
 

İLAN 

 

NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

 
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe 24/05/2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle eklenen "Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs 

bitkileri kiralama işlemleri" başlıklı 72/ A maddesine dayanılarak hazırlanan ve Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya 

verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar  kiraya verilecektir.  

  

       

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI 

 

KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR 

 

Sıra No Taşınmaz No İl İlçe Köy Pafta 

No 

Parsel 

No 

Yüzölçümü Yıllık Kira Bedeli 

1 51010100494 Niğde Merkez Değirmenli Kasabası 2 533 8.950,00 32,00 TL 

2 51010100495 Niğde Merkez Değirmenli Kasabası 2 534 24.700,00 87,00 TL 

 

 

Başvuruların Alınması Ve Değerlendirilmesi 
 

1) İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-2’ye uygun olarak doldurdukları 

başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi (19.03.2020 tarihinden itibaren 30 gün - 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar) içerisinde Niğde Çevre Ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) başvurur. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez. 

2) İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, her bir taşınmaz için oluşturulan dosyalar halinde, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek 

üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilir. 

3) Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirir: 

a) İlan edilen Hazine taşınmazı için sadece bir başvurunun olması durumunda, Ek-3’te belirtilen kriterlere göre teknik uygunluk değerlendirmesi yapılarak başvuranın hak 

sahibi olup olmadığı belirlenir. 

b) İlan edilen Hazine taşınmazı için birden fazla başvurunun olması durumunda, Ek-3’te belirtilen kriterlere uygun olan başvurular için Ek-4’de belirtilen kriterlere göre 

öncelik sıralaması açısından değerlendirme yapılarak hak sahibi belirlenir. Yapılan bu değerlendirmede puanların eşitliği halinde, Ek-4’de yer alan kriterlerden başvuru sahibine 

ilişkin birinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-4’de yer alan diğer bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya 

başvurulur ve Ek-5’e uygun bir şekilde başvuru sıralama listesi oluşturulur. 

4) Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu Niğde Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirir. 

5) Taşınmaz, hak sahibine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilir ve kira sözleşmesi düzenlenir. 

6) Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr ve https://nigde.csb.gov.tr   adreslerinden ulaşılabilir. 

   İlan Olunur. 

 

http://www.milliemlak.gov.tr/
https://nigde.csb.gov.tr/

