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'.>1Igi:a)29+6j;2,~t~taii1ıH~e 79749741-480-60500 sayılı yazımız •. '
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.'Konu: 'Av Turizmi/Kota ve Saha Düzeltme'
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. -."..·Gegerli1ik·silre~ilNisan 2013-31 Mart 2014 tarihleri arası olan 20'13-2014 avyÜfuda
.·av turizmi kapsammdayapılacak av organizasyonlarında .uyulması gereken esas ve usuller
.'Hgide kayıtlıyazımızla bildirilmişti. . .

Bolu n Geneli olarak adlandırılan salıalar Merkez, Aladağ; Gerede, Mengen, GÖ)ınUk
.·ve:NIndur.nuOrman Işletme Müdürlükleri ve 8 kızıl geyik kotası şeklinde H2013..2014 Av Yılı
. Av Turizmi -Uygulamalarını İçerir Esas ve 'Usuller'tin 80, maddesindeki "Tablo 4: Kızıl
. Geyikvte yeralmıştı. .' ". . . .
. . Yı11tkavıanına'köta8ioe1İdemesi için Orman ve Su .İşleri Bakanlığı rx.(Döğa
"Ko!UIl1ave Milli Parklar) Bölge Müdürlüğümüzce gönderilen fonnlar doğrultusunda'Tablo 4:
:K1Z11 'Geyik"; Kıbrıscık Orman İşletme Şefliği'nde (DİŞ) 1 yerli ve ıyabancı; Sarpuncuk ....
.Oİş;de 1. yerel; .Taşlıyayla OİŞ'de 1 yerli ve 1 devlot misafiri-diplornatile SebertOtŞ'de 2
yabancıve 1 yerli avet kotasıolarak düzeltilmiştir, Bu kota dağılımına göre; Kıbrıscık Dİş'de
'l:veSeben OİŞ'de2.yabancl,avcı kızıl geyik kotası IX. Bölge MÜdürlüğünce ihale
edilecektir. . ' .. '. ". . , ~.

'.' Ytik~&ıha. hSediloIikOnu.nu.n B~liğini~ ':"'Cj~~.ıyla "Av Turizoıl ızin Bel.geSi'· 3.ı.tnı.Ş• .
acentelere acilendıryurulması ve bılgı edinmelerının sağlanması hususunda; ..

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. . .' '. '.. . .•.....•.•.
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Bır Jlvr~kS070 SiL:)'ıli :Elektronik tm~aK~İıiınliidil glke 'elökt~6riik6ıııiıtk imiıı}~nınıştır.
Evrtık <ı(lğ'r'lllıımıı adresl:bttpıll(lbYS,?rmıınsu.gov,tr/DOg'ı'olama.lIspx?p.709373
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AdrB!l : Sö~ıtOZU Cad. No:14/B :ı:ıç~tep.ç 06560 Yeıılırtühmı<:-
AN'K:A.RA
'Ielefon : O~1220160 91' .
e-posta: mı:ıytınik@omıansu.gov.tt

Ayrıntılı Bilgi: M. UYANIK Mllhondls

Fı\)(; 0312287 ıı18
'Elek'tronlk Ag: ~Vw\'V,om1an$II,g()v.tr


