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[İazineye ait taşınmazlaı üzoinde geıçek ve tüzel kişito lehine 49 yıı süIEü bağımsız ve süekü nitelikli inifak hakkı tesis edilgc€kü.

İL İLçE MAH./KöY cİNsi ADA PARsEL YüzöLçüMü
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lMAR
DURUMU

YATIRIMA KONU
ALANIN

YüzöLÇüMü (ın')
YATIRIMIN KONUSU

KOMiSYONA SON
BAŞVURU

TARiH ve sAATi
RAYİç

DEĞER (TL)

l Tunceli Mcrkcz Aktuluk
Mahallesi Ham Toprak l40 245 5.04o,12 lmarsız 5.o40,12

Tanm, Hayvancıltlq Eğitim,
Turizm ve Diğer yatınnılar |610612o2o - l'l :o(l l,261.000,00

2 Tıuıceli Mcıkez Aktulırk
Mahallesi

Ham Toprak l40 236 2ı].949,58 imarsız 28.949,58
Tanm, Hayvancılık, Eğitim,
Trırizm ve DiğeI Yatınrrılar

1610612020 - 11,.00 4,350.000,00

sIRA
No

A) Tsıvikten Yarırlanmı sıİtıın :

lırma adı, yatınmın konusu, kapasitesi gibi yaıınmm karakteristik değelt€rini içefec€k şekilde yahnm yeri tah§i§ cdilecağine iüşkin yazı verilmiş olanlaı,

yatınmlaİ için iE kahndan az olrnayan (Ancak, toptam §abit yahnm tutan 500,000,00 TL (Beşpzbin Tltsk Lİas) den az olamaz),

3- Taahhüt edilen vatınmın eıı az },üzde yiımisini karşıtayacak miktarda ve taahhüt içomeyen öz kaynağa sahip oıaİılar.

4- Yatırın,ıın ne şekilde finanse edilecığini beyan edeııler,
5- Taahhut edilelı yatınmın toplam tutan Elli milyon Tltrk Ltasınr aşan y8tınmıarda, fizibilite ıaporu ve fınaİ§nıan tablo§unu vefeır,

bu bolgelerde yapılması uygün gödilmeyen yatınmlardan olmast ş8rtrru taşıyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilec€ktir,

7- Kamu Taşuımazlarmın Yatıİın,ılaİa Tahsisitıe ılişkin Usııl ve Esaslaİda belirtilen diğeı şrdan yerine getiren gerçeıi ve tüzel kişiler yaraılanabilecektir,

B) Basvuru Sek|i ve Diğer Bilgilen

ÇelTe ve Şehiİcitik ll Müdiırlüğiı Milli Eİntak Müdürloğüne ilanda beliniten son ba§$ıru tarih ve s8atfue kadff teslim etnıesi gerekmekledir,

komisyonuıı yapacağı değerleıdirme sonucuırda verilecektir.

Müdlıİlüğüne ulaşnuş olması gerekmelıİedir. Postada doğabilecek gecikmelerden dolay idare ve komisyon sorumlu değildiı.

vergi, resirrı, luıç, prım ve beızeri mali üükümlülükler yatınmcl tarafınd8ıı ka§ılaııataktu,

7- llanda beünikneyen t ÜoSr,l,"tt nju r" @İn Vut,r,ol 'Eİffilişkin 
Usul ve Esaslaı uygulanır. , ' ;''': ;""..,:. i1

\l

iııx olumın ' i. '-;l,,,, ü"


