
İLAN 

 

ESKİŞEHİR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 

İLİMİZ SEYİTGAZİ İLÇESİ ÇATÖREN BARAJ GÖLÜNÜN SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ 

KİRAYA VERİLMESİ 

 

İlimiz,  Seyitgazi İlçesi sınırları dâhilinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Çatören Baraj Gölünün 

istihsal hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

1.Çatören Baraj Gölü 3500 kg sazan ve 2500 kg havuz balığı olmak üzere toplam 6000 kg avlanabilir stok 

üzerinden kiraya verilecektir. Baraj Gölünün birinci yıl tahmini kira bedeli 4.552,50 

(Dörtbinbeşyüzelliikiliraellikuruş) TL olup, geçici teminatı 137,00 (Yüzotuzyedilira) TL. dir.  
2. İkinci ve takip eden yılların yıllık kira bedeli bir önceki yılın kira bedeli üzerine Türkiye İstatistik Kurumunca 

yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)) 

oranında artırılması suretiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tespit ve tahsil edilir. Tahsil edilecek kira 

bedeli Valilik bünyesinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırılır. 

3. İlk yıla ait kira bedeli ve sonraki yıllara ait kira bedelleri ilk taksiti peşin olmak üzere 2.taksit takip eden 6. ayda 

ödenir.  

4-a) Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere 

o bölgede ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği 

veya köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilecektir. 

b) “a” bendinde sayılan kuruluşların müracaat etmemesi veya istenilen şartları taşımamaları halinde, diğer isteklilere 

de açık olacak şekilde su ürünleri üretim yeri şartname ve duyuruda belirtilen aynı gün ve saatte pazarlık usulüyle 

ihaleye çıkarılacaktır.  

5-a)İhale 21.09.2020  Pazartesi günü, Saat: 14.00’da Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kütahya Yolu 

Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacaktır. 
b) İhalenin belirlenen tarihte yapılamaması durumunda ikinci ihale 06.10.2020 Salı günü saat 10.00’da Eskişehir 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacaktır. 

6- İhaleyi alan kiracıdan, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır. 

7-İsteklilerden istenilen belgeler; 

8.1.İhaleye katılacaklar için istenen ortak belgeler; 

a) İhale Başvuru Dilekçesi, 

b) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri, 

c) Varsa vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri,  

d) Noter Onaylı Teknik Şartname, (Müdürlüğümüzden temin edilecektir.) 

e) İmzalanmış İdari Şartname, (Müdürlüğümüzden temin edilecektir.) 

f) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

g) S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı veya borcu olmadığına dair taahhütname, 

8.2.Gerçek kişiler için ortak belgeler harici; 

a) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

b) Tebligat için ikametgâh belgesi, 

8.3. İştirakçinin bir şirket olması halinde ortak belgeler harici;  

a) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi,     

b) Tebligat için ikametgâh belgesi, 

c) Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı 

vekâletnamesi, 

d) Yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 

8.4. İştirakçinin kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliği olması halinde ortak belgeler harici; 

a) Yönetim Kurulu kararının fotokopisi, 

b) Geçmiş dönem kiralamalarında borcu olmadığına dair belge, 

c) Kooperatifin faaliyette olduğuna dair Müdürlüğümüzden alınacak belge, 

8.5.İştirakçinin ortak girişim olması halinde ortak belgeler harici; 

a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları 

Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

9- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler, mesai saati içerisinde Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 

temin edilebilir.  

10-İhaleye ait başvuru evraklarının ihale saatinden önce Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekir.  

11-İhale komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakla serbesttir. 

12- Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 

İLAN  OLUNUR 

 




