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İZ.Mİi{ ÇliVIUi vı,: ŞEIIİRCİLİI, İL MÜDÜIU,ÜĞÜ MiLLİ l•:MLı\K DAlırnsi llı\ŞKı\Nl.,l(:ıNl>AN 

Tı\ŞINMAZ. lllı\LE iLANI 
İRTİFAK lı\KKI lllı\I,l•:Si Yı\l'ILAC'ı\K Tı\SINMı\Zl..ı\ll 

Yiiziilçiiıııll/ 
İrtif:ık 

ı\clıı l'arscl 
İrtifak Hakkı 11:ıziııc l'ııyı 

Cinsi imar Dnruııın İlrnlc Usıılil ı\mııcı ve Knrıılııcıık (ın') Sil resi 
Alıııı (nı') 

Et Entegre ı\tık Su 
105.603,00 / /\rıtnııı -- 2737 22.203,00 Tııın Tesisi ve .. 2H86/5 l-g Tesisi-Mil�leıııilııtlıırı 30 Yıl 

9.226,47 / Orgunizc 
134 38 9.226,47 Tanı Tarla imarsız 2886/51-g Hııyvııncılık-

30 Yıl 

Klıu İllı\Ll•:st YAl'ILı\CAK Tı\ŞINMAZ. 

Mııluıllcsi ı\clıı Pıırscl 
YilzlllçUmil llaziııe l'ııyı 

Cin.si Klrnhuıııı Amııcı 
İlınk llsıılll (111') (111') ve SUrı,si 

29 Ekim Tescil Harici 6.57K,OO Tmıı Dl iTi\ Piknik ı\lnnı ve 2886/45 (Kııymıklıır) Bıılıçesi-3 yıl 

İlk Yıl 
Geçici 

Tııhrııiııi 
Tcıninııt 

ltııılc İhale 
irtifak 

llcdcll (TL) 
Tıırihi Saati 

llcdcli (TL) 

190.1110,00 57 0J0,00 28 05.201IJ ıo•oo 

4.650,00 

1 

1 l.3')5,00 28.05.2019 10:30 

hk Yıl 
Geçici 

Tıılııııirıi 
Tcıniıınt 

İlrnle İlııık 
Ki rıı Ucılcli 

llcclcli (Ti,) Tıırilıi Sıınti 
(TL) 

72.000.00 I' 21.600,00 28.05.2019 11:00 

Yukıırı�ıı TAIILO-ı\'dıı belirtilen lıışııumı1.lurın 2886 sııyılı kıuıunun 51/g ııı:u.J<lcsinc gOrc irtiliık lmkkı. TAULO-U'ıle bclirıilcıı ııışınınıı,. ise 2KK6 sayılı kıınunun 45. ınıı<l<lcsine gOrc kinılnınıı ihıısi Çevre ve Şehircilik il 
Mlldllrl!\ğ(I Ek Binası /\nıı<lıılu Cudı.lesi 41/5 lluyrnklı/lZMIR ıı<lrcsimteki binusıııııı giri� kııtın<lu lııılunıın ihale salnnıın<ln komisyon huzuruıı<lıı belirtilen glln ve sııııtle yapılacaktır. 

irtifak. kirnlanııı ilıııleleri yupılucak tuşııımuzlııru ili�kin şartname ve ekleri lzmir Çevre ve Şehircilik il Mll<ll\riüğl\ Konuk Emluk Mil<l(lrl(l!'lllndc ücretsiz olıırnk g(lr(l)ehilir, 

lhııleyc katılııcıık isteklilerin ıışıı!'lıdu belirtilen hclgeleri ihale buşlaınıı suııliııc kıı<lur lhııle Komisyon 13nşkanlıı"ıııııı teslim cııneleri vcyu iadeli tnııhhüllil posta yııluylu ulııştırınaiurı gerekmekte olup, posta ile yııpılucıık 
ıııilrnculinr<lıı teklilin 28K6 D.I.K 37 inci ııuı<l<lesine uygun olıınık lı11,.ırluıınrnsı ve teklifin ihale saatinden Onee knınisyumı ul.ışımısı şıırtıır, pıısıada ıneydanu gelecek gecikmeler knlıul e<lihncycceklir. 

n) Ynsnl yerleşim yeri lıclgcsi. 
b) Tclıligııt için Tllrkiye'ılc ııdrcs gösterir belge (/\dres beyunı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik nunıarnsı, T!ızel Kişilerin ise Vergi Kimlik nııımırıısı,

<l) Geı;ici Tcıninııtu ilişkin belge (Geçici Teminat Muklıuzu, Mev<lunt veyıı Kıııılını Bunkıılıırının verecekleri 2HH6 snyıh Devlet lıınlc Knııııııurın 11.!ın, ılOzenleıııniş ve ilgili 13ıınkıı şulıcsincc verilen tcıninııt mekluplıırı 
toplıııııı ile ııynı şubenin limitlerinin de gılstcrilı.liği süresiz Tenıimıt Mektubu, Devlet iç llorçlıınııııı Senetleri veyu hu senetler yerine ı.lüzenlenen belgeler), 
e) Özel hukuk lilzel kişilerinin, yukıırı<la belirtilen şartlardan ayrı olarnk, idare merkezlerinin hulıını.lııı"ıu yer mııhkcmcsindcn veya siciline kııyıtlı bulımduğu licııreı veyu sanayi o<lusın<lıın yııhuı benzeri mesleki kuruluştan,
ihalenin yupılı.lığı yıl içinde ıılmınış sicil kııyıt belgesi ile t(lzel kişilik ııı.lııııı ihaleye kııtılacıık veyıı teklifte bulunacak kişilerin IUı.cl kişiliği temsile 111111 yetkili olduklarını gösterir noterlikçe ıusdik edilmiş imzn sirk(llcrini
veyıı vekületnıııncyi vermeleri; kumu tllzel kişilerinin ise, yuknrıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şıırliardaıı uyrı olıırnk IUzel kişilik ııdınu ihaleye kutılııcıık veya teklifle bulıınııcıık kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduğunu belirtir lıelgc.

4- Komisyon ihııleyi yııpıp ynpnuımııklu serbesttir.
5- 13u ihaleye ilişkin bilgiler www.izınir.csh.gcıv.tr. adresinden O!'lreııilebileccği gibi.Türkiye gcnclinı.lcki ihııle bilgileri www.ıııillicınlıık.gcıv.ır ıı<lresinden de oğrcnilcbilir.
lliLGİ İÇiN İU:TiŞİM TELIWONIJ: (232) 404 Ol 81 İLı\N OLIJNUI{. 


