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l Samsun Atakum incesu 6789 7 Arsa t.335,80 667,90 Boş durumdadır
Aynk Nizam

3 Kat Yapılaşma Koşullu
konrrt Alanı

267.160,00.-TL 80.148,00._TL |4.04-202l l0:30

2 Samsun Atakum incesu 6804 l4 Arsa 1.6l5,19 l. l36,1 3 Boş durunıdadır.
Aynk Nizam

5 Kat Yapılaşnıa Koşullu
Konut Alanı

5l 1.259,00.-TL l53.377,70.- TL l4.04.202l l l:00

3 Samsun Atakum Elnıaçukuru 105 l Tarla 2.543.90 Tam

Taşınmaz
üzerinde çeşitli
miktarda ağaç
bulunmaktadır

Iırıar planı
bulunmamakladır

28.184,17 .- TL 8.455,25.- TL l4.04.202l l l:30

4 Samsun Atakum Elmaçukuru l07 5 Tarla 1.725,39 Tam

Taşınnıaz
tlızerinde çeşit!i
miktarda ağaç
bulunmaktadır.

İnıar plaru

bulunmamakiadıı
21.107,22.- TL 6-332,16.- TL l4.o4.2021 l2:00

5 Samsun Atakum Elmaçukuru l08 2 Tarla 5.927,23 Tam

Taşınrrıaz
üzerinde çeşiıli
miktarda ağaç

bulunmaktadır.

imar planı
bulunrnanraktadır

72.134,77.- TL 2|.640,43.- TL l4.04-2o2| l4:00

6 Samsun Atakum Kastıakçınrrmer l20 4
Kargir ahır
ve lojırıan
ve arsasl

2.520,00 Tam
Metnık bina ve

arsı§ı
lınar plaıu

bulunnıaımktadıı
l l5.045,92._ TL 34.5l3,77.-TL 14.04.202l l4:30
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6- Postada rrıeydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ldare ya da Komisyon herhangi bir suretle sonınılu değldir.

7- KomisYo4 gerekçesini kararda belirtrrrk suretiyle ihaleyi yapıp yapnnnıakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapnıarna karan kesindir.

8- ftıaleye ilişkin şartnaıır ve ekleri, mesai saaıIeri içerisinde KızıIırnıak Enılak Müdürlüğınde görülebilir ve ücretsiz o|arak a|ınabilir.

9- İ}ıaleYe iŞirak edecek isteklilerin, COVDI9 salgııu nedeniyle ımske hıllınrnılın ve sosyıl ıırsafe Ioıııllenne uynulın zorunludur,

l 0- Bu ilana httPs://samsun.csb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.miIlienılak.gov.tr adresinden de ögrenilebilir.
İrtibıt Tel: (O 362 ) 435 82 63
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