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1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın, 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince 

PAZARLIK USULÜ ile yapılacak olup, müracaatlar yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) yapılacaktır. 

2 - İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.   

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici Teminatı; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;  

- Tedavüldeki Türk Parası, -Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,  

- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,  

- Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar 

komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici 

teminatları hemen geri verilir.  

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgâh belgesi), 

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,  

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi 

Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 

tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir. 

4- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir. 

5 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

6 - İhalede doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir. 

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 - İhale ilanı www.bartin.csb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 


