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Sr.No Bulunduğu Yer Cinsi Ada Parsel İmar Durumu İrtifak hakkı Tesis Amacı İhale Tarihi

1 Tuzcuzade Mahallesi Tarla 561 70 Üniversite Alanı

İmar planıyla getirilecek kullanım  kararlarına 

uygun olarak eğitim, sağlık spor, turizm, sanayi, 

organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, 

kültürel vb. tesis yapılmak amacıyla

21.04.2021

İhale SaatiYüzölçümü

BAYBURT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 1 adet taşınmazın İrtifak hakkı ihalesi  21.04.2021  tarihinde hizasında gösterilen saatte 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İsteklilerin her taşınmaz  ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası 

ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, 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 tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare 

ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

İrtifak hakkı izni verilecek taşınmaz için 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi verilecektir. İleride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil,ifraz,terktevhit ve benzeri işlemlerin 

yapılması veya imar planının yaptırılması ,değiştirilmesi,projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak öz izin/irtifakhakkı tesis 

izni ihalesi sonucunda kararlaştırılarak bedelin % 20 si orannındaki bedel karşılığında 1 (Bir) yıl süreyle öz izin verilecektir.

İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr ve www.bayburt.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. Tel: 0 458 211 11 67. İLAN OLUNUR.

İlk Yıl Tahmini İrtifak Bedel Geçici Teminat

1.135,00-TL11.350,00-TL8.086,97m² 14:00




