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 TUNCELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 

1- Keban Baraj Gölü 4.Avlak sahası (Çemişgezek) maksimum su kotunda 9.500 hektarlık kısmı;  

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun geçici 12 nci maddesine dayanılarak hazırlan ve 31 Ekim 2020 tarih ve 31290 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğin 7.maddesi gereğince, 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 kuruluşa, komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilmesi işlemi, 03.01.2023 Salı günü saat 

14.00 da Tunceli Tarım ve Orman  İl Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı odasında yapılacak olup, 03.01.2023 Salı 

günü saat 13.59’ a kadar müracaatlar alınacaktır. 

        2- Söz konusu avlak bölgesi tahmin edilen 91.275 kg/yıl avlanabilir  stok miktarı üzerinden kiraya verilecek 

olup, daha fazla ürünün avlanmasına müsaade edilmeyecektir. 

 

SuÜrünleriCinsi:                                          Avlanabilir Stok  Miktarı  Kg/Yıl 

 

 Latince  ve Mahalli Adı: 

 Bıyıklı balık (Barbus sp.)                 17.800 

 Sazan (Cyprinus carpio)                 27.000                                 

 Karabalık,Siraz (Capoeta sp.)                                         36.500 

          Kerevit (Astacus leptodactylus) 9.975 

 TOPLAM  :                               91.275 

 

 3-Yıllık Muammen Kira Bedeli: 34.643,40 TL'dir. (KDV hariç) 

 

 4-“Su Ürünleri İstihsal Hakkı” nı kiralayanlardan tespit edilen ilk yıl kira bedelinin tamamına tekabül eden tutarı 

teminat olarak alınır. Alınacak teminata ilişkin olarak;  

a) Tedavüldeki Türk lirası veya süresiz teminat mektubu, teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu 

ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş olmalıdır. 

b) Teminat il özel idarelerine kiracı tarafından yatırılır. Kira süresinin bitimine veya feshine kadar tutulur. 

 

5-Kiralama Süresi 5 yıldır. Avlak sahayı kiralayan kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerinin kira süresi ve 

avlanmaları, yer teslimi tarihinden itibaren başlayacaktır. 

 

6-Bu işe ait şartname ve ekleri mesai gün ve saatleri içinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görülebilir. 

  

7- Talipli Kooperatif, Kooperatif Birliği ve Köy Birlikleri hangi kanununa göre kurulduklarını, 1380 sayılı su 

ürünleri kanununda aranan şartları taşıdıklarını, idari, mali ve hukuki yönden denetlendiklerini gösterir belgeleri, 

onaylı “gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkerelerini”, tekneler için Liman Başkanlığından alacakları içsuya 

elverişlilik belgeleri,  bağlama kütüğü ruhsatnamesi ve kooperatif ana sözleşmesinin bir sureti ile kesinleşmiş vergi 

borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi komisyon başkanlığına vereceklerdir. 

 

8- Gerçek kişiler; Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneğini, imza beyannamesi veya imza 

sirkülerini, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamelerini, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki 

belgelerini, imzalanmış şartnameyi, imzalanmış sözleşme tasarısı ile kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal 

güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi, onaylı “gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkerelerini”, tekneler için Liman 

Dairesi Başkanlığından alacakları iç suya elverişlilik belgesini, bağlama kütüğü ruhsatnamesini ve tonilato 

belgesini komisyon başkanlığına vereceklerdir. 

                                     

                                           Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 


