
MALKARA KAYMAKAMLIĞINCA (Milli Emlak Şefliği)
AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KIRAYA VERiLECEK TAŞINMAZ iLANI

SIRA No iı-çBsi KöYü PARSEL yüz öı,çürııü (m) KIRAYA VERlLf,CEK
yüz öı-çürvrü (m,)

l Tekirdağ Malkara Doğan Köyü l5 |9 26.2s0,00 26.25o,0o

ı) Yukarıda tapu kaydı ve nitelik|eri be|irtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hakklnda, 23l08l20l2 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 17l09l20|3 tarihli ve 28768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 358 sayılı Milli
Emlak Genel Tebliği çerçevesinde;
a) Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama pğesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler
yetiştiriImek,

b) Dördüncü sınıfa (l - lV) kadarki aıaziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek
amaçlarıyla on yılı (on yıl d6hil) geçmemek kaydıyla ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüze| kişilere ön izin verilmesi ve kiralama yapılması için
başvurular aIııracaktır.

2) Basvuru Süresi:
Basvuru Yeri:

vanılacaktır.
Başvuru Bedeli:

11 a < ı ıı ııı ıl a ı 1 A l 61 /1 n1 1 Cuma nü saat l7:00'da son
İlimiz. Malkara İlcesi. Doğank Mahallesinde bulunan tasınmaz icin Malkara kavmakamlığı (Milli Emlak Sefliği) basvuru

Birinci Crup için |.000,00 TL (BinTL)
ikinci Grup için 2.000,00 TL ÜkibinTl)

3) Basvuru İcin Gerekti Belgeler: İsteklilerin, başvuru süresi içerisinde, nüfus kayıt örneği, ikımetgih belgesi, 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel
Tebliği ekinde yer alan EK-2IA veya EK-2IB dilekçeleri arasından talebine uygun olan bir dilekçe, başvuru bedelini yatırdığına dair alındı belgesi i|e
müracaat etmeleri gerekmektedir. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekAletnameyi, tüzel kişilerin ise yıIı içerisinde alınmış Ticaret
ve Sanayi Odası belgesi, yetki belgesi ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
4' Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirti|en öncelik sırası ve
taşınmaz yüz ölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:
a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün
nüİlısuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişi|er l00.000 m2'ye kadar ( l00.000 m' d6hil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
b) İkinci grupı Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m2'ye kadar
(3.000.000 m'dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belir|enebilir.

Ancak, bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, yukarıda belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın
sırasıyla; yüz öIçümü sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.00O m2'ye kadar (500.000 m' dAhil) olan taşınmazlar için
ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
5) Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
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6' Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde,
gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak artırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi
olur.

7') Bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayı|an birden fazla kişinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu
taleplerin taşınmazın farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; Valilik (Çevre ve ŞehirciIik İl Vtidıirltıgu; tarafından aksi belirtilmedikçe; başvuru
bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak artırma, taşınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek yüzölçümü
üzerinden yapılır.
8) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipli|iğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
9) Maliye Bakanhğı tarafindan yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi ha|inde, hak sahipIerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi
hazırlanması amacıyla bede|siz olarak doksan gün süreli 6n izin verilir. İdare tarafından ön izin verildiği hak sahibine ve ilgili orman işletme müdürlüğüne
bildirilir. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden bışlar.

Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce be|irlenen tip projeye uygun olarak
ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmantn ne kadar
süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tanm ve süresi ayrı ayrı gösteri|ir. Onaylanan projenin iki
örneği yetkili Orman İdaresince, İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu

durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere ofuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama
pğesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
l0) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tıhmini kirı bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir.
ll) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere
yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. A|tıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl
belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yı|lık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit
ve takdir edi|en bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.

12' Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin
verilemez, kiralama yapılamaz ve bu amaçlarla kiraya verilen Hazine taşınmazlan üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.

iı,ıx or,uxun.
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!(II: İhale bilgileri www.miIliemlakgov.tr veya www.Tekirdıg.csb.gov.tr intemet sitelerinden takip edilebilir.


