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ACIPAYAM KAYMAraıı,ırıĞıNa
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

Hazineye ait 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazar|ık usulü ile
irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen ilan metni yaz|mız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu ilan metninin Kaymakamlığımız internet sitesinde yayınlanması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Songül ÇETİN
Milli Emlak Şef Görevlisi

Ek: İlan Metni (2 Sayfa)

P
fazı İ*steri Md.
{.*..ı.9t..ı.ııı.ı.]
Kaymakam

KEP Adresi : denizlicevresehircilik@hsOl.kep.tr

imzaile imzalanmıştır
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Bu belge, güvenli elektronik
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ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği
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392 101 93.585,93 m2 Tam Ham Toprak 93.585,93 m2

Yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı

lisanssız elektrik
üretim tesisi
yapılması

25.000,00 7.500,00 9.02.2023 11:00
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