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Tarım ve Orman Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

2. Bölge Müdürlüğü-Çanakkale Şube Müdürlüğü 

Gökçeada Örnek Avlağında 2021-2022 Av Sezonunda Uygulanacak    

Usul ve Esaslara Ait 

İlandır 

 
1- Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü görev 

alanı dahilinde bulunan Gökçeada Örnek Avlağı 23/10/2021 Cumartesi günü ava 

açılacaktır. 

2-Av dönemi boyunca Çarşamba-Perşembe ve Cuma günü hariç günlük haftanın 

dört günü avlanabilecektir. 

3-Günlük kota 3 kınalı keklik 1 yaban tavşanı ya da 5 kınalı keklik olmak üzere iki 

şekilde belirlenebilecektir. 

4-Yerli avcılarda kınalı kekliğin her bir kotası için KDV dahil 90 (doksan) TL, yaban 

tavşanının her bir kotası için 180 (yüz seksen) TL. olacak şekilde avlanma ücreti 

belirlenmiştir. (Paket fiyat toplam 450 TL.) 

5-Yabancı uyruklu avcılar için ise belirlenen yerli avcı fiyatının 3 (üç) katı kınalı 

keklik KDV dahil 270 (ikiyüz yetmiş) TL.- Yaban tavşanı KDV dahil 540 (beş yüz kırk) TL. 

avlanma ücreti uygulanacaktır.  

6-Gökçeada ikametli olup, Gökçeada Kulübü üyesi avlanma izin kartı alan avcılar 

10 kınalı keklik ve 5 yaban tavşanını ücretsiz avlayacak, bu avcıların bu kotaların dışındaki 

avlanmalarında yerli avcı için uygulanacak avlama ücretiyle avlanacaktır. 

7-Talep sahipleri ilandaki esaslar doğrultusunda 19/10/2021 Salı günü 

saat 09.00’dan itibaren müracaatlarını ekte sunulan dilekçeye uygun olarak            

0 286 212 92 32 numaraya fax yolu ile bildirilecek olup, pandemi sürecinden 

dolayı elden yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Müracaatlar en fazla 4 kişilik olup, dilekçede avlanılacak tarih, avlanılacak 

hayvanların türü, miktarı ve başvuru sahibinin iletişim bilgileri mutlaka 

bulunacaktır. Aksi halde müracaat geçersiz sayılacaktır. 

Gökçeada da devamlı ikamet eden avcılardan gelecek talepler ayrıca 

değerlendirilecektir. 

8-Fax yoluyla müracaat edenlerden sıra numarasına göre kota almaya hak 

kazananlar Şube Müdürlüğümüzce irtibat numaralarından aranarak avlanma ücretini Şube 

Müdürlüğümüz Döner Sermaye hesabına (T.C Ziraat Bankası Çanakkale Şubesi IBAN 

NO TR32 0001 0000 7257 3584 8450 01) yatıracaklardır.  

Avlanmaya hak kazanan avcı, yatırdığı  avlanma ücreti karşılığında aldığı 

ve üzerinde TC kimlik numarası yazılı olan  makbuzunu idareye teslim edecektir. 

Her avcı kendisi için makbuz sunacak olup toplu makbuz kestirilmeyecektir. 

”Gökçeada Örnek Avlağında …/…/ 2021 (gün adı) tarihli avlanma ücreti” ibareli bilgi 

notu yazdırılarak yatırılacaktır.(Şube Müdürlüğümüzce kota almaya hak kazandığına 

dair geri dönüş yapılmadan kesinlikle ilgili hesaba para yatırılmayacaktır. 

9-Avlanma izni alan avcılar Gökçeada Örnek Avlağına gittiklerinde ava başlamadan 

önce mutlaka ilgili Av Koruma Memurları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.(İrtibat için: 

Av Koruma Memuru; Naci ÖGE:(0 536 748 69 40 ), Hüseyin KARABULUT :(0 535 239 67 

80) 

 10-İlanın yayınlandığı adres: bolge2.tarimorman.gov.tr 
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