
 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Doğa Koruma ve Milli Parklar III. Bölge Müdürlüğü 

ġanlıurfa ġube Müdürlüğü 
 

2020-2021 Av Turizmi kapsamında; ġanlıurfa Ġli Kızılkuyu Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahasında 9 Adet 

Ceylan Avlattırılması Ġhale Ġlanıdır. 
 

 

Sıra 

No 

 

Bulunduğu Ġl 

 

Avlağın Adı 

 

Ġhalenin Niteliği 

 

Adet 

 

Muhammen Bedel (KDV 

hariç TL) 

 

% 3 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

 

1 

 

ġanlıurfa 

Eyyübiye 

AltınbaĢak Genel 

Avlağı 

 

Kızılkuyu YHGS = 2 

1. Parti 

 

2 

 

21.500,00X2=43.000,00 

 

1.290,00 

 

2 

ġanlıurfa Eyyübiye 

AltınbaĢak Genel 

Avlağı 

Kızılkuyu YHGS Üretim 

istasyonu = 2 

2. Parti 

 

2 

 

21.500,00X2=43.000,00 

 

1.290,00 

 

3 

ġanlıurfa Eyyübiye 

AltınbaĢak Genel 

Avlağı 

Kızılkuyu YHGS Üretim 

istasyonu = 2 

3. Parti 

 

2 

 

21.500,00X2=43.000,00 

 

1.290,00 

 

4 

ġanlıurfa Eyyübiye 

AltınbaĢak Genel 

Avlağı 

Kızılkuyu YHGS Üretim 

istasyonu = 3 

4. Parti 

 

3 

 

21.500,00X3=64.500,00 

 

1.935,00 

 

 

TOPLAM 

 

9 

 

193.500,00 

 

5.805,00 

 

 

 

1-Yukarıda miktarları belirtilen 4 parti halinde 9 adet Ceylan kotalarının avlattırılması 07.07.2020 Salı 

günü saat 10.00’da 2. Maddede belirtilen adreste “2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 35/a” ve “ Döner 

Sermayeli KuruluĢlar Ġhale Yönetmeliği 29/a” hükümleri doğrultusunda KAPALI TEKLĠF USULÜ ile 

ihale edilecektir. 

2- Ġhale,  Tarım ve Orman Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü Doğukent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

No:1 Karaköprü/ġANLIURFA  adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır. 

3-Ġhale Ģartnamesi ve diğer ekleri 2. Maddede belirtilen adreste ve ġanlıurfa ġube Müdürlüğünde ücretsiz 

görebilirler ve http://bolge3.dkmp@tarimorman.gov.tr  Web sitesinden bilgi edinilebilirler. Ġhaleye 

girecek olanlar Ġhale Ģartnamesi ve diğer ekleri bedeli olan 150,00. TL‟yi T.C Ziraat Bankası ġanlıurfa 

ġubesindeki TR26 0001 0002 5357 3638 1750 01 numaralı hesabına yatırmaları yatırıldığına dair makbuz 

getirilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı, III. Bölge Müdürlüğünde ve ġanlıurfa ġube Müdürlüğünden 

temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. Her 

bir dosya için ayrı teklif verilecektir.  

 

4- ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI 

1- T.C. VatandaĢı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek) 

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

3- Türkiye‟de tebligat için adres göstermek, 

4- a)Tüzel KiĢiliği seyahat acentesi olan ĠSTEKLĠNĠN YÖNETMELĠK kapsamında Tarım ve Orman 

Bakanlığınca verilen “Av Turizmi Ġzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek. 

b) Acente kotasına “ Av Turizm izin belgeli “ acenteler baĢvurabilir. 

5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek 

a-) Tüzel kiĢi olması halinde Ticaret sicil gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek. 

b-) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan acentelerin her birinin (a) da ki belgeyi 

getirmek. 

6-Ġmza sirküleri vermek: 

a-) Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter tasdikli imza 

sirkülerini vermek. 

http://bolge3.dkmp@tarimorman.gov.tr/


b-) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek tüzel kiĢilerin her birinin (a) fıkrasındaki 

esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.(EK-1) 

      c-) Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılması durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek. 

7- Ġsteklilerin ortak giriĢimde ihaleye katılacak olması durumda bu Ģartnameye ekli örneğe uygun olarak 

ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermek.(Ġhalenin üzerinde kalması 

durumunda noter onaylı ortaklık sözleĢmesi verilir).Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar. 

8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek  

9- Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal 

Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek 

10- Ġhale Ģartname ve eklerini satın almak. 

11- ġanlıurfa ġube Müdürlüğü ve ihalesi yapılacak iĢin adına alınmıĢ; yukarıda belirtilen sahalarda geçici 

teminata iliĢkin belgeleri verecek geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, Hazine MüsteĢarlığınca 

belirlenen Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve hazine 

kefaletine haiz tahviller teminat olarak kabul edilecektir. Tedavüldeki Türk Parası ġanlıurfa ġube 

Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası ġanlıurfa ġubesindeki TR26 0001 0002 5357 3638 1750 01 nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

12- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli 

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

yukarıda 13.cü maddeye (13.cü madde dâhil) kadar istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa 

konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaĢelenecektir DıĢ zarfın Ön yüzüne „‟ 

ġanlıurfa ġube Müdürlüğü Ceylan (Gazella subgutturosa) kota avlattırılması “Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı 

yazılı olacaktır. 

       Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda 

Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti 

veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamıĢ sayılır.   

13- Bakanlığımız ihalelerinden yasaklama kararı verilen acentelere yasaklama süresince yerli/acente kotası 

tahsisi yapılmaz. 

14- Zarf; 07.07.2020 Salı günü saat 10.00’e kadar,  Tarım ve Orman Bakanlığı, III. Bölge Müdürlüğündeki 

ilgili ihale komisyonu baĢkanlığına Ģartname ekinde bulunan örnek dilekçe ile teslim edilecektir.   

15- Ġhale ve sözleĢmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları 

vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir. 

16- Komisyonumuz Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17- Ġlanda belirtilmeyen maddeler için Ģartnamedeki hükümler geçerlidir. 

 

Ġlan Olunur. 

 

 

 

                                                          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

                             III. Bölge Müdürlüğü-ġanlıurfa ġube Müdürlüğü 


