
İLAN 

Aydın  İl Tarım ve Orman  Müdürlüğü’nden: 

1-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlimiz Kuşadası İlçesi Güzelçamlı 

Mahallesindeki Güzelçamlı Balıkçı Barınağı,  Balıkçı Barınakları Genelgesinin A.9.maddesi 

gereğince;  Balıkçı barınağının bulunduğu mülki idare sınırları içerisinde kurulan ve iki yılı 

aşkın süredir faaliyette bulunan su ürünleri kooperatifleri veya il sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren kooperatif birlikleri ya da üretici birliklerine pazarlık ile 10 yıl müddetle kiraya 

verilecektir. İhale, "Covid-19 virüs ile mücadele kapsamında Dezenfekte ve Sosyal Mesafe 

kurallarına uygun oturma düzeni sağlanarak, maske takılması zorunluluğu ile”  Adnan 

Menderes Mahallesi Yahya Kemal Caddesi No:2 AYDIN adresindeki İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü A Blok 1. kat Zeytin Toplantı Salonu’nda ihale komisyonu tarafından 29/07/2021 

günü saat:14:00’da yapılacaktır.  

2- Güzelçamlı Balıkçı Barınağının ilk yıl muhammen kira bedeli 40.095,26TL  (KDV Hariç) 

olup,  ilk yılın kira bedeli sözleşmesinin düzenlendiği tarihte peşin olarak tahsil edilir.  

3-Geçici teminat olarak 12.028,60TL ve Ek Teminat olarak 12.028,60TL Aydın Defterdarlık 

Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

4-İsteklilerden istenilen belgeler, 

a) Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişilerin bilgilerinin yer aldığı ‘’ Ticaret Sicil 

Gazetesi’’nin bir örneği, 

b) İmza Beyannamesi,  

c) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye 

katılacakların yetki belgeleri,  

d) Tebligat Adresi, 

e) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

f) S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı, 

g) Milli Emlak Müdürlüğüne kira borcu olmadığına dair yazı, 

h) Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kira borcu olmadığına dair yazı, 

i) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, 

j) Ek Teminatın yatırıldığına dair belge,  

k) İmzalanmış Teknik Şartname, 

l) İmzalanmış Kira Şartnamesi, 

m) İmzalanmış Sözleşme Tasarısı. 

5-İstekliler, 4’üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte 29/07/2021 günü saat:14:00’a kadar 

İhale Komisyonu Başkanlığı’na gelerek ihaleye katılacaklardır. 

6-İstekliler, bu işle ilgili şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Adnan Menderes Mah. 

Yahya Kemal Cad. No:2 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü A Blok 308 nolu ihale odasında bedelsiz görebilir, Aydın Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne yatırdıkları 100(Yüz) TL karşılığında aynı adresten temin edebilirler. 

7-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8-Posta ile müracaatlar kabul edilmez.        

  

  

        


