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1. GİRİŞ  
 

Yaban hayatı ve bunun ayrılmaz parçası olan ekosistemler insanın yeryüzünde varlığını 
sürdürmesinde vazgeçilmez bir işleve sahip bulunmaktadır. Yabanıl ekosistemlerin ve habitatların bozulması 
veya yok edilmesi nedeniyle türlerin varlığı tehlikeye girebilmekte yahut türlerin yaşamları sona 
erebilmektedir. Son yıllarda insan etkinlikleri, doyumsuz ölçülerde ekosistemlere zarar vermiş bu bağlamda 
da biyolojik çeşitlilik azalmıştır. Günümüzde birçok yaşama alanı insan etkinlikleri sonucunda tümüyle ya da 
bir ölçüde değiştirilmiş durumdadır. Belirli ölçüde değiştirilmiş olan alanlarda yeni ekosistemlerin meydana 
gelmesiyle, buralara özgü av ve yaban hayatı (AYH) oluşmuştur.  

 
Kabaca, yerleşim alanlarının, ulaştırmaya ayrılan sistemlerin, endüstriyel tarım ve hayvancılık 

alanlarının ve bunların yakın çevrelerinin dışında kalan alanlar yaban hayatı ortamları olarak adlandırılabilir 
(Iğırcık, 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 (Iğırcık, 2001).   

 
Av ve yaban hayvanları üç tip yaşama alanı üzerinde nesillerini sürdürmektedir. Bunlar; Yaban 

Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Rezerv Alanları ve Avlaklardır. İlk ikisi yaban hayvanlarının 
biyolojik çeşitliliğini devam ettirebilmesini sağlamaktadır. Avlaklar ise bu ağın işletmecilik yanı olan ve 
hasat (avlanma) olanağı veren bölümüdür. Başka deyişle temelde birbirini destekleyen ve birbirine muhtaç 
olan üç öğe ortaya çıkmaktadır ve avlaklar bu sistemin gelir yaratan öğesidir (Geray, 2003). 

 
Türkiye`de avlak tanımı ilk kez 4915 Sayılı KAK ile oluşturulmuş olup, avlaklar genel, örnek ve 

özel avlak olarak üç grupta incelenmiştir. Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskun mahaller haricinde kalan 
bütün yerler Genel Avlaklar olarak adlandırılmaktadır. Örnek avlaklar devlet veya genel avlak sınırları 
içerisinde kurulmakta iken, özel avlaklar tapulu veya sahipli araziler üzerinde kurulmaktadır. Henüz 
Türkiye`de kurulmuş örnek avlak bulunmamaktadır. 

 
Yaban hayvanlarının avlanma etkinliği için yetiştirilmesi veya yabanıl hayvan çiftliklerinden canlı av 

hayvanlarının avlanma etkinliğinde kullanılmak amacıyla satın alınması durumunda avlak işletmeciliği 
gündeme gelmektedir. Avlak devlet arazisi üzerinde kurulmuş ve yönetimini devlet gerçekleştiriyor veya 
devlet özel kişilere buraların yönetimini belirli şartlar ile kiraya veriyor ise devlet avlak işletmeciliği söz 
konusu olmaktadır. Yine Avlak sahipli ya da tapulu araziler üzerinde kurulmuş ise özel avlak işletmeciliği 
gündeme gelmektedir.   

 
Av ve yaban hayatı konusunda ki problemler: kırsal yaşamdaki fakirlik, av hayvanı sayısının az 

oluşu, kurallara uymayan avcı sayısının fazlalığı, yanlış arazi kullanım politikaları, çevre kirliliği, zirai ilaç 
kullanımının yaygınlaşması, ülkeye uygun avlak sisteminin oturtulamaması vb. olarak ifade edilebilir. 
Bunların büyük bir kısmı etkin avlak sistemlerinin hayata geçirilmesi ile ortadan kaldırılabilecek niteliktedir.  

 
Avlak işletmeciliğinin ekonomik, işlendirme, ekolojik, turizm, sağlık, ödemeler dengesi bakımından 

çeşitli faydaları bulunmaktadır. Avlaklar sağladığı faydaları ile av ve yaban hayatı konusundaki problemleri 
giderecek niteliktedir. Avlaklar:  
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• Ürettiği kadarını avlandırarak biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında,  
• Rehberler aracılığıyla avlanma ile kurallara bağlanmanın gerçekleştirilmesinde,  
• Odun üretimi, tarımsal üretim, turizm, protein üretimi, rekreasyon vb etkinlikler ile entegre arazi 

kullanımına geçilmesinde, 
• Keklik ve sülün gibi AYH`nın tarımsal üretimde verim kaybına yol açan kurt, tırtıl, karınca 

yumurtaları gibi böcekler ile beslenmesi ilaç kullanımının önüne geçilmesinde, 
• İşlendirme ile kırsal fakirliğin azaltılmasında 

oldukça önem kazanmaktadır (Şafak, 2002). 
 
AYH yönetiminde ekosistemlerin (doğanın), avlananların ve kaynak sahibinin (Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPG)) ortak çıkarlarının maksimize edilmesi temel amaçtır. Bu 
doğrultuda ülkemizde özetle, orman kaynaklarına işlev verme, AYH ağı oluşturma, AYH master planı 
yapma, öncelikli alan ve türleri belirleme, yeni bir avlanma hakkı düzeni belirleme, bedelli avlanma düzeni 
getirme, avcıları ve köylüyü sisteme katma zorunluluk arz etmektedir (Geray, 2003).  

 
Uzun yıllardır avcı kuruluşlarının, DKMPG yetkililerinin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının av ve 

yaban hayatı kaynaklarını geliştirmek amacıyla yabanıl hayvan çiftliklerinden veya yaban hayatı üretim 
istasyonlarından doğaya salmak amacıyla özellikle keklik ve sülün satın almışlardır. Ancak bu yaban 
hayvanları doğaya uygun olmayan yöntemlerle bilinçsiz olarak salındığı için ya yırtıcılar yada avcılar 
tarafından yabanıllık özelliklerini kazanamadan ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle önerilecek ve 
desteklenecek olan avlak projeleri bilimsel verilerle çelişmeyen, ekosistem gereksinimlerini, pazar 
koşullarını, gen kirlenmesini, kültürel değerleri ve biyolojik çeşitliliği dikkate alacak nitelikte olmak 
durumundadır.  

 
 
2. ÖZEL AVLAKLAR KONUSUNDA YAŞANAN BAZI GELİŞMELER 
 
Türkiye`de ÖA işletmelerinin kuruluş izinleri DKMPG tarafından Orman Bakanlığının 17.11.1988 

tarih ve MP.2.ÖZ.AVL./59 esas sayılı oluru ile tespit edilmiş esaslar doğrultusunda verilmekte iken, artık 
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre çıkartılan Çevre ve Orman Bakanlığının 16 Mayıs 2004 tarih ve 
25464 sayılı “Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik” 
doğrultusunda verilmektedir. DKMPG 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (KAK) hükümleri, ilgili 
yönetmelik ve ilgili Çevre ve Orman  İl Müdürünün olumlu raporu sonucunda ÖA işletmesinin kaydını 
yapmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004). Bu yönetmeliğe göre ÖA işletmeleri tapulu ya da sahipli 
araziler üzerinde kurulabilmektedir. 

 
Tablo 1`de Türkiye`de 2002 yılına kadar kurulan ÖA işletmelerinin kuruluş yeri, yılı ile ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. Tablo 1`e göre Türkiye`de ilk ÖA işletmesi 1988 yılında Birleşik Av Merkezi 
tarafından üyelerine hizmet vermek amacıyla Yalova-Çınarcık'da kurulmuştur (Sertbaş 1995). Bunu 1992 
yılında Durusu`da ve Aydın ili Bozdoğan ilçesi Alamut köyünde kurulan ÖA İşletmeleri izlemiştir (Şafak, 
2002).   

 
Tablo 1: Türkiye`de Kurulan Özel Avlak İşletmelerinin Kuruluş Yeri ve Yılı 

Özel Avlak 
 İşletmesinin Adı 

Kuruluş 
Tarihi 

Durumu Kuruluş Yeri Alanı 

Birleşik Av Merkezi  1988 Kapanmıştır 
(1997) 

Yalova-Çınarcık - 

Doğal Yaşam (Durusu)  1992 Kapanmıştır İstanbul-Durusu 500 Hektar 
AKTAY AŞ 1992 Kapanmıştır 

(2001) 
Aydın-Bozdoğan,  
Alamut Köyü 

3000 Hektar 

Enver Bey Çiftliği  1995 Faal Tekirdağ-Sultanköy 120 Hektar 
Bajdar İlyas Çiftliği  1996 Faal Tekirdağ-Hayrabolu 2500 Hektar 
Denizgördü ve  
Salihler Köyü  

1998 Faal Çanakkale- Denizgördü ve  
Salihler Köyü 

331,25 Hektar 

Reha Turizm  2001 Kapanmıştır Sivas- Şarkışla Yaylalı Köyü 213 Hektar 
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Kuruluş yeri problemi özel avlak işletmelerinin en önemli darboğazından birini oluşturmakta iken 

4915 sayılı KAK`nun 11. Maddesi özel avlakların kiralanan arazilerde de kurulmasına olanak tanımaktadır. 
Bu sayede özel avlaklar hazine arazilerinde de kurulabilecektir. 

 
3167 sayılı KAK, köy avlaklarının kurulmasına ve devlet avlaklarının orman köylüsünün işbirliği ile 

yönetilmesine olanak vermemiştir (Şafak, 2002). Ancak 4915 sayılı KAK köy avlaklarının kurulması, 
yönetimi ve denetimine olanak tanıyan düzenlemeleri içermektedir. Bu kanuna göre avlanma planları 
yapılmış örnek avlakların, planda belirtilen esaslara göre özel veya tüzel kişilerce işlettirilmesi; köy tüzel 
kişililikleri ile avlakların korunması, üretim ve bakım konularında da belirli bir kaynak aktarmak suretiyle 
işbirliği yapılması öngörülmektedir. Bu sayede hem orman köylüsünün av ve yaban hayatına sahip çıkması 
hem de kalkındırılması ve istihdam yaratılması hedeflenmektedir.  
 

Türkiye`deki özel avlak işletmelerinin en önemli gelir kalemini avlanma gelirleri oluşturmaktadır. 
Geçmişte özel avlak işletmeleri; A Grubu Seyahat Acentası (AGSA) aracılığı olmaksızın yabancı avcıyı 
Türkiye`ye avlanmak için getirememeleri nedeniyle özel avlaklar AGSA`na bağımlı hale gelmiş ve bu 
durum kapanmalara yol açmıştır. Ancak 4915 sayılı KAK bu sorunu ortadan kaldırarak ÖA işletmelerinin 
gelir kalemlerini ikincil kişi veya kuruluşların kontrolünden çıkarmıştır. Bu nedenle geçmişte yaşanan iki 
aşamalı müşteri problemi (müşteriyi bulma ve bulunan müşteriyi avlağa ulaştırma) şimdilerde tek aşamaya, 
yani müşteri bulmaya dönüştürülmüştür.  
 
 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ  
 

Avlak işletmeleri özellikle azgelişmiş ülkeler için bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda 
bulunacak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesine geniş ölçüde katkı sağlayacak niteliktedir. Avlak 
işletmeleri çalışanlarına doğrudan iş olanağı sağlamakla birlikte, bölgede bulunan otel, lokanta vb. 
işletmelerin kapasitelerini arttırma özelliği ile dolaylı istihdama neden olmaktadır. 
 

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. 

 
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 politikanın daha da 
güçlendirilmesi mümkün olacaktır. Bu bağlamda DKMPG`nün avcılardan sağladığı kaynakların bir kısmı 
güçlendirme için kullanılabilecek niteliktedir. 
 

Türkiye`de ekonomik gücü olan istekli kişiler uygun arazi bulamamaktan şikayet ederken; fakirlik, 
bilgi eksikliği, örgütlenememe, orman köylerinin işletmeciliğe ticari ve teknik anlamda güvenmemesi ve 
bilmemesi, nihai tüketici olan yerli ve yabancı avcılara ulaşamama korkusu, orman köylerinin geçmişte 
yaşadığı kötü deneyimlerden dolayı kırsal kesim özel avlak işletmeciliğine sıcak bakmamaktadır. Bu iki 
farklı kesimin tatmin edilememesinden dolayı da özel avlak işletmeciliği Türkiye`de gelişememiştir. Bu 
nedenle ekonomik gücü olan ve avlak işletmeciliğine sıcak bakan özel kişiler ile arazileri olan, ancak avlak 
işletmeciliğini bilmeyen Köy Tüzel Kişiliklerinin bir araya getirilmesi Türkiye`nin AYH kaynaklarını etkin 
yönetmesinin olmazsa olmaz koşulları arasındadır. DKMPG bu iki kesimin bir araya getirilmesini 
destekleyecek ve öncü rol üstlenecek bir kurum olmak durumundadır. 

 
Türkiye`de ÖA işletmeciliğinin geliştirilebilmesi için en önemli şart kırsal kesimin güven ve 

inancının sağlanmasıdır. Bu güvende DKMPG`nün çeşitli yerlerde örnek avlak kurması ve uygun işletmesi 
ile oluşturulabilecektir. Nitekim orman köylüleri geçmişte yaşadığı bazı kötü deneyimler nedeniyle, olayın 
(avlak işletmeciliğinin) işleyişini yerinde görmek istemektedir. Bu noktada Örnek Avlak Modelleri özen 
kazanmaktadır. 
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Örnek avlaklar, adından da anlaşıldığı gibi, bir model avlak olarak düşünülmelidir. Bir model olarak 

düşünülmesi gereken Örnek Avlakların uygun yerlerde devlet tarafından işletilerek gerçekleştirilmesi ile hem 
avlak işletmeciliği olayı ilgili kesimlere uygulamalı olarak öğretilebilecek hem de bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirilebilecektir. Yoksa örnek avlaklar 4915 Sayılı KAK`nda açıkça belirtilmeyen Köy Avlaklarının 
kurulabilmesi için veya DKMPG`ne kira geliri sağlamak amacıyla KAK`na tanım olarak konulmamıştır. Bu 
bağlamda örnek avlaklar biranda Türkiye`nin her yerinde açılmamalı, aksine nitelikli alanlarda birkaç model 
oluşturmak amacıyla kurulmalıdır.  

 
 Orman köylüsünün, belde belediyelerinin avlak yönetimi, rehberlik, AYH`nın üretimi ve araziye 
salınması, av turizmi, koruma, kontrol, av malzemeleri ticareti, av ürünleri pazarları gibi konularda 
eğitilmeleri gerekmektedir. Örnek Avlaklar orman köylülerinin eğitim ve uygulama alanı olarak işlerlik 
kazanacak niteliktedir.  

 
Örnek avlaklar yalnız başına AYH kaynaklarının kurtarıcısı değildir. Örnek avlaklar, avlak 

işletmeciliğinin ilgili kesimlere aktarılmasında ve işleyişin gösterilmesinde önem kazanmaktadır. Örnek 
avlakların ilgili kesimlere gösterilmesi sürecinin arkasından özel avlak işletmeciliği gelmek durumundadır. 
Bu geçiş sürecinde AYH kaynaklarının etkin kullanımını, orman köylüsünün ve ilgili kesimlerin 
etkinliklerinin bütünleştirilmesini, özel avlak sisteminin sağlam bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak 
düzenlemeler DKMPG tarafından bilimsel, yasal, mali ve teknik açıdan desteklenmelidir. Nitekim 
DKMPG`nün gelir kalemleri 4915 Sayılı KAK ile düzenlenmiş olup, bu gelir kalemleri ilgili bütünleşmeyi 
destekleyecek güçtedir.  
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