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KARŞIYAKA AĞ DALYAN’IN İSTİHSAL (AVLANMA) HAKKININ KİRALAMASI 

YAPILACAKTIR 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

İlimiz Erdek İlçesi dahilinde bulunan Karşıyaka Ağ Dalyan’ın İstihsal (Avlanma) Hakkı, 22/3/1971 tarihli 

ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 4 üncü, 13 üncü ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan 

Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği kapsamında 5 yıllığına yönetmeliğin 7. Maddesinde 

belirtilen esaslara göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adresi : 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Paşaalanı Mh Gaffar Okkan Cd. No:113 

Karesi/Balıkesir 

b) Telefon ve faks numarası : 2662462670 – 2662462674 

c) Elektronik Posta Adresi : 10.bsu@tarimorman.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi  
: http://balikesir.tarimorman.gov.tr  

   

2-İhale konusu işin   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hazırlanan stok tespit raporuna göre rezervuarda çeşitli balık türlerinde 

10.500 kg stok bulunmaktadır. İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin 

ayrıntılı bilgiye yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnamelerden ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer : Karşıyaka Ağ Dalyan 

c) Süresi : 5 (beş) yıl 

   

3- İhalenin   

a) Yapılacağı yer : 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu  

Paşaalanı Mh. Gaffar Okkan Cd. No:113 Karesi/Balıkesir 

b) Tarihi ve saati : 

 

İhale, Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen su ürünleri üretim 

bölgesinde ikamet eden münhasıran su ürünleri istihsali veya 

pazarlaması ile iştigal eden kuruluşlar için 15.02.2021 tarihinde saat 

11:30’da, mevzuatta giremeyeceği belirtilenler haricindeki tüm şahıs ve 

kuruluşlar için 22.02.2021 tarihinde saat 11:30’da İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

 

 

c) Kiraya verilebilecek su ürünleri üretim yerlerinde avcılık yoluyla istihsal hakkı;  

Öncelikle kiralanacak su ürünleri üretim yerine en uzun sınırı bulunan en küçük yerleşim biriminden 

başlamak üzere o yerde kurulu olan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere su ürünleri üretim bölgesinde ikamet 

eden münhasıran su ürünleri istihsali veya pazarlaması ile iştigal eden kuruluşlara, komisyon marifetiyle 

pazarlık usulüyle kiraya verilir. Bu kuruluşların talepte bulunmaması veya kiralama yapılamaması halinde ise su 

ürünleri üretim yerinin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yer alan üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim 

bölgesinde ikamet eden ve su ürünleri faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlara, ilçe sınırları içerisinde su ürünleri 

faaliyetinde bulunan kuruluşların bulunmaması veya kiralama yapılamaması halinde ise il sınırları içerisinde yer 



2 

 

alan üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden ve su ürünleri faaliyetinde bulunan 

diğer kuruluşlara komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilebilir. 

(3) Komisyon, ihale duyurusunda belirtilen gün ve saatte toplanır, süresi içinde başvuran kuruluşların 

başvurularını ikinci fıkrada belirtilen öncelik sırasına göre inceler. Duyuruda ve hazırlanan şartnamede belirtilen 

koşulları taşıyan kuruluşları tespit eder. Bu tespit sonunda üretim yerlerindeki su ürünlerinin avcılık yoluyla 

istihsal hakkı; 

a) Şartları haiz tek bir kuruluş varsa,  5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre, tespit edilen yıllık kira 

bedeli üzerinden bu kuruluşa, 

b) Şartları haiz birden fazla kuruluş olması halinde ve tamamının aralarında yapacakları bir protokolle 

anlaşarak, müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama talebinde bulunmaları halinde komisyonca 5 inci 

maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tespit edilen yıllık kira bedeli üzerinden müştereken bu kuruluşlara, 

c) Şartları haiz birden fazla kuruluş olup tamamının aralarında anlaşamaması halinde komisyonca 

belirlenen aynı gün ve saatte, bu kuruluşlar arasında 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tespit edilen 

yıllık kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden kuruluşa pazarlık usulüyle, 

kiraya verilebilir. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında kiralama yapılamadığı takdirde; kiralanacak alan, şartname ve 

duyuruda belirtilen gün ve saatte talep sahibi diğer gerçek ve tüzel kişilere açık olmak üzere pazarlık usulüyle 

ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tespit 

edilen yıllık kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden gerçek veya tüzel kişilere komisyon marifetiyle 

pazarlık usulü ile kiraya verilebilir. 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

 

İsteklilerden istenilen belgeler; 

a) Başvuru Dilekçesi  

b) İmza sirküsü  

c) Varsa vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi 

ç) İmzalı idari şartname 

d) İmzalı noter onaylı teknik şartname 

f) Vergi borcunun olmadığına dair belge 

g) SSK veya SGK prim borcu olmadığına dair belge 

ğ) Tebligat için ikamet belgesi 

-500 ₺ geçici teminat makbuzu ya da mektubu, 

-İhaleye girme yasağı olmadığına dair yargı kaydı 

 

h) İsteklinin kuruluş olması halinde ayrıca,  

 1) Üyelerinin su ürünleri üretim bölgesinde en az beş yıl ikamet ettiğinin gösterir belge (tarihçeli 

yerleşim yeri bilgileri raporu) 

 2) Kuruluş Ana Sözleşmesi 

 3) Yönetim kurulu kararı fotokopisi 

 4) Geçmiş kiralama döneminden kira borcunun olmadığına dair belge 

ı) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ayrıca, 

 1) Ticaret Sicil kayıt belgesi 

 2) Şirketin faaliyetlerinin su ürünleriyle iştigal ettiğine dair faaliyet belgesi 

 3) Yetki belgesi 

i) İsteklinin gerçek kişi olması halinde ayrıca, 

 1) Onaylı nüfus kayıt örneği  

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde ayrıca,  

 1) Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları 

Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

 

Yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerle Pazarlık (Açık Teklif) Usulü ile ihale gerçekleşecektir. 

 

5. İhale konusu istihsal hakkını kiralayan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını başkalarına devredemezler. 
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6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden tatil günleri hariç hafta 

içi her gün mesai saatlerinde ve internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilerek görülebilir. 

 

8. Teklifler başvuru ve tekliflerin bizzat ya da noter onaylı vekillerce yapılması zorunludur. Posta ile yapılacak 

başvuru ve teklifler kabul edilmeyecektir. 

  

9. Yıllık Muhammen Kira Bedeli 33.864,57 ₺ olup sözleşme tarihinde peşin olarak tahsil edilecektir. Sonraki 

yıllara ait kira artışları yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

 

10. İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden ilk yıl kira bedelinin tamamına tekabül eden tutarı 

teminat alınacaktır.  

 

 İlanen duyurulur.     İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 


