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AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KıRAYA VERh-ECEK TAŞ|NMAZLAR

başııırulaı alınacaktır.

2) Baş!,uu süıesi 20/08D020 - l8n9DO20 l.aitıleri arası olup, başruıulaı 18/0912020 Cumı günü saat l7;00 'ye kadaı yapllabilecekür.

(EK_2/B) dilekç.e ve başluru Melini y8tır&ğına dair makbu ile bir|ikıe,
Gerçk kişilerin: yerleşim yeri belgesi veya ikamet8ah beı8e§ini, ashnı ibraz etnek suİetiyle nofus çıtzdant fotokopisini veya nül'us kayıt ömçğini,

belgesi ve imza sirkulerinin aslııu veya noter ta§dikli ömeğini, ibraz etmeleri geıekmektediı,

358 sua sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği gruplan]

oturan gerç€k tişiler 100.000 m''ye k8d8r (100.000 rna d.dhil) taşınmsz için hak sahibi olarak beürleııebilir.

belirlenebiliı,
Birinci Grup Bsşuını Bed9li : 600,00 TL (AthyüzTL)
f<inci Grup Başlııru Bedeli : 6,000,00 TL (AltıbinTl)

yukanda belinilen önc€lik s[ast ve taşırunaz }dzölçtttnleri esas ahnarak yapılaıı gnıplanüımaya gore belirlenir.

kısmrnuı bu şkilde müSakil olarak kullanııunm m0mkün olmama§ı halinde bu kısım için de aynı kişi hak sahibi lıabul edileıek işlem yapılabiliı.
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Hozat Çağlarca Köttı l19 3,7 70.000.00 l() Yıl Ağaçlandınİa 600.00 TL 6.000,00 TL 2uo8l2o2o - |ao9l202(l

2
-l'unceli ]lo/at Yenidoğdu Kö},tl :] 73.(XX),(X) l0 Yıl Ağaçlatıdlnııa (n)().00,1,L 6.0ffi,00 TL

gösterilen bölütrıler halinde hak sahipliğiııe konu edilebilir.
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8) Heı ailedcn sadcce bir kişi hak sahibi olabilir.

ile ihale komisyonu tarafından yapıl8c€k arttırma soııucunda etr }üksek b€deli teklifeden kişi hak sahibi oluı,

taşıunazm ikinci gnıptaki talçler içinden talç edilen en ytıksek yüzöıçitİnü ilzerindeİı yapılıı

anıaşma sağlanarnamasl halinde isg ldarece hak sahipleri amında krua çkilmek suretiyle belirleniı.

ı2) Hak §ahiplerinin talçloindoı vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali duıumunda başvııru bedeli iade edilmez.

yönetim kap§8İnındaki kamu idarelerine önc€lik tarurur,

§ayılı Devleı lhale Kanununun 5llg maddesi uyannca pazarlık usulu ile ağaçlandırma amaçlı kiralama ihaleleri yapılacaktu.

15) Posta ile yapılacak müacaatlarda ihale şaatıerinden sonm gelen tekliflo kabul edilmeyecektir.

16) İlanda belirtilen ihale saatinden sonra tekıifatınmayacaktıı.

lD lhaleler, taşuunaz bazında yıüanda be[nibn sıra numar§ına göre yapılacahır. thale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta §e[b€sttir.

onaylatılamaırıası halinde ön izin ldaIeçe iplat €diliı

alıııarak her yıl yoıiderı belirlenen bedetler uzerinden tesPit ediıir,

},ıtl* ve peşin olarak lahsil editir, A},rıca varsa taşnıııazm üzefindeki muhdesat için lgşpit ve takdir edilğı b€del kiracı taraflndaı peşin olarak İdafeye ödenir.

meıre işleırne yolu buakılınak koşulu ile yapılacaRu. 
;,

NoT: [ıale bilgileri wıı,ıı.miltiemlak.gov.tr veya h!!pl§gçd!!4üg8$I intemet adrc§l€rinden öğığıitebiıir,

iı-ax oıuNuR.


