
 

 

İLAN 

ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 KİRALANACAK TAŞINMAZLAR 

 
BULUNDUĞU 

YER 

İLÇE/MAH. 

MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 

M2 

İMARI CİNSİ HİSSESİ KİRA 

AMACI 

 

KİRA 

SÜRESİ 

İLK YIL 

TAHMİNİ 

KİRA 

BEDELİ TL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TL 

İHALE 

ŞEKLİ 

TARİHİ SAAT 

Çorlu/Türkgücü 

Mahallesi 

Kuştepe - 

 

2408, 

2409, 

2410, 

2417 

Toplamda 

126.750 m2 

İmarsız Tarla Tam Tarımsal 

amaçlı 

5 (beş) 

yıl 

147.030,00 29.406,00 Açık 

Teklif 

29.12.2021 10.00 

 
 

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Alipaşa Mahallesi, Taşkent Caddesi No:28 Hükümet Konağı 

Kat:4 Çorlu/ Tekirdağ adresindeki  Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Dört taşınmaz birlikte toplam yüzölçüm üzerinden ihale edilecektir. 
1-  İhaleye katılmak isteyenlerin; 

  a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi), 

  b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 
  c) Gerçek kişilerin TC kimlik kartı (Nüfus Cüzdan Sureti), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,     

  ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, (Çorlu Malmüdürlüğü veznesi veya Çorlu Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Çorlu Merkez Şubesi IBAN NO: TR16 0001 0000 9900 0010 0058 22 nolu 

hesabına) 
  d) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri,                                                                  

  e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 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  vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), 
(ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, 

 komisyona teslim etmek zorundadırlar. 

2-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun ihale bilgilerini içermesi, süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. 

maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. 

  3-Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

  4-Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde mesai saatleri dahilinde bedelsiz görülebilir. 
  5- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

  6- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve  tekirdag.csb.gov.tr  adresinden öğrenilebilir.  
Bilgi için tel.0 282 673 71 52 

İlan Olunur. 

               


