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GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

              4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11 inci maddesine istinaden hazırlanan “Avlakların 
kuruluşu, yönetimi ve denetimi esas ve usulleri ile ilgili yönetmelik” örnek avlakların avlanma 
planlarının onaylanması yetkisini Genel Müdürlüğümüze vermiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde örnek avlak tesisi ve özel veya tüzel kişilere işlettirilmesi faaliyetlerimiz yurt çapında 
sürdürülmektedir. 
              Keklik, sülün ve tavşan türlerine yönelik tesis edilmesi düşünülen örnek avlakların avlanma 
planlarının hazırlanması, muhammen bedel tespiti ve bu avlakların işlettirilmesi hususlarında 
standardizasyonu sağlamak ve taşra birimlerimizin izleyecekleri yol ve uymaları gereken usul ve 
kuralları belirlemek amacıyla 01/08/2006 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.00/250.00-124 sayılı Genel 
Müdürlük Makam Oluru alınmıştır. 
              Genel Müdürlük Makam Olur’unda izah edildiği üzere, keklik sülün ve tavşan gibi küçük av 
hayvanları için oluşturulacak örnek avlaklarda gerek türlerin biyolojik özellikleri ve ekolojik istekleri 
gerekse avcıların talepleri göz önüne alınarak avlak sahasındaki doğal popülasyonun avlanma planında 
belirlenen miktar kadar avlattırılması ile üret-sal-avlat modeli kombine edilerek ülkemiz koşullarına 
uygun bir model geliştirilmesi benimsenmiştir.
              Kombine Modelin uygulanması, avlak sahasında doğal olarak bulunan tür için avlanma planı 
yapılması ve planda belirlenen miktar kadar avlattırılması ile aynı türe ait hayvanların üretim yolu ile 
temin edilerek avlak sahasına salınması ve salınan miktar kadar avlattırılması esasına dayanmaktadır.
              Örnek avlak işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve ülkemizdeki doğal popülasyonlar üzerindeki av 
baskısının azaltılması amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar 
Yönetmeliği 29/a maddesine gore örnek avlak işletmeciliğini alan müstecirin, avlanma planı yapılan türü 
avlanma planında belirlenen miktar kadar avlattırması yanı sıra avlak sahasına avlanma planı yapılan 
türün özel üretimden temin edilen bireylerini salıp üret-sal-avlat modeli ile avlattırabileceği söz konusu 
Genel Müdürlük Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu Genel Müdürlük Makam 
Olur’unda, üret-sal-avlat modeli ile örnek avlak sahasına salınarak avlattırılacak hayvanlar için örnek 
avlak işletmecisinden herhangi bir ücret talep edilip edilmeyeceği hususu belirtilmemiştir.
          Makamınızca uygun görülmesi halinde, örnek avlak sahasında doğal popülasyonu olan ve 
avlanma planı yapılan türün avlanma planında belirlenen miktar kadar avlattırılması yanı sıra ihaleye 
konu olan türün üret-sal-avlat modeli ile avlattırılmasında örnek avlak işletmecisinden ayrıca bir ücret 
talep edilmemesi, yukarıda bahsedilen üç türden ihaleye konu olan türün dışında diğer türlerin üret-sal-
avlat modeli ile avlattırılmasında ise söz konusu Genel Müdürlük Makam Olur’u çerçevesinde hareket 
edilmesi, keklik, sülün ve tavşan türlerine yönelik tesis edilmesi düşünülen örnek avlakların  ihalelerinde 
yukarıda belirtilen hususların ihale şartnamelerinde yer alması hususlarını, 
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