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Alan (m²)

1 Isparta / Merkez Direkli Köyü 27 - 2448 25.725,00
155,00 m²'lik kısmı 

işgallidir
1.250,00 12.500,00 26.07.2022 17.30 04.08.2022 11.00 25.725,00

B) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ

1) Hak sahipliği, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümü esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenecektir.

4) Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilecektir.

b) İkinci grup;

3) Aynı gruptan birden fazla kişinin başvuru yaptığı taşınmazlarda, taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden ilanda belirtilen gün ve saatte pazarlık usulü ile yapılacak arttırma ihalesi

sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olarak belirlenecektir.

2) Ancak, bu taşınmaza yönelik ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, birinci (a) ve ikinci (b) gruplarda belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın; sırasıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve köy tüzel kişiliklerine

öncelik tanınır.

* Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan kişiler,

* Köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan kişiler,

* Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler,

a) Birinci grup;

İLAN OLUNUR

5) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmeyecektir.

İLAN

ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ 

1) Yukarıda tabloda tapu bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmazın Ağaçlandırma Yönetmeliği ile 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, ağaçlandırma kapsamında gerçek veya

tüzel kişilere ön izin verilerek kiralama işlemi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi ve Saati

Aynı Grupta Birden Fazla 

Başvuru Olması Halinde İhale 

Tarihi ve Saati

A) BAŞVURUYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

3) Tabloda belirtilen başvuru bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığına ait TR73 0001 0001 3200 0010 0054 74 iban numaralı hesaba yatırılması ve alındı belgesinin başvuru

dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Tahsil edilen başvuru bedelleri hak sahipliğinin tespit edilmesi halinde ağaçlandırma kira bedelinden mahsup edilmeyecektir.

*Aşağıda belirtilen birinci grupta sayılanlar tarafından 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan EK-2/A dilekçeyle,

*Aşağıda belirtilen ikinci grupta sayılanlar tarafından 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan EK-2/B dilekçeyle,

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

2) Başvuruların, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar;


