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1) İlimiz Merkez İlçesi Y dız Beldesi hudutlannda bulunan 222 ada 62 parsel numaralı mera
parselinin l50 dekarlık kısmın,

4342 sayılı Mera Kanununun 12 inci rnaddesinin 2.fikrag ve Mera Yönetmeliğnin
29lllD013 tail,ıve 28836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 7 inci maddesinin (b) bendine
ve 2014/1 Mera Yaylak ve Kışlaklann Kiıalanması Teknik Talimatna göIe, §leh j]EqgLkg§gll.ih
öncelikii olarak kiralanacak patsellerin bulunduğu köyde otuanlaİ ile bunlann kurduklan
kooperati! birlik veya ttzel kişiliklerin (öncelik hakk olanlar) ihalesi 12.03.202| taIihinde saat
14:00 da 2886 sa},ılı Devlet ihale Kanwıurıwı 51/g maddesine göre Pazaılık Usulü ile İ1 Tanm ve
Orman Müdilıtüğiinde yaprlacak ve hazrrlanan pğeler 08.03.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

2) Biİinci ihateye kat lm olmadtğ takdirde büyiikbaş ve küçilkbaş halvanc ık yapan veya yapmak
isteyen (öncelik hakkı aıanmakszın) gerçek ve tiizel kişiledn katılacağ ikinci ihale |9.03.202l
taİihinde saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İha.le Kanununun 5llg maddesine göre Pazarlık Usulii ile
İ1 Tanm ve orman Müdiidüğiinde yapılacak ve haznlanan pIojeler 15.03.2021 tafihine kadar teslim
edilecektir.

3) Şartrıame ve ekleri mesai saatlei içinde İ1 Tanm ve Oman Müdiirlüğü Çayr Mera ve Yem
Bitkileri Şube Müdiirlüğü Mera Kiralamatan Biriminden alınabilecelçlir.

4) MeIa Islah Projesi onaylananlaı ihaleye katılabilecek olup, pğesi onaylanmayanlal ihaleye
katılamayacaktır.

5) İhaleye katllm için gerekli belgeler:

-Gerçek kişiler için nüfus kaylt ömeği.
-Tiizel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticalet sicili Gazetesinin ash ve notel
tasdikli ömeği.
-Geçici teminatm (Yılhk müammen kira bedelinin % 3 ü) yatınlüğına dair makbuz veya limit içi,
süresiz teminat mekfubu.
-Biinci ihateye katılabilmek için ilgili köyde en az 6 aydıı ikamet ettiğini gösteril belge.(Gerçek
kişileı için)
-Noter tasdikli imza sirküleri.( Tilzel kişiler için)
-Katıllmcılar için vekaleten miiracaat edenlerden, a§rl katılımcılarrn dıırumtma görc bu şartnamede
belirtilen bilgi ve belgeiere ilave olarak, kat lmcı adma teklifte bulunulacak kişilerin
vekaletnameleri ile iştirak edenin noteI ta§dikli imza şirkiileri vermesi gereklidiı.

61 22a62 rc|\ mera parselinin ıslah amaçlı kiralarriaya açılacak olan l50 dekannın Muhımmen
Kira Bedeli 18.05615 TL/yıl(120,375 Tl/dekar/yt) ,Geçici teminat miktan ise 541,68 TL' dir.

7- Kira bedelinden düşülecek masraflal lslah pğesinde belirtilmiş olan magaf kalemleridir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmarnakta serbesttir.
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