
SIRA İLİ İLÇESİ MAH.KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ
İLK YIL TAHMİNİ KİRA 

BEDELİ

1 Konya Meram Sefaköy Mah. 143 227 51.500,00

Çok yıllı bitkiler

için 10 yıl tek yıllı

bitkiler için 5 yıl

1.288,00 ₺

2 Konya Meram Sefaköy Mah. 143 160 54.000,00

Çok yıllı bitkiler

için 10 yıl tek yıllı

bitkiler için 5 yıl

1.350,00 ₺

İLAN OLUNUR

6- İdaremizce 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 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilecektir.

7-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurular en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunun bildirilmesine müteakip, Taşınmaz, hak sahibi olarak belirlenen kişilere 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilecektir.  

İLAN

KONYA ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs

bitkileri yetiştirme

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs

bitkileri yetiştirme

(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı)

5- Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.

KİRALAMA AMACI

1-İlimiz, Meram İlçesi, Sefaköy Mahallesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere kiralama işlemi yapılacaktır.

2- İş bu ilan 17.10.2019  tarihinden  geçerli olmak üzere 30 gün süre ilan edilecek olup, başvuru süresi ilan süresinin bitim tarihinin ilk iş günü olan 18.11.2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

3-  Söz konusu taşınmazlar üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ek-2’sinde yer alan ve uygun olarak 

doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurulması gerekmektedir.

4-Ayrıca 3. maddede belirtilen belgelerin dışında İsteklilerde aranılan belgeler: Gerçek kişilerden Nüfus İdaresinden alınan adrese dayalı ikametgâh belgesi T.C. Kimlik Numarası, başkası 

adına ihaleye girecekler için noterlikce onaylı yetki belgesi, Tüzel kişilerden; ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğunu belirtir belge, vergi kimlik numarası, 

noterlikçe düzenlenmiş yetki belgesi, imza sirküsünün son başvuru tarihine kadar  idareye vermeleri gerekmektedir.   


