
 

İ L A N 

         KAYSERİ  İL  MERA  KOMİSYONU  BAŞKANLIĞINDAN 

 

1) İlimiz Bünyan İlçesi Merkez Mahallesinde, Develi İlçesi Çayırözü, Karacaviran ve Yenihayat Mahallelerinde, 

İncesu İlçesi Merkez Mahallelerinde, Kocasinan İlçesi Gömeç Mahallesinde, Pınarbaşı İlçesi Aşağıborandere ve 

Kaftangiyen Mahallelerinde, Sarıoğlan İlçesi Burunören Mahallesinde, Yahyalı İlçesi İlyaslı Mahallesinde ve 

Yeşilhisar İlçesi Merkez ve Musahacılı Mahallelerinde bulunan ve ekli listede bilgileri verilen mera 

parsellerinin toplam 14.521,47 dekarlık kısmının 4342 sayılı Mera Kanununun 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası, 

Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (b) bendi ve bakanlığımızın talimatları gereği ıslah etmek koşulu ile 

büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyenlerden, parselin bulunduğu yerleşim biriminde 

oturanlar ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere, uygun görülecek proje ile 10 yıllığına 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralama ihalesi 12 Ocak 2021 Salı 

günü saat 9:30 da İncesu İlçesinde bulunan mera parselleri, 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 9:30 da Develi 

İlçesinde bulunan mera parselleri ve 14 Ocak 2021 Peşembe günü saat 9:30 da Bünyan, Kocasinan Pınarbaşı, 

Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçesinde bulunan mera parselleri için listedeki sırasına göre İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğünde yapılacaktır. İhalenin gün içinde tamamlanamaması halinde ertesi gün listede kaldığı yerden 

devam edecektir. On yıl sonunda yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde İl Mera Komisyonu tarafından kira 

süresi 25 yılı geçmemek şartıyla 10+5 yıllık dönemler halinde iki kez uzatılacaktır.  

 

2) Muhammen bedel 152,25 TL/da./yıl dır. 

 

3) İhale sonunda talep olmayan ve sözleşme imzalanmayan parseller bulunması halinde aynı yönetmelik ve talimat 

hükümleri kapsamında öncelik şartı olmaksızın “büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen 

tüm gerçek ve tüzel kişilerin” katılabileceği ihale 13-14 Nisan 2021 tarihlerinde saat 9:30 da aynı yerde 

yapılacaktır.  

 

4) İhaleye katılabilmek için,  ihale dosyası almak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 

Mera Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, geçici teminatı yatırmak ve kiralama talebinde bulunulan 

mera alanına ilişkin hazırlanmış olan Mera Islah ve Amenajman Projesinin İl Mera Komisyonunca uygun 

bulunması gerekmektedir. 

 

5) Şartname ve eklerinin yer aldığı ihale dosyası mesai saatleri içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ücretsiz 

olarak görülebilir ve 400 TL karşılığında alınabilir. 

 

6) İhaleye müracaatlar, hazırlanacak Mera Islah ve Amenajman Projesi ve istenen belgelerle birlikte 30.11.2020 

Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar, ikinci ihale yapılırsa 01.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Birden fazla bölümün ihalesine katılacak istekliler her bir bölüm için ayrı 

projeyle müracaat edeceklerdir. Projesi uygun görülenler ihaleye katılabilecektir. Daha fazla üreticinin 

yararlanabilmesi amacıyla bir istekli iki ihalede toplam en fazla üç bölüm kiralayabilecektir. 

 

7) İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler ve taşımaları gereken şartlar; 

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

b) Mera Yönetmeliğin 7-b maddesinde yer alan öncelik şartı gereğince ilk ihaleye katılabilmek için isteklilerin 

müracaat ettikleri parselin / bölümün bulunduğu yerleşim biriminde en az altı aydan beri oturduklarını 

gösteren (Nüfus Müdürlüklerince verilen) Adres Bilgileri Raporunu sunmaları, 

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisini vermeleri, 

e) Muhammen bedelin % 25 i olan Geçici Teminatı yatırmış olmaları, 

f) Hayvancılık yaptıklarına ilişkin belge veya yapacaklarına dair taahhütname vermeleri, 

g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî 

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 noterlikçe tasdik 

edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) 

bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 

kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 

 

8) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

 

9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  


