
 

İLAN 

KÜTAHYA MERKEZ 2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Konusu: Kiralama İhalesi 

1. Aşağıdaki tabloda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Kütahya Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesine 
ait taşınmaz işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi 
gereğince “Açık Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur. 

2. Kiralama Süreleri: iki (2) yıldır. 
3. İhale sonucu belirlenecek olan kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılın kira bedeli ise kira 

bedelinin 12 aylık ortalama ÜFE+TÜFE/2 oranında arttırılması suretiyle ödenecektir. 
4. Kira Ödemeleri: Kira bedelleri , ayın başında peşin olarak ödenir. Ayın 1-7 arasında OSB 

Müdürlüğünün  banka hesabına yatırılır. 
5. İhale Dokümanı , idarenin adresinde görülebilir ve 300 TL (Türk Lirası+KDV) karşılığı Kütahya 

Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Ziraat Kütahya Şubesi IBAN:TR74 0001 0001 
7950 4984 2950 01 numaralı hesabına yatırmaları ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte başvurmaları 
halinde Kütahya Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Çalca OSB Mah. 2. Cad. No:7 - 
KÜTAHYA adresinden alabilirler. 
 

İhale Tarihi / Günü / Saati : 14 Mayıs 2020  / Perşembe  09:00  
İhalenin Yapılacağı Yer/iletişim : OSB Müdürlüğü Hizmet Binası  0274 220 00 18 

 

S.N. Taşınmaz Mevkii 

Aylık 
Muhammen 

Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 
İhale Saati 

1 Çalca Osb Mahallesi 2. Cadde No:7/3 400 + KDV %5 09:00 

 

6. İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (ihaleye Girebilme Şartları): 
Gerçek kişiler için: 

a. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
b. Tebligat için onaylı ve ıslak imzalı yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS 

için cep telefonu numarası, 
c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 
d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz 

teminat mektubu aslı, 
e. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belgenin aslı, 
f. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş 

borçlarının bulunmadığına ilişkin “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge”  
g. Bir başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 

Tüzel kişiler için: 
a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, 
b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli 

geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi, 
c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, 
d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
e. Tebligat adresini gösterir onaylı ve ıslak imzalı adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, 



SMS için cep telefonu numarası, 
f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 
g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz 

teminat mektubu aslı, 
h. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belgenin aslı, 
i. İhale ilan tarihinden sonra alınmış aliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş 

borçlarının bulunmadığına ilişkin “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge”  
 

 
 İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri, 13.05.2020 saat 08.30’a kadar Kütahya Merkez 2. 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Hizmet Binasına kargo aracılığıyla teslim etmeleri zorunludur. 
 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Kütahya Merkez 2. 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Hizmet Binasına müracaatları ilan olunur. 


