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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
3. Bölge Müdürlüğü 

 
KURA İLANI 

 

Sıra 
No 

Bulunduğu 
İl Avlağın Adı Tür Adet 

Muhammen 
Bedel (KDV 

hariç TL) 
Kura Saati 

1 Adıyaman Tut DA-1 Yaban Keçisi 1 87.500,00 TL 10:00 
2 Adıyaman Tut DA-2 Yaban Keçisi 1 87.500,00 TL 10:10 
3 Adıyaman Tut DA-3 Yaban Keçisi 1 87.500,00 TL 10:20 
4 Adıyaman Akdağ DA-1 Yaban Keçisi 1 89.000,00 TL 10:30 
5 Adıyaman Akdağ DA-2 Yaban Keçisi 1 89.000,00 TL 10:40 
6 Adıyaman Akdağ DA-3 Yaban Keçisi 1 89.000,00 TL 10:50 
7 Adıyaman Akdağ DA-4 Yaban Keçisi 1 89.000,00 TL 11:00 
8 Adıyaman Sincik DA-1 Yaban Keçisi 1 85.500,00 TL 11:10 
9 Adıyaman Sincik DA-2 Yaban Keçisi 1 85.500,00 TL 11:20 
10 Adıyaman Meydan DA-1 Yaban Keçisi 1 88.500,00 TL 11:30 
11 Adıyaman Meydan DA-2 Yaban Keçisi 1 88.500,00 TL 11:40 

 
TOPLAM 

 
11 

 
966.500,00 TL 

 
 

 
1- Yukarıda belirtilen Adıyaman ilindeki 11 Adet Yaban Keçisi kotası; “2020-2021 Av Turizmi Uygulama 
Talimatı” nın II. Genel Hükümler, Madde 1, aa fıkrası kapsamında, 23.09.2020 tarihinde 3. Bölge 
Müdürlüğümüz (Doğukent Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:1 Karaköprü/ŞANLIURFA Telefon: 0 414 
313 55 39 Belgegeçer (faks): 0 414 312 69 26) toplantı salonunda, yukarıda kotanın karşısında yazan 
saatlerde ayrı ayrı kuraya tabi tutulacak olup kura sonucu tespit edilen isteklilerden yerli avcı ve 
acentelere Adıyaman İl Şube Müdürlüğünce kota tahsisi yapılacaktır.  
 
2-  Başvurular; sadece 3. Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ( https://bolge3.tarimorman.gov.tr ) yer alan 
örnek dilekçe ile elden, posta veya belgegeçer (faks) yoluyla bu ilanın 8. (acenteler için) ve 10. (Yerli avcılar 
için) maddelerinde istenen eklerle birlikte 3. Bölge Müdürlüğüne (ŞANLIURFA) yapılacaktır.  
 
3- Yerli avcı ve acente yetkililerince bizzat yapılan başvuruların, en geç 18.09.2020 Cuma günü mesai 
bitimine (17:00) kadar 3. Bölge Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra 
idareye yapılan veya ulaşan başvurular kuraya dâhil edilmeyecektir. Postada yaşanacak 
gecikmelerden 3. Bölge Müdürlüğümüz sorumlu değildir. 
 
4- Kura sonucu tespit edilen acente 3. Bölge Müdürlüğümüz web sayfasından ( 
https://bolge3.tarimorman.gov.tr ) temin edeceği şartnameyi imzalayarak kura günü idareye teslim edecektir. 
Ayrıca acente ile Adıyaman İl Şube Müdürlüğü arasında kura kararının tarafına tebliğinden itibaren 5 (beş) 
iş günü içerisinde “2020-2021 Av Turizmi Uygulama Talimatı” nın II. Genel Hükümler, Madde 1, aa fıkrası 
gereği noter onaylı sözleşme yapılacak olup sözleşme yapılmadan önce muhammen bedelin % 6 (altı) sı 
kadar kesin teminatını Adıyaman İl Şube Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Adıyaman Şubesindeki 
TR490001000184573505425001 banka hesabına yatırması zorunludur. Acente kura kararının tarafına 
tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bu maddede ve 5. maddede yazılı hususları gerçekleştirmediği 
taktirde kota hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 
 
5- Kura sonucu tespit edilen acente sözleşmeyi imzalamadan önce, Vergi Dairesinden vergi mükellefi 
olduğuna dair belge, Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge, kura tarihinden en fazla bir ay 
önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve SGK borcunun bulunmadığına dair 
belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini Adıyaman İl Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. 
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6- Kura sonucu tespit edilen yerli avcılar 3. Bölge Müdürlüğümüz web sayfasından ( 
https://bolge3.tarimorman.gov.tr ) temin edeceği şartnameyi imzalayarak kura günü idareye teslim edecektir. 
Yerli Avcılar kura kararının tarafına tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde “2020-2021 Av Turizmi 
Uygulama Talimatı” nın II. Genel Hükümler, 1.b) hükmü gereği avlanma ücretinin %50 sini peşin olarak 
Adıyaman İl Şube Müdürlüğünün banka hesabına yatırarak kota tahsisi için Adıyaman İl Şube Müdürlüğüne 
başvurması gerekmektedir. Avın gerçekleşmesi durumunda avlama ücretinin geriye kalan %50 lik kısmı, 
ilgili tarafından Adıyaman İl Şube Müdürlüğü banka hesabına ödenir. Yerli avcı kura kararının tarafına 
tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bu maddede yazılı hususları gerçekleştirmediği taktirde kota 
hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 
 
7- Kura sonucu her bir kota için 1 asil tespit edilecek olup aynı kotaya diğer başvuranlar ise kura ile sırasıyla 
yedek olarak belirlenecektir. Kura sonucu asil olarak tespit edilen acenteler bu ilanın 4. ve 5., yerli avcılar 
ise 6. maddesinde yazılı iş ve işlemleri; maddelerde belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmediği taktirde, 1. 
yedekten başlamak üzere belirlenenler, kota tahsisi için Adıyaman İl Şube Müdürlüğüne davet edilecektir. 
 
8- Kuraya katılacak acenteler; Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin bir 
örneğini başvuru dilekçesi ekinde kura komisyonuna teslim etmek zorundadır. Kurada tespit edilen acenteler 
“Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı idarece görülmüş onaylı bir örneğini istenen diğer evraklarla birlikte kura 
kararının tarafına tebliğinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde Adıyaman İl Şube Müdürlüğüne teslim etmek 
zorundadır. 
 
9- Kura sonucu tespit edilen acenteler kotalarını sadece kendi acenteleri adlarına kullanabilirler. Kotalarını 
başka bir acenteye devredemezler. 
 
10- Kuraya katılacak yerli avcılar; geçerli bir “Avcılık Belgesine” ve “2020-2021 Av Dönemi Avlanma İzin 
Kartına” sahip olması gerekmekte olup, birer örneklerini başvuru dilekçesi ekinde kura komisyonuna teslim 
etmek zorundadır. Kurada tespit edilen yerli avcılar “Avcılık Belgesi” nin ve “2020-2021 Av Dönemi 
Avlanma İzin Kartı” nın aslı idarece görülmüş onaylı bir örneğini istenen diğer evraklarla birlikte kura 
kararının tarafına tebliğinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde Adıyaman İl Şube Müdürlüğüne teslim etmek 
zorundadır. 
 
11- Kura sonucu tespit edilen yerli avcılar kotalarını sadece kendi adlarına kullanabilirler. Başka bir yerli 
avcı veya acenteye devredemezler. 
 
12- 8. ve 10. maddede belirtilen belgeleri teslim etmediği anlaşılan acenteler ve yerli avcılar kuraya dahil 
edilmeyecek, kurada tespit edilmiş olsalar dahi kuraları geçersiz sayılacak olup kendilerine kota tahsisi 
yapılmayacaktır. 
 
13- Kura için şahsen veya dilekçe ile başvuran acenteler ve yerli avcılar kura gün ve saatinde kuraya 
gözlemci olarak katılabilirler. 
 
14- Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları,  KDV, noter masrafları vb. 
giderler kurada belirlenene aittir. 
 
15- İlanda belirtilmeyen maddeler için “2020-2021 Av Turizmi Uygulama Talimatı”, şartname ve 
sözleşmede yer alan hükümler geçerlidir. 
 
16- Kuraya katılan yerli avcılar ve acenteler bu ilanda, “2020-2021 Av Turizmi Uygulama Talimatı”nda ve 
şartnamede yazılı tüm hususları kabul etmiş sayılırlar. 
17- Kura komisyonu kurayı yapıp yapmamakta serbesttir. 
 
İlan Olunur. 
                                                          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
                                3. Bölge Müdürlüğü 
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