ADIYAMAN İL GENELİNDE YER ALAN TUT DA 2 ADET. VE KÂHTA GA 2 ADET
TOPLAMDA 4 ADET YABAN KEÇİSİ (Capra aegagrus) KOTALARININ
AVLATTIRILMASIYLA İLGİLİ
İHALE ŞARTNAMESİ (1. PARTİ)
A- TARAFLAR
Bu ihale sözleşmesinde taraflardan, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı “BAKANLIK”, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “GENEL MÜDÜRLÜK”, III. Bölge Müdürlüğü Adıyaman
Şube Müdürlüğü “İDARE”, ihaleye katılan av turizmi izin belgeli seyahat acentesi/acenteleri “İSTEKLİ”
olarak anılacaktır.
B- KISALTMALAR
a) “Kanun” 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
b) “Yönetmelik” 14/4/2016 tarih ve 29684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Av
Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i,
c) “Av turizmi uygulama talimatı” mevzuat kapsamında komisyon tarafından belirlenen “2018-2019 Av
Yılı (1 Nisan 2018-31 Mart 2019) Av Turizmi Uygulama Talimatı”nı,
ç) “Acente” 1618 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme
belgesi sahibi olanlardan Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi verilenlerini,
d) “Avlak” Av organizasyonlarına izin verilen sahayı,
f) “Kota” avına izin verilen av veya hayvanı sayısını,
g) “Katılım Payı” Avlama ücretlerinden, avlaklara mülki sahasının bulunduğu “2014-3 sayılı Av
Turizminde Katılım Payı Yönergesi”nin 4 üncü maddesi kapsamında belirlenen, koruma, üretim, bakım
ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılmasında yarar görülen ve işbirliğine ilişkin protokolün
yapıldığı yerleşim birimlerine aktarılacak KDV hariç payı;
ğ) “İdare” İhaleyi yapan Bölge Müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü,
h) “Yerleşim birimi” Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve
barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine
etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu,
belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
ı) “Trofe ücreti” Her bir av ve yaban hayvanı türü için standart ücretin dışındaki ölçüm, güzellik puanı,
tartım sonucu oluşan nitelik; artı trofe değerini,
i) “Cezalı avlama” Her tür için belirlenmiş avlanabilecek yaş, cinsiyet ve trofe niteliklerinin dışındaki
bireylerin avlanması durumunu,
j) “Cezalı avlama ücreti” Türlerin belirlenen niteliklerinin (yaş, cinsiyet, trofe) dışındaki bireylerin
avlanması durumunda belirlenen ücreti,
k) “KDV” Katma Değer Vergisini,
l) “GARVÖT” Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesini,

m) “Yaban keçisi” yaban keçisinin erkek bireyini (teke),
n) “Kazık boynuz” Boynuzu olmayan ya da tek boynuzu olan erkek kızıl geyiği; boynuzu çubuk şeklinde
ve sürgünsüz ya da boynuzu çubuk şeklinde ve sürgünsüz, dip kısmında gül denilen kısmı bulunmayan
boynuzunu,
o) “Hatalı Boynuzlu Teke (HB)”: Tekenin boynuzlarının birbirine ilk 3 yaşın herhangi bir yerinden 10
cm’den daha az yakınlaşması veya çaprazlanmasını (Av turizmi uygulama talimatının Şekil 4, 5 ve 6),
p) “Şelek Teke (Ş)” Tekenin boynuzlarından birinin uzunluğunun diğerinden ¼ oranından fazla kırık
olmasını (Av turizmi uygulama talimatının Şekil 7). Ayrıca; “Boynuzların her ikisinin aritmetik
ortalaması 100 cm’nin altındaki her iki boynuzu kırık olan tekedir (Av turizmi uygulama talimatının Şekil
8). Bu durumda ¼ oranının aranmadığını, ifade eder.

C- İŞİN NİTELİĞİ
4 Adet Yaban Keçisi kotalarının, 2018-2019 av yılı içinde av turizmi kapsamındaki avlanma tarihleri
arasında avlattırılması işidir.
D- İHALENİN KONUSU
Adıyaman İl geneli dâhilindeki sahalarda yer alan TUT DA. VE KAHTA GA. 4 adet Yaban Keçisi
kotasının avlattırılması.
E- İHALENİN SÜRESİ
Kotaların kullanım süresi, sözleşmenin onayını müteakip Yaban Keçisinin 2018-2019 av yılı için
belirlenen avlanma tarihi olan 01/08/2018 -31/03/2019 tarihleri arasında toplam 8 (Sekiz) ay’dır.
F – İHALE MEVZUATI VE İHALE ŞEKLİ
İhaleler, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve 4.8.1984 tarihli ve 18478 sayılı “Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF
USULÜ” ile yapılacaktır.
G-İHALE KONUSU SAHANIN
TUT DEVLET AVLAĞI
İli – İlçesi : Adıyaman- Tut
Mevkii
: Tut DA.
Doğusu: Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Adıyaman (Merkez)-Besni ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan
başlayarak ilçe sınırını takiben Adıyaman-Besni-Tut ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan Tut-Adıyaman
ilçe sınırını takip ederek Tut-Adıyaman ilçe sınırının Adıyaman-Malatya il sınırı ile kesiştiği noktaya
kadar.

Kuzeyi: Tut-Adıyaman ilçe sınırının Adıyaman-Malatya il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak
Adıyaman-Malatya il sınırını takiben Gölbaşı-Tut ilçe sınırı ile Adıyaman-Malatya il sınırının kesiştiği
noktaya kadar.
Batısı: Gölbaşı-Tut ilçe sınırının Adıyaman-Malatya il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak ilçe sınırını
takiben Gölbaşı-Tut-Besni ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan Gölbaşı-Besni ilçe sınırını takip ederek
Adıyaman-Gölbaşı karayolu ile kesiştiği noktaya kadar.
Güneyi: Gölbaşı-Besni ilçe sınırının Adıyaman-Gölbaşı karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak
Gölbaşı-Adıyaman karayolunu takiben yolun Adıyaman-Besni ilçe sınırı ile kesiştiği noktaya kadar.
KAHTA GENEL AVLAĞI
İli - İlçesi : Adıyaman - Kahta
Mevki
: Kahta GA.
Doğusu: Kahta ilçe merkezinden başlayarak Kahta-Siverek (Feribot) karayolunu takiben Çukurtaş
yolunun Nemrut Dağı Milli Parkı ile kesiştiği noktaya oradan milli park sınırını takip ederek milli park
sınırının Kahta-Sincik ilçe sınırı ile kesiştiği noktaya kadar.
Kuzeyi: Kahta-Sincik ilçe sınırının milli park sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak ilçe sınırını takiben
Merkez-Kahta-Sincik ilçe sınırlarının kesiştiği noktaya kadar.
Batısı: Merkez-Kahta-Sincik ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak Merkez-Kahta ilçe sınırını
takiben ilçe sınırının Merkez-Kahta karayolu ile kesiştiği noktaya kadar.
Güneyi: Merkez-Kahta karayolunun Merkez-Kahta ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak
karayolunu takiben Kahta ilçe merkezine kadar.
1-İhale MUHAMMEN Bedeli:
TOPLAM MUHAMMEN BEDEL: 4 adet yaban keçisi x 6.500,00 TL. muhammen bedel =
26.000,00 TL.+ KDV
1.1- BAKANLIK Payı:
4 adet yaban keçisi x 26.000,00 TL. Muhammen bedel x %40 Bakanlık payı oranı =
10.400,00 TL.+ KDV
1.2- BB/KTK Katılım Payı:
4 adet yaban keçici x 26.000,00 TL. Muhammen bedel x %60 BB/KTK payı oranı =15,600,00
TL.+ KDV’dir.
2- Tarihi/Saati
3- Yeri

: 01.06.2018 - Saat : 14:00
: Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü Abdulkadir
Karahan Cad. Hamidiye Mah. 278. Sk. No:2 Haliliye/ŞANLIURFA
4- Geçici Teminatı (Toplam muhammen bedelin %3 ü) 780,00 TL dir
5- Kesin Teminatı
: ( Toplam İhale Bedelinin % 6’ sıdır)
6- Kota Kullanım Süresi
: 01.08.2018 ile 31.03.2019 tarihleri arasındaki süredir.(Yer
tesliminden başlayarak 31.03.2019 kadarki süre.)

H- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
1- Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları (Bu teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’ nun 27. Maddesine uygun olacaktır)
c) Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvillerdir.
2- Tedavüldeki Türk parası olarak ödenmek istenen teminatların istekliler tarafından İDARE’ ye hitaben
ve işin adına olmak kaydıyla T.C. Ziraat bankasının ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. Bölge
Müdürlüğü Adıyaman Şubesindeki TR490001000184573505425001 nolu hesaba yatırılması zorunlu
olup, bunlar komisyonlarca alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların, sözleşme yapılmadan önce, geçici
teminat mektupları kesin teminata çevrilir ve ilgili hesaba yatırılması gerekir. Üzerlerine ihale yapılmayan
isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilir.
3- Her ne suretle olursa olsun İDARECE alınan teminatlar haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
4- Taksitlendirilen tutarları için taksit tutarları kadar ayrıca teminat mektubu verilecektir.
I- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak,
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında
BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen
yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile
yaban domuzu av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla
tamamlayıp ve bunu kanıtlayan acenteler katılır.
5- a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi
vermek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza
sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki
belgeleri getirmek. (Ek-1)
c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe
uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde
kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-2) Ayrıca grubun bütün ortakları
İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu vergi dairesi ve
sosyal sigortalar kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

İ- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler,
2- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları teslim etmeyenler ya da eksik teslim
edenler,
3- Çeşitli nedenlerle ihalenin ikinci defa yenilenmesine sebep olanlar,
4- Önceki yıllarda Bakanlığımıza ait ihaleleri kazanıp da sözleşme imzalamayanlarla sözleşme
imzaladığı halde sözleşmenin feshine neden olan veya sözleşmeyi imzalayıp da taahhüdünden vazgeçmiş
olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu gerçek tüzel kişilerin ortağı bulunduğu şirketler,
5- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine
ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa
sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu bütün teminatları nakde çevrilip gelir kaydedilir.
J- KOTALARIN KULLANIM SÜRESİ
Kotaların kullanım süresi, sözleşmenin noterce onayını müteakip Yaban Keçisinin 2018-2019 av yılı için
belirlenen avlanma tarihi olan 01/08/2018 -31/03/2019 tarihleri arasındaki süredir.
K- KOTA KULLANIM İHALE BEDELİ
Kota kullanım ihale bedeli, muhammen bedel üzerinden yapılan ihalenin; sözleşmenin imza
tarihindeki 4 (dört) adet Yaban Keçisinin toplam avlama ücreti ve 100 cm. üzerindeki trofe bedelidir.
L- ÖDEMELER VE ÖDEME PLANI İLE MÜEYYİDELER
1- ÖDEMELER; Toplam ihale bedelinin 1. TAKSİDİ peşin olmak üzere biri peşinat ve üç taksit
olmak üzere dört defada ödenecektir.
2- PEŞİNAT:
a- BAKANLIK PAYI: Toplam ihale bedeli x % 40 Bakanlık payı oranı x % 25 = ………..…. TL.,
b- BB/KTK Katılım PAYI : Toplam ihale bedeli x % 60 BB/KTK katılım payı oranı x % 25 =
…………. TL.
3- TAKSİTLER:
1. TAKSİT (BAKANLIK PAYI) : Toplam ihale bedeli x % 40 Bakanlık payı oranı x % 20 =
……………. TL.+ (KDV) olup …….KASIM 2018 tarihine kadar,
1. TAKSİT (BB/KTK Katılım PAYI)
: Toplam ihale bedeli x % 60 BB/KTK katılım payı
oranı x % 20 = ……………… TL. + (KDV) olup … KASIM 2018 tarihine kadar,
1. Taksit ………..…… TL + ………..……. TL KDV = ……….………….. TL
2. TAKSİT (BAKANLIK PAYI) : Toplam ihale bedeli x % 40 Bakanlık payı oranı x % 20 =
………….. TL.+ KDV olup … ARALIK 2018 tarihine kadar,
2. TAKSİT (BB/KTK Katılım PAYI)
: Toplam ihale bedeli x % 60 BB/KTK katılım payı
oranı x % 20 = ………….. TL. + KDV olup … ARALIK 2018 tarihine kadar,
2. Taksit ………….…… TL + ……………..…. TL KDV = ……..………….. TL
3. TAKSİT (BAKANLIK PAYI) : Toplam ihale bedeli x % 40 Bakanlık payı oranı x % 35 =
………….. TL..+ KDV olup … OCAK 2019 tarihine kadar tarihine kadar,

3. TAKSİT (BB/KTK Katılım PAYI)
: Toplam ihale bedeli x % 60 BB/KTK katılım payı
oranı x % 35 =……………. TL. + KDV olup … OCAK 2019 tarihine kadar ödenecektir.
3. Taksit ……………...… TL + …………….…. TL KDV = …….………….. TL
Bu taksit süreleri için ayrıca faiz alınmayacaktır.
4- Katılım payları, İDARECE katılım paylarının dağıtımına ilişkin 2014-3 sayılı tamim hükümleri
doğrultusunda BB/KTK banka hesaplarına döner sermaye işletmesince aktarılır
5- Taksitlerden birinin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muacceliyet kazanır ve banka
teminat mektuplarının tamamı BB/KTK katkı payları ile birlikte nakde çevrilir. Süresinde ödenmeyen her
türlü avlama ücretleri ve diğer ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammı alınır.
6- İSTEKLİ tarafından, işbu sözleşmede öngörülen normal taksit ödeme tarihinden 7 (yedi) iş
günü önce İDAREYE yazılı başvuruda bulunulması ve ihaleyi onaylayan ita amirince de uygun görülmesi
halinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi hükümlerine göre belirlenen aylık gecikme zammı peşin
ödenmek ve her taksit için bir defa olmak kaydı ile en fazla otuz (30) gün ek süre uzatımı verilebilir.
Uzatma tarihinin bitiminde uzatmaya konu taksitin ödenmemesi fesih nedenidir.
7- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter
masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan İSTEKLİYE aittir.
8- Bedeller ve ücretler ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. Bölge Müdürlüğü Adıyaman
Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C Ziraat Bankasının Adıyaman Şubesindeki
TR490001000184573505425001 nolu hesabına yatırılacaktır.
9- İSTEKLİ, sözleşme süresi sonuna kadar ihale edilen kotaları herhangi bir neden, avcı temin
edememesi nedeniyle kullandıramaması durumunda taksitleri ödemek zorundadır.
M- SÖZLEŞME YAPILMASI
1- İSTEKLİ; onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen 15 gün içinde;
a) Geçici teminatı KESİN TEMİNAT’a çevirmek,
b) İhale bedelinin % 25’ini PEŞİNAT olarak yatırmak, taksit tutarları kadar teminat vermek,
c) Kendisine ait VERGİ, RESİM ve HARÇ’ları yatırmak zorundadır.
Şartname, sözleşme ve ekleri; İDARE ve İSTEKLİ tarafından NOTERE tescil ettirilecektir.
Noter masrafları İSTEKLİ tarafından ödenecektir.
İSTEKLİ, yukarıda istenen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmediği takdirde, protesto
çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın 15 (onbeş) gün sonunda ihale bozulur ve geçici teminat
gelir kaydedilir.
2- İhaleyi kazanan şahıs veya firma hakkında İDARECE istenecek, mahalli güvenlik birimlerince
yapılacak soruşturmanın olumlu olması zorunludur. Soruşturmanın olumsuz gelmesi halinde ihale iptal
edilir. Geçici teminat gelir kaydedilir. Soruşturmanın, sözleşme tarihine kadar gelmemesi durumunda
sözleşme yapılır. Ancak, soruşturmanın olumsuz gelmesi durumunda sözleşme feshedilerek kesin teminat
gelir kaydedilir.
3- İhaleyi kazananın ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile birlikte
grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya noterce düzenlenmiş
vekâletname ile vekilleri marifetiyle imzalamak zorundadırlar.

N- GENEL HÜKÜMLER
1- İhale şartnamesi ve sözleşmesi, İDAREDEN ücretsiz olarak görülebilir.
2- İDARE, ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edecek olup, ihale
komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu husus ihale kararında gerekçesiyle birlikte
belirtilecektir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.
3- İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü
içinde, ita amiri yetkilisince onaylanır veya iptal edilir. İta amiri tarafından onaylanmayan ihale
hükümsüzdür.
4- İhale kararı onaylandığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde; üzerine ihale yapılana veya
vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 (yedi) gün kararın İSTEKLİYE tebliğ tarihi sayılır.
İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum İSTEKLİYE aynı şekilde bildirilir.
5- İSTEKLİ, ita amiri tarafından onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden
itibaren onbeş gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmek ve İDARE ile sözleşme imzalamak
zorundadır.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir.
O- SÖZLEŞMENİN FESHİ
1- Sözleşme yapıldıktan sonra İSTEKLİNİN taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname
ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine İDARENİN en az 10 gün süreli ve
nedeni açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
2- İSTEKLİ; kotaların kullanımını başkasına devredemez, avlanma amacı dışında kullanamaz. Bu
durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi durumunda hiçbir kazai hükme gerek kalmaksızın sözleşme
feshedilir. Kullanılmayan diğer kotalar kullandırılmaz ve av organizasyonlarına izin verilmez.
3- İSTEKLİNİN belirlenen kota miktarından fazla melez yaban keçisi veya yaban keçisi dışında
izin almadan avına izin verilen diğer av hayvanları ile korunan türleri avlandırması halinde, başka bir
hüküm aranmaksızın sözleşme feshedilir. Ayrıca, Cezai Hükümler bölümünde belirtilen ücretleri ödemek
zorundadır.
4- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu kararı ve Yönetmelik hükümleri ile
2015-2016 av yılında av turizmi kapsamında uyulması gereken kuralları içerir esas ve usullerle belirlenen
avlanma usul ve şekillerinin dışında av organizasyonlarının düzenlenmesi halinde sözleşme feshedilir.
5- İSTEKLİ, şartnamede belirtilen yasaklara uymak zorundadır. Bu yasaklara uyulmadığının
belirlenmesi durumunda hiçbir kazai hükme gerek kalmaksızın sözleşme İDARECE fesh olunur ve kesin
teminat irat kaydedilir.
6- İSTEKLİNİN sözleşme süresi dolmadan faaliyetini durdurması veya sözleşmenin feshine neden
olması durumunda, avlanmanın gerçekleşmemiş olması durumunda dahi olsa yatırmış olduğu bütün
taksitler ve ödenmemiş taksitlerin teminatları nakde çevrilerek gelir kaydedilir. Teminatların yeterli
gelmemesi halinde İSTEKLİDEN ayrıca 6183 sayılı Kanun çerçevesinde tahsil edilir.
7- Yukarıda belirtilen nedenlerle sözleşmenin fesih edilmesi halinde fesih yazısı noter kanalı ile
ihtarname çekilerek İSTEKLİYE bildirilir. İSTEKLİ tebligatı müteakip derhal av organizasyonunu sona
erdirmek zorundadır. Av organizasyonunun sona erdirilmemesi halinde 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi
hükümleri uygulanır.

P- YASAKLAR
1- İstekli ihaleye konu olan kotaları G maddesinde belirtilen sınırlarda kullanabilir ve bu sınırların
dışında tasarrufta bulunamaz ve av organizasyonu düzenleyemez, belirlenen kotayı aşamaz, avlak sınırları
içinde ve dışında Yaban Keçisinden başka av hayvanını kota olmaksızın ve izin almaksızın avlatamaz.
2- Kanun, Yönetmelik, Merkez Av Komisyonu kararı ve av turizmi uygulama talimatı ile diğer
mevzuatla belirlenenler dışında av organizasyonu düzenlenemez.
3- Av organizasyonlarıyla ilgili, 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri saklıdır. Avlanma kotası ihale edilen avlaklarda 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu uygulanır.
4- Avlak, hiçbir şekilde avlanma faaliyeti dışında kullanılamaz.
5- Av hayvanlarının yaşama alanlarına kesinlikle müdahale edilemez.
6- Yasaklanan avlanma usul ve şekilleriyle av organizasyonları yaptırılamaz.
7- Bakanlık görevlisi olmadan av organizasyonları yapılamaz.
8- İstekli av organizasyonlarında av ve yaban hayvanlarına zarar verici, ürkütücü ve barınma
alanlarından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunamaz, av organizasyonunun yapıldığı avlakta toprak, su,
hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapamaz.
9- İstekli idareden izin almadan av turizmi kapsamında av organizasyonu düzenleyemez, yabancı
turist avcılar için geçici avcılık belgesi, yabancılar ve yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin
belgesi almadan ve yanlarında bulundurmadan av veya yaban hayvanı avlatamaz, avlanmasına aracılık
edemez.
10. Yabancı avcılar; izin belgesinde belirtilen seri numaralı silah ve yabancı avcıların dışındaki
avcılar ise ibraz edilen ruhsatın dışındaki başka bir silahla avlanamaz. Bu durumda izin belgesi iptal edilir
ve mevzuat hükümleri uygulanır.
11- Av hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimi organizasyonları, idareden izin alınmadan
yapılmaz.
12- Avlanan av ve yaban hayvanı, nakliye tezkeresiz taşınamaz.
13- Avlakta hayvan sağlığını tehdit edecek hiçbir iş yapılamaz.
14- Av kılavuzu veya av organizatörü ile rehberler av organizasyonunda, av silahıyla
dolaşamazlar/görev yapamazlar. Türlerle ilgili kuralların yer aldığı av turizmi uygulama talimatın ilgili
maddelerinde belirtilenlerin haricinde, avcı dışında hiçbir kimse av silahı bulunduramaz.
15- Av organizasyonu, sürek avlanma şekliyle yapılmaz.
16- Av organizasyonunda köpek kullanılmaz.

17-

Kişi, çalışma yapılacak yer, araç ve çalışma zamanı bilgilerini bildirmeyen işleticiye av

organizasyonu için etüt ve belirleme çalışmalarına izin verilmez, kişiler de bu çalışmaları yapamaz.
18. Envanter tarihlerinde av organizasyonlarına izin verilmez
Yukarıdaki faaliyetlerde bulunulduğunun belirlenmesi durumunda hiçbir kazai hükme gerek kalmaksızın
sözleşme fesh olunur.
R- İSTEKLİNİN SORUMLULUKLARI:
1- 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu
Kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile
15.07.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
ve 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluşlararası Koruma Kanunu Hükümleri saklı
olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı sahalarda Av Organizasyonundan önce Güvenlik
Birimleri ve Mülki Amirliklerle iletişim kurulduktan onay alındıktan sonra, Av Organizasyonları
yürütülecektir. Sözleşme süresi içerisinde Güvenlik nedeni ile Av Organizasyonlarının iptal
edilmesi veya yapılamaması durumunda idare sorumlu olmayacaktır. Av Organizasyonları
yapılmış sayılacaktır.
2- Avcıların güvenliğinden ve av organizasyonu sırasında doğabilecek maddi zararlardan İSTEKLİ
sorumludur.
3- İSTEKLİ, ihale edilen kotaları sözleşme süresi içinde kullanacaktır.
4- Avlanmalar, doğal kaynaklara zarar vermeden yürütülür ve sona erdirilir.
5- İSTEKLİ, av organizasyonunda görevlendirecekleri yardımcı elemanları saha civarına yakın yerleşim
birimlerinden alacaktır.
6- İSTEKLİ, av sırasında av sahasındaki türlerin optimal düzeyde korunmasını sağlamak zorundadır.
7- Gerektiğinde ilgili İDARECE tarafından talep edilmesi durumunda yapılacak koruma faaliyetleri
ortaklaşa yürütülecek ve sahada kaçak avcı belirlendiğinde İDAREYE bilgi verilecektir.
8- İSTEKLİ; sahada av organizasyonu sırasında kuracağı kamp alanında çıkabilecek yangınlara karşı her
türlü önlemleri almak ve av organizasyonu sırasındaki yangınlarda söndürme çalışmalarına tüm
personeliyle birlikte katılmak zorundadır.
İSTEKLİNİN ihmal ve kusurundan çıktığı belirlenen yanan saha İSTEKLİ tarafından tekrar
ağaçlandırılır. Meydana gelen zarar İSTEKLİDEN tazmin edilir.
9- İSTEKLİ, GENEL MÜDÜRLÜKÇE istatistiksel bilgilerin tutulması amacıyla çengel boynuzlu dağ
keçisinin trofe değerini belirlemede yardımcı olmak, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi
kaydettirmek zorundadır.
S- İDARENİN SORUMLULUKLARI:
1- İDARE, İSTEKLİNİN avlanma izinlerini bu şartname ve 2018-2019 av yılında av turizmini içerir esas
ve usullere aykırı olmadıkça, eksik belge bulunmadıkça ve avcılık belgesi harcı ile avlanma izin
ücretlerinin yatırılmış olması koşullarının yerine getirilmiş olması durumunda geciktiremez.
2- İDARE, İSTEKLİNİN izin verilen tarihte düzenleyeceği av organizasyonu için görevli personel
vermek zorundadır.
3- İDARE, av organizasyonları ile ilgili belgeleri, görevlendireceği BAKANLIK görevlisine vermek ve
BAKANLIK görevlisi de avlakta yanında bulundurmak zorundadır.
4- İDARE, BAKANLIK personelinin Yönetmelikle belirlenen görevleri yerine getirmesini sağlayacaktır.

Ş. Hükümleri Saklı Olan Mevzuat
Av organizasyonlarıyla ilgili, 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu hükümleri saklıdır. Avlanma kotası ihale edilen sahalarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
uygulanır.
T- ÖZEL HÜKÜMLER
1- İstekli, ihaleye konu kotalara ilişkin av organizasyonlarında, mevzuata ve av turizmi uygulama
talimatına uyar.
2- Av organizasyonları, doğal hayata zarar vermeden yürütülür ve tamamlanır.
3- Yabancı avcının kimlik, pasaport ya da ülkemizce kabul edilen kimlik belgelerinden biri ile av
silah ve teçhizatı, yerli avcının kimlik ve av silah taşıma ruhsatını kontrol edecek Bakanlık personeline
yardımcı olunur.
4- İşletici ve av organizasyonunu düzenleyenler; ilk yardım için gerekli malzemeleri araçlarında
bulundurur ve yöntemine uygun ilk yardım önlemlerini alır. Av organizasyonu öncesi, sırası ve
sonrasında av güvenliği ve sağlıkla ilgili konularda sorumluluk; avcı, işleticinindir. Ok-yay ile avlanacak
avcı, bireysel yeteneklerine profesyonel şekilde uygun gelen güvenlik ekipmanını kullanır ve güvenlik
yöntemlerine kesinlikle uyar.
5- Av organizasyonunun varlığını kanıtlamaya yönelik avlanan bireylerin fotoğrafı, görevli personel
ile av kılavuzu, avcı ve acente personeli olacak şekilde ilgililer tarafından çekilir ve Bakanlık görevlisine
verilir. Fotoğraf çekimine özenle uyulur; çekimlerde arka mekan/yer/mevki durumu gözetilir. Fotoğraflar,
orijinal ve manipüle edilmemiş, 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösterecek şekilde çekilir.
6- Sıfırlama ve deneme-kontrol atışları, yerleşim yerlerinin dışındaki tehlikeli durumlar
oluşturmayacak yer ve zamanda yapılır.
7- Gerek duyulması durumunda güvenlik amacıyla, acente ya da avcının görevlendirdiği kişiler ya
da avcılar, belirleyici sembol ve kıyafet giyer.
8- “Av Kılavuzlarının Seçimi, Görevi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat” doğrultusunda av
kılavuzu aracılığıyla, refakatinde avlanılır.
9- Avlama ücretinin dışındaki trofe ve diğer ücretler, av organizasyonunun sonuçlandığı tarihi
izleyen beş işgünü içinde GARVÖT’e dayanarak hazırlanacak ABF tahakkuk ettirilir.

Bu ücretler

bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 15 gün içinde ödenmeyen ücretlerle ilgili olarak
mevzuat hükümleri uygulanır.

10- Tofelerin ölçüm, puanlama veya tartımları; Bakanlık görevlisince yapılır ve işletici temsilcisiyle
birlikte kayıt altına alınır.
Ölçüm, av turizmi uygulama talimatının “Şekil 3 trofe belirleme ölçüm şekli”nde belirtildiği
gibi eksiksiz yapılır.
Av turizmi uygulama talimatının Tablo:2’sindeki türlerin trofe ölçüm, tartım ve puanlamasının
Bakanlık görevlisine yaptırılmaması durumunda cezalı avlama ücreti uygulanır.
Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm işlemler işletici tarafından yapılır.
Boynuz ölçümünde, 0,5 cm ve yukarısı 1 cm; trofenin tartımında, 0.5 g ve yukarısı 1.0 g olarak
işlem görür.
11- İstekli, yabancı turist avcıların av silah, mermi ve aksamlarının ülkemize getirilmesi, av
organizasyonlarında kullanılması ve ülkemizden çıkarılmasında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uyar.
12- Av organizasyonlarında; çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay
kullanılır.
13- Av organizasyonlarında, görevli personel ve yardımcı elemanlarla ilgili Yönetmelik ve av
turizmi uygulama talimatında belirtilen hususlar uygulanır.
14- Av organizasyonu, bek ve yürüyüş avı şeklinde yapılır.
15- Av turizmi izin belgesindeki acentenin adı ile sahibin adı farklı olan işleticilerde av
organizasyonu düzenleyebilir.
16- Avlanma süresi birbirini izleyecek şekilde, yabancı avcılar için 7; yerli avcılar için 5 gündür.
Ok-yay ile 10 gündür.
17- İstekli kotaların kullanım hakkını başka acente veya gerçek veya tüzel kişiye devredemez.
18- İşletici tarafından av organizasyonunun iptal edilmesi, avcı bulunamaması veya av/yaban
hayvanının avlatılamaması durumunda; kota doğrultusunda aynı ya da başka avcılara, avlanma izin
ücretinin ödenmesi koşuluyla aynı kotaya en fazla ikinci kez izin verilebilir. İkinci defa da av
organizasyonunun iptal edilmesi, avcı bulunamaması veya av/yaban hayvanının avlatılamaması
durumunda av gerçekleşmiş kabul edilir ve ücret iadesi yapılmaz.
Avlatamama ya da iptal durumunda, kotanın ikinci kez kullanımının ne zaman yapılacağı idarece
belirlenir.
19- Avlama ücretlerine et bedeli-değeri dahildir. Toplam avlama ücreti, Bakanlık payı ve katılım
payı ücreti ile KDV toplamıdır.
20- Avlama ücretiyle ilgili iş ve işlemlerde, mevzuat ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
uygulanır.

21- Avlanma izin ücreti her bir av veya yaban hayvanı için ve talep edilen her bir kota sayısı kadar
ayrı ayrı alınır.
Aynı avcıya birden fazla av veya yaban hayvanı türü için izin verilmesi durumunda, her bir kota
için ayrı ayrı avlanma izin ücreti alınır.
İsteklinin düzenleyeceği av organizasyonunda yabancı ve yerli avcı için 400 TL. avlanma izin
ücreti peşin alınır.
Avlanma izin ücreti, avlama ücretine mahsup edilmez.
Ücretler, banka masrafları dahil edilmeden yatırılır.
22- Yaralanan av veya yaban hayvanı avlanmış ve kota kullanılmış olarak işlem görür.
23- Yaralı av ve yaban hayvanının izlenmesi, aranması, Bakanlık görevlisi eşliğinde ilgililerle
birlikte en fazla 3 gün süreyle yapılır. Yaralı av ve yaban hayvanının daha sonra bulunması ve işleticinin
trofeyi talep etmesi durumunda ücretlendirmelerin yapılmasından sonra trofe verilir.
24- Avlanan türün elde edilememesi durumunda, av ve yaban hayvanı avlanmış olarak işlem görür.
Elde edilemeyen türün daha sonra bulunması ve talepli olunması durumunda trofe ücreti uygulanır.
25- Avlanan av ve yaban hayvanının trofe ve av eti avlaktan açıkta olmayacak şekilde çıkarılır,
taşınır.
26- Bakanlık personeli, av ve yaban hayvanının istenilen nitelikte avlanamaması ya da cezalı
avlanmasından sorumlu tutulamaz. Av organizasyonuna en fazla 2 (iki) Bakanlık personeli eşlik eder.
27- Yapılan her av organizasyonunda GARVÖT, ava eşlik eden Bakanlık görevlisi tarafından av
organizasyonunun gerçekleştirildiği her günü içerecek şekilde düzenlenir, işleticinin görevlendirdiği av
kılavuz veya av organizatörü ya da yetki verdiği kişi tarafından imzalanır.
28- Av organizasyonuna dayanak oluşturması, av organizasyonuyla ilgili bilgilerin derlenmesi,
Genel Müdürlükçe bilgi edinilmesi amacıyla; avlanma izin belge numarası, izin verilen avlak, avlanan av
hayvanının türü, sayısı, ağırlığı, trofe nitelikleri, yaralama ve ava katılma gün sayısı bilgileri GARVÖT’e
kaydedilir.
GARVÖT’ün, bir nüshası Bakanlık görevlisi tarafından işleticiye verilir. Diğer nüsha av
organizasyonunun bitiminde Bakanlık görevlisince İdareye teslim edilir.
29- Avlanan av veya yaban hayvanının et ve trofeleriyle ilgili uygulamalarda Mevzuat ve av turizmi
uygulama talimatı hükümlerine uyulur.
30- 2009-23 sayılı Nakliye Tezkeresi ve Kullanımı Genelgesi hükümleri doğrultusunda av veya
yaban hayvanı; av organizasyonunun yapıldığı avlaktan, avlağın bulunduğu il sınırlarındaki Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerine kadar nakliye tezkeresiyle taşınır.
31- Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, usulsüz av yaptırdığı, diğer
ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları teşvik

ettiği, yabancı avcıları mağdur ederek Türkiye aleyhinde olumsuz propagandaya neden olduğu belirlenen
acentelere Kanun ve 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
32- Acente, işletici; belgelerin düzenlenmesi, alınması, iletilmesi ve kayıt altına alınması ile trofe
niteliğinin belirlenmesinde Bakanlık personeline yardımcı olur.
33- İdare ve Genel Müdürlük personeli avlakta; istediği gün ve saatte, şartname ve sözleşme
hükümlerine uygun av organizasyonu yapılıp yapılmadığını kontrol etmekte serbest olup, işletici bu
konuda yardımcı olur.
34- Av organizasyonlarının örtüşmesi durumunda, işleticinin avlatacağı alanlar İdarece belirlenir.
35- Avlakta boşta olan veya boşalan yerli/yerel avcı kotaları av turizmi uygulama talimatı
doğrultusunda işleticiye idare tarafından tahsis edilir. Boşta olan veya boşalan yerli/yerel avcı kotaları
yabancıya 2 kez kullandırılır.
36- Avlak sınırları hakkında bilgi için İdareye başvurulur.
37- Av organizasyonunun kime ait olduğu, kimin tarafından avlattırıldığının doğru olarak kamuoyu
tarafından bilinmesi/öğrenilmesi amacıyla, av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanlarının
sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması, başkaları tarafından da etiketlenen görüntü ve fotoğrafların
olması durumunda, “av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonudur”, “….. kişinin (avcının)………
(nerede) yaptığı av organizasyonudur” açıklaması ya da izin belgesinin bir örneği konulur. Av turizmi
kapsamında avlanıp ev ve işyerlerinde sergilenen trofelerin paylaşılması durumunda da açıklama yapılır.
38- Envanter çalışması veya yoğun av organizasyonlarının olması durumunda avlanma tarihi
değişiklikleri, organizasyon öncesi etüt ve belirleme çalışmaları ile birden fazla av organizasyonunda
mevki seçimi; avlak ve personel durumu, organizasyon öncesi hazırlık ve organizasyonun başarılı
geçmesi gibi durumlar değerlendirilerek işletici ve yerli/yerel avcı ile iletişim kurularak İdare tarafından
belirlenir.
39- İşletici, av turizmi kapsamında düzenlenen av organizasyonunun fotoğraf ve film çekimlerinin
profesyonel olarak ticari amaçlı düzenlemediği ve bunun ticari amaçlı yayımlanmayacağıyla ilgili
idareye taahhütname verir.
40- Avına izin verilen (yaban keçisi, melez yaban keçisi) av organizasyonlarında; yeniden izin
belgesi alınmaksızın, düzenlenmeksizin 2018-2019 av dönemi MAK kararına göre avının yasaklanmamış
olması koşuluyla, MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkinin avlanmasına idarece
izin verilebilir.
41- Avcı, acente, işletici; av organizasyonu sırasında görülen av ve yaban hayvanlarını GARVÖT’e
işlettirir.

42- Avlanma olanağının kısıtlı; avlakta 2’den fazla avcı olmasının avlanma olanağını azalttığı,
zorladığı; personel görevlendirmesinde sorun olan avlaklarda av organizasyonlarının başarılı ve rantabl
geçmesi için İdare av günü planı çıkarır.
43- İstekli, refakat edecek yerli, yerel, yabancı kişi bilgilerini av organizasyonu öncesinde İdareye
bildirir.
44-

Av organizasyonunu yürütecek kişiler ile etüt ve belirleme çalışmalarında; kişi, çalışma

yapılacak yer, araç ve çalışma zamanı bilgileri İdare/şefliğe bildirilir.
45- Kotanın kullandırımının yerli avcıya yapılması durumunda atış mesafesi en fazla 550 m’dir. Bu
mesafenin üzerinde yapılacak atışlarda avlağın avlama ücretinin % 25’i oranında ceza uygulanır.
46- Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre çözümlenir.
47- Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde
avlağın bulunduğu Yerel Mahkemeler yetkilidir.
Yukarıdaki Özel Hükümlere Ek Olarak Türlerde
Yaban keçisi için
1- 8 (Sekiz) ve 8 üzeri yaşındaki erkek bireyler avlanır.
2- Dişi veya 7 yaş ve altındaki erkek bireylerin avlanması cezalı avlamadır.
3- Avlama ücreti, 100 cm’den (dahil) daha kısa boynuz uzunluğu içindir.
4- “+1 cm trofe ücreti”: Boynuz uzunluğu 100 cm’nin üstündeki her 1 cm uzunluk için ilave olarak
alınacak ücrettir. Bu ücret, KDV dahil 118 TL’dir.
5- Yaban keçisi ile HB-Ş tekenin boynuz ölçümü; boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa
yaş boğumları üzerinden mezura bastırılmadan yapılır.
6- Katılım payı, 100 cm ve daha kısa boynuz uzunlukları için belirlenen avlama ücreti ile trofe
ücretinden verilir.
7- HB-Ş avlanması durumunda kota kullanılmış sayılır.
8- İki boynuz uzunluğunun birbirinden ¼ oranından daha az farklı olması halinde boynuz
uzunluklarının ortalaması alınır.
9- Trofenin ölçümünün yaptırılmaması durumunda, avlak için belirlenen avlama ücreti ek olarak
uygulanır.
10- Av turizmi uygulama talimatında belirtilen HB-Ş bireyler varsa kanıtlarıyla birlikte İdareye
bildirilir.

U- CEZAİ HÜKÜMLER
1- Avlanma izin belgesinde belirtilen tür ve sayı dışında avlanılması, avlatılması durumunda; 20182019 av dönemi için Bakanlık Makamı Oluru’yla belirlenen tazminat bedelleri ile Kanunun 25 inci
maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Çakal ve tilki av organizasyonları bu
hükmün dışındadır.
2- Tazminat bedelleri, idare tarafından işleticiye yapılacak bildirimden sonraki 7 (yedi) gün içinde
ödenir.
3- İşleticinin avlakta izin verilen av veya yaban hayvanı tür ve sayıdan fazla dişi, yavru, erkek birey
avlanması durumunda; bir kotanın ihale bedelinin 4 katı bedel öder. Ayrıca tazminat bedeli uygulanır.
4- Tüm cezalı avlanmalarda, av turizmi uygulama talimatının Tablo:4’ündeki “Cezalı avlama
durumu ile cezalı avlama ücreti” ayrıca uygulanır.
5- Cezalı avlama ve yaralama ücretlendirmeleri şartnamede yer alır. Aşağıdaki tabloda her tür için
belirlenen cezalı ücretler şartnamesinde yer alır.
(Yaban keçisi için)
İşleticinin, dişi veya 7 yaş ve altındaki erkek bireyi avlaması, avlatması durumunda; av
turizmi uygulama talimatının Tablo 4’üne göre Tablo 5’deki avlama ücretinin 2 katını ödenir.
Dişi veya 7 yaş ve altındaki erkek bireyin avlanması, avlatılması durumunda işletici; av turizmi
uygulama talimatının Tablo 4’üne göre Tablo 5’deki avlama ücretinin 2 katı işletici tarafından
ödenir.
Tablo 4: Cezalı avlama durumu ile cezalı avlama ücreti
Tür
Yaban keçisi

Cezalı Avlama Durumu
Dişi veya 7 yaş ve altındaki erkek
bireylerin avlanması

Cezalı Avlama Ücreti
(TL, KDV hariç)
Tablodaki avlama ücretinin 2 katı

ŞARTNAMEYİ VE 2018-2019 AV YILINDA AV TURİZMİ KAPSAMINDA UYULMASI
GEREKEN KURALLARI İÇERİR ESAS VE USULLERİ OKUDUM ŞARTLARI AYNEN
KABUL EDİYORUM.
İHALEYE KATILAN FİRMA…

