı olarak 
yapıldığı işletmelerde ekosistem özelliklerinin dikkate alınmadığı durumlarda söz konusu 
olabilecektir.  

Av ve yaban hayvanlarının gezinmeleri ile toprağı gevşetme ve bu bağlamda azda olsa 
erozyon oluşturma riski bulunmaktadır.  Odun veya odun dışı ürünlerin üretiminin birincil 
amaca dönüşmesi, usulsüz yapılaşma, uygun olmayan ekosistem müdahaleleri daha çok özel 
avlak işletmesi amacıyla kiralanan arazilerde ağırlıklı olarak gündeme gelebilecek bir risk 
oluşturmaktadır.  

Yapay olarak üretilen av ve yaban hayvanlarının refleksleri, doğal yaşama alanlarında 
yetişenlere göre daha zayıf olmaktadır. Avlak işletmelerinin yapay yollarla üretim yapması, 
üretilen av ve yaban hayvanlarının doğaya geç salınması, alanının dar olması, alanın uygun 
yaşama alanı özelliklerine sahip olmaması vb. nedenler av hayvanlarının reflekslerinin 
gelişememesinin nedenleri arasında sayılabilir.  

Son yıllarda gerçekleştirilen gen nakilleri ile yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı 
üstün nitelikli av ve yaban hayvanı türleri oluşturulabilecektir. Ancak genlerin bir araya 
toplanmasıyla gerçekleştirilen aynı türe ait fakat daha üstün nitelikteki av ve yaban 
hayvanlarının üretilmesi sonucunda gen kirliliği oluşabilecektir.  

Daha az girdi ile en yüksek gelişimi gösteren av ve yaban hayvanı türlerinin 
yetiştirilmesine yönelik ilk talepler öncelikle yabanıl hayvan üretme çiftliklerinden ve özel 
avlak işletmelerinden gelecektir. Yabanıl hayvan üretme çiftliklerinin ve özel avlak 
işletmelerinin izolasyonunun kurallara uygun olarak yapılmaması durumunda gen kirliliği 
veya hastalık sahibi olan yapay yolla üretilmiş av ve yaban hayvanları ile bölgenin doğal av 
ve yaban hayvanlarının çiftleşebilecektir. Bu çiftleşme ile yapay ve doğal genler karışacak, bu 
durumda da doğal yaşam ortamlarında gen kirliliği meydana gelmiş olacaktır.  

Yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı yeni bitki ve hayvan türlerinin elde edilmesi, 
hatta bunların tekrar tekrar elde edilmesi tür ve gen stoklarının kaybedilmemiş olmasına yani 
yabanıl alanların varlığına bağlıdır (GERAY-AKESEN, 2001). Bu bağlamda sürdürülebilir 
bir doğal yaşam için yabanıl yaşama alanlarının korunması oldukça önemlidir. 

 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Avlak işletmelerinin yatırım malı, tüketim malı, aramalı üreten işletmeler ve özellikle 

tarım işletmeleri üzerinde, bunların girdilerini kullanma özelliklerinden ötürü olumlu etkisi 
bulunmaktadır. Nitekim bu etki gelir artışı ve büyüme yaratmaktadır. Avlak işletmeleri 
özellikle azgelişmiş ülkeler için bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunacak, bölgeler 
arası dengesizliklerin giderilmesine de geniş ölçüde katkı sağlayacaktır.  

Avlak işletmeleri çalışanlarına doğrudan iş olanağı sağlamakla birlikte, bölgede 
bulunan işletmelerin kapasitelerini arttırma özelliği ile de dolaylı istihdama neden olmaktadır. 
Avlak işletmeleri çevresinde bulunan otel, market, lokanta, yem fabrikaları, veteriner, eczane 
gibi işletmeler ile doğrudan ilişki içindedir. Nitekim avlak işletmelerine yönelik bir sistemin 
gelişmesiyle birlikte, turizm ve seyahat acentalarının av turizmi kolu oluşacak ve yeni 
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işlendirme olanakları yaratılacaktır. Avlak işletmelerinin kurulmasıyla işsizlik nedeniyle 
kentlere göç eğiliminde bulunan bireylerin sayısında bir miktar düşüş görülecektir.  

Av turizminin Türkiye`de gelişebilmesinin ön koşulu olarak avlak sisteminin 
gelişmesi gösterilebilir. Av turizmi avcıların avlaklara bireysel veya grup olarak gelmelerini 
sağlamaktadır. Av turizminde tüketici, üretilen ürünü üretimin yapıldığı yerden kendisi 
doğrudan almak durumundadır. Diğer bir anlatımla ürünün dağıtım kanalları aracılığıyla 
postalanarak tüketiciye ulaştırılması söz konusu olmamaktadır. Bu bağlamda yerli veya 
yabancı avcı kabul eden işletme, taşıma gibi maliyetlere katlanmaksızın ülke sınırları 
içerisinde ödemeler dengesi açısından bir dış satım gerçekleştirmiş olmaktadır. 

Orman teşkilatı uzun yıllardan beri (orman işlerinde mekanizasyona karşı tavır alarak) 
orman köylülerinin kalkındırılması ve bu bağlamda onların göçmesini durdurucu, kültürünü 
devam ettirilmesini destekleyici... çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye`de avlak 
sistemlerinin kurulmasının devlet tarafından teşvik edilmesiyle birlikte orman köylülerine 
karşı orman teşkilatının yürüttüğü bu politika daha da güçlendirilmiş olacaktır.  

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 işlevleri ile avlak 
işletmeciliği kamu yararı oluşturmaktadırlar. 

Türkiye daha fazla turist çekmek için yıllardan beri tanıtıma büyük miktarda kaynak 
ayırmaktadır. Özel avlak işletmeleri kendi işletmelerinin tanıtımını gerçekleştirir iken 
Türkiye`nin tanıtımını da gerçekleştirecektir. Bu bağlamda dünya basınında avlak 
işletmelerinin reklamlarının ve tanıtıcı makalelerin yayınlanmasıyla birlikte, Türkiye`yi 
tanıtıcı yazı ve makale de yayınlanmış olacaktır.  

Alanın fiziksel ve biyolojik koşulları, alanda yaşayan populasyonların büyüklük ve 
yoğunluğu; hangi alanın ne kadar süreyle avlak olarak yönetileceği sorusuna cevap 
vermektedir.  Ekosistemlerin hangisinin avlak olarak yönetileceği ya da hangi ekosistem 
bileşiminin avlak olmaya uygun olduğu yapılacak arazi kullanım planıyla belirlenmektedir. 
Bu plan avlakların kuruluş yerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Halen 
Türkiye`de işlevsel planlamaya dayanan bir arazi kullanım planı yapılmamıştır. 
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