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ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 

  
 
MÜLKİYETİ  İDAREMİZE  AİT, İLİMİZ MERKEZ KARATAŞ MAHALLESİ 

KEFENBAĞI MEVKİİNDE TOPLAM 254.329,00 m² YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA VASIFLI 
TAŞINMMAZIN KİRAYA VERİLMESİ 

 
1-İlimiz, Merkez Karataş mahallesi Kefenbağı mevkiinde, mülkiyeti İdaremize ait 267 ada 1 parselde 
15.640 m², 250 ada 1 parselde 74.683 m², 260 ada 2 parselde 80.769 m² ve 250 ada 3 parselde 83.237 
m² olmak üzere toplam 254.329,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz tarımsal amaçlı kullanılmak 
üzere, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere, (KDV hariç) yıllık 25.000,00 TL muhammen bedel 
üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılacaktır. 
2-İhale, Vali Erbay Fiş İşhanı İl Özel İdaresi hizmet binasının, 3. katında bulunan İl Encümeni 
salonunda 24.10.2019 perşembe günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
3-İhaleye ait İdari ve teknik şartname mesai saatleri içerisinde, İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4-Tarla vasıflı taşınmazın, 1 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 25.000,00 TL olup, geçici 
teminatı; belirlenen yıllık bedelin kiralama süresi (yılı) ile çarpımından bulunacak olan muhammen 
bedelin % 3 tutarı olan 2.250,00 TL'dir. Geçici teminat, Çankırı İl Özel İdaresi’ nin Çankırı Ziraat 
Bankası Şubesindeki 13892902-5005 nolu emanet hesabına yatırılacaktır. 
5-İhaleye girebilmek için, ilgililerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. 

a) Vergi ve SGK prim borcu olmadığına dair belgeler. 
b) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T. C. kimlik no'sunu gösterir kimlik fotokopisi. 
c) Tüzel kişiliklerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer 

Mahkemelerinin veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname aslının 2019 yılı noter tasdikli 
sureti. 

d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve 
istekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 
vekaletnameleri ile vekaletle iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Geçici teminat ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz. 
f) İdaremize herhangi bir borcu olmadığına dair belge. 

6-İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini 
belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 
7-Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8-İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 
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