
 

KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 

KARAKURT BARAJ GÖLÜ İSTİHSAL SAHASININ 5 YIL SÜRELİ 

KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

 
 

 

 

1. Kars İli, Sarıkamış İlçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölünün Su Ürünleri İstihsal Hakkı 5 (beş) yıl 

süre ile kiraya verilecektir. İhale 09/02/2023 Perşembe saat 10.00’ da (TRT saati) Kars Valiliği İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu ihaleye kiralama başvurusu yapmak için isteklilerin 30.01.2023 tarihi Pazartesi 

gününden itibaren 10 (on) gün içerisinde (mesai saatlerinde) istenen belgelerle birlikte 08.02.2023 tarihi 

mesai bitimine kadar Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.  

 

2. Kiralama işlemleri, aşağıda belirtilen; 31 Ekim 2020 tarih ve 31290 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği” nin, “Su ürünlerinin 

avcılık yoluyla istihsal hakkının kiraya verilmesi” başlıklı 7. Maddesi hükümleri doğrultusunda 

yapılacaktır.  
  

MADDE 7. HÜKÜMLERİ: 
   

(1) Su ürünleri üretim yerlerinde avcılık yoluyla istihsal hakkı Genel Müdürlüğün uygun görüşü 

ile il müdürlüğünce kiraya verilebilir. Su ürünleri üretim yerlerinde istihsal amaçlı yapılacak kiralama 

başvuruları değerlendirilirken sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından, yıllık avlanabilir stok 

miktarının bulunup bulunmadığı dikkate alınır. Avlanabilir yıllık stok miktarı tespiti, kira süresi 

tamamlanan su ürünleri üretim yerlerinin yeni dönem için kiraya verilmesinden önce veya ihtiyaç 

duyulması durumunda Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır. 

(2) 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 
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, 

Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 

(Mesai Saatleri İçerisinde) 

 

AVLANABİLİR STOK DURUMU  

Cinsi     Miktar (kg) 

Sazan (Cyprinus carpio) 69.490 

Yayın (Silurus glanis) 19.320 

Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio) 1.970 

Siraz (Capoeta capoeta) 18.230 

TOPLAM 109.010 

  



yapılamaması halinde ise il sınırları içerisinde yer 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. 

(5) Komisyon, teklifleri ihale günü tetkik edip değerlendirerek kiraya verilmemesi yönünde bir 

karara varırsa, gerekçe yazılı olarak kararda imza altına alınır. Bu gerekçeyi taraflara duyurur, yeni ihale 

için on beş günü geçmemek üzere bir tarih tespit ederek ihaleyi yeniler. 

(6) Su ürünleri üretim yerlerinde bulunan sucul bitkiler dahil tüm su ürünleri, birlikte veya ayrı 

ayrı kiraya verilebilir. 

 

3. Teknik ve İdari Şartnameler Kars Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden temin edilecektir. 
 

4. Tahmini kira bedeli ilk yıl için 67.507,35 TL’dir. Kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. 

 

5- İhaleye Katılabilme Şartları (İsteklilerden istenilen belgeler) 

 

(A) İsteklilerden istenilen belgeler; 

a) Başvuru dilekçesi. 

b) İmza sirküleri. 

c) Varsa vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri 

d) İmzalı idari şartname. 

e) İmzalı noter onaylı teknik şartname. 

f) Vergi borcunun olmadığına dair belge. 

g) SSK veya SGK prim borcu olmadığına dair belge. 

h) Tebligat için ikamet belgesi. 

 

(1) İsteklinin kuruluş olması halinde birinci fıkradaki belgelere ek olarak istenilen belgeler: 

a) Üyelerinin su ürünleri üretim bölgesinde en az beş yıl ikamet ettiğini gösterir belge (tarihçeli 

yerleşim yeri bilgileri raporu). 

b) Kuruluş Ana Sözleşmesi. 

c) Yönetim kurulu kararı fotokopisi 

d) Geçmiş kiralama döneminden kira borcunun olmadığına dair belge. 

 

(2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde birinci fıkradaki belgelere ek olarak istenilen belgeler: 

a) Ticaret Sicil kayıt belgesi. 

b) Şirketin faaliyetlerinin su ürünleriyle iştigal ettiğine dair faaliyet belgesi. 

c) Yetki belgesi. 



 

(3) İsteklinin gerçek kişi olması halinde birinci fıkradaki belgelere ek olarak onaylı nüfus kayıt örneği. 

 

(4) İsteklinin ortak girişim olması halinde birinci fıkradaki belgelere ek olarak ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi. (Ortaklık hisse oranları Ortaklık 

Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

 

6-İhaleye İştirak Edemeyecek Olanlar; 

 

    İhaleyi yapan idarenin; 
a) İta amirleri, 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan 
ve sıhri hısımları, 
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında 
görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 
e) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 
f) İl Özel İdaresi veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına herhangi bir nedenle borcu 
bulunup da bugüne kadar borçlarını ödemeyenler veya ödeme konusunda yasal takiplere neden 
olanlar, 
g) Su ürünleri üretim yerinin tahliyesine ilişkin dava açılanlar 
h) Daha önce ihaleye katılıp sözleşme yapmaktan, teminatını yakanlar ve ihaleye fesat hile 
karıştıranlar, 
i) Daha önce kiraladığı su ürünleri üretim yerini üçüncü şahıslara devredenler, 
j) Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu olanlar, 
k) Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Vergi Borcu olanlar, doğrudan ve 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

 

 

7- İş bu proje ilanında bulunmayan, ancak “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna bağlı Su 

Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği ile bu yönetmeliklere ait uygulama esasları 

yönergelerinde” geçen tüm maddelere uymak zorundadır. 

 

8- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

9- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 

 

İLAN  OLUNUR 


