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MiLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

AĞAÇLANDıRMA YAPILMAK AMACıYLA KiRAYA vERiLECEK TAŞıNMAZLAR

sIRA It,l lLç[si MAllAl,L1]/ KOYtü ADA YüZöLÇüMü
(m')

KiRALANACAK
Yi']ZöLçüM[l(m) KiRA st|RISi AMAcl

BAşVtJRt,BEDELl
r. GRUP

BAŞvURU B8DELı
2. GRI,IP

DAŞVIJRı.J DöNEMi

I Tunccli Yenidoğdu Köyü ll6 3 76.000,00 73.000,00 l0 Yl| Ağaçlandırma

3|/12/2022 tarihine
kadar 1.250,00 TL

0ll0|/2023
tarihinden sonra

1.500,00 TL

3l /|2D022 t^flhine
kadaİ l2.500,00 TL

01/0,1D023
tarihinden sonıa

l5.000,00 TL

|511212022 -
13/0lD023

2) Başvuru süİesi l5/|2/2o22 - |3l0ln023 tarihleri arast olup, başvurular t3/0l2023 Cuma günü saat l7:00'ye kadar yapılabilecektir.

ekinde yer alan (EK-2/B) dilekçe ve başvuru bedelini yatırdlğına dair makbuz ile bi.likte,
Gerçek kişilerin; yerleşim yeıi belge§i veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya nüfus kaytt ömeğini,

belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya notcr tasdikli ömeğini, ibraz etmeleri geıekmektedir.

358 sıra saylt Mil|i Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği gnıplan;

oturan gerçek kişiler l00.000 ml'ye kadar (l00.000 m' dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak beliıIenebilir.

belirlerıebiliı.
Birinci Grup Başwru Beteli | 3l l12l2o22 taıihine kadar l .250,00 TL (BinikiyüzelliTl) 0l /0l /2023 tarihinden sonra 1.500,00 TL (BinbeŞyüzTl)

ikinci GİupBaşvuru Bedeli : 31/1212022 tarihine kadar l2.500,00 TL (onikibinikiyüzelliTl) 01/0l/2023 tarihinden sonra 15.000,00 TL (onbeşbinTl)

Basvuru bedelini istekliler taraflndan ilEili muhase be birimine vatlrllmasl zorunlu olu o- muhasebe birimine vatlrllmava nlar ihale komısvonumuzca teslim allnmavacaktır. (Banka

dekontlarl kabul edilmeyecektir.)

1ukanda belirtilen öncelik sırasl ve taşlnmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandlrmaya göre belirlenir.

kısmının bu şekilde müstakit olarak kullanımının mümkün olmaması halinde bu kısım için de aynı kişi hak sahibi kabul edilerek işlan yapılabilir.

gösterilen bölümler halinde hak sahipliğine konu edilebilir.
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8) Ho ailedeıı sadece biıkişi hak sahibi olabiliı.

ile ihale komisyonu tanfından yapılacak arttırma sonucunda en yük§ek bedeli t€klifeden kişi hak sahibi olur.

taşınmazln ikinci 8njpt8ki lalePler içinderü talep edileıı en yüksek yüzölçümü üz€f,inden yaptıır.

anlaşma sağ|ınamaması ha|indc ise, İdarece hat sahipleri arasında tura ç€kilmek §urğtiyle beliılenir.

12) Hak sıhipleıinin taleplednden vazgçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda başwru bedcli iade edilmez.

y6netim kap§amındaki kamu idaıçlerinc öncclik tanınır.

§syılı DevIet İhalg Kanununun 5l/g maddesi uyannca pazarllk usulü ile ağaçlandırma amaçlı kiralama ihale|eri yapılacaktır.

ı§) Post8 ile yapılacak mürağatlrİda ihale saatlerinden sonra ge|en teklifler kabul €dilmeyecektir.

l6) İlanda b€lirtilen ih8le saatindcn sonra teklifaltnmayacaktıİ.

l7) ihale komi§yonu ihaleyi yapıp yapmamakta serb€sttir.

halinde ön izin İda.ece iptal edilir.

alınarak her yıl yeııiden belirlerıeıı bedeller üzerindeıı tespit edilir.

vi-pşin olarat tahsil edilir. Aynç8 va.sa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve ıakdiİ edil€rı b€del kiract taraftndan p€şin olarak idateye iidenir.

metre işletme yolu blıakılmak koşulu ile yapllacakttr. J ." . .. 
,-.,.

ö
NoT: ihaIe bilgi|eri www.milliemlak.eov,tr veya hl!plg!!g!i j§b.g9.ys inteınet adreslerindcn öğrerıilebilir.
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