MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İLAN
4706 SAYILI KANUNUN EK-5 MADDESİ KAPSAMINDA İLAN EDİLEN TAŞINMAZLAR
Sı ra No
1
2

Taşınmaz
No
480801052
75
480801052
77

Mahalle /
Köy

Ada

Muğla

Marmaris Bozburun

308

1

Muğla

Marmaris Bozburun

310

1

İl

İlçe

Kiraya
Verilecek
Miktar
(m²)

İlk yı l-Yı llı k Kira
Bedeli/
Katı lı m Payı
Bedeli (TL)

57.082,16

57.082,16

25.572,14

48.701,12

48.701,12

21.779,14

Yüzölçüm
Parsel
(m²)

Yukarı da belirtilen 2 adet taşınmaz 4706 Sayı lı Kanunun ek-5.maddesi ile 393 sı ra no.lu Milli Emlak Tebliği
hükümleri uyarı nca sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracı lı k faaliyetleri de dahil tarı msal üretim yapmak üzere
tarı msal amaçlı kooperatifler, tarı m satı kooperatifleri ve tarı msal üretici birlikleri ile bunları n üst kuruluşları na katı lı m
bedeli ihalesi sonucunda kiraya verilecektir.
Birden fazla başvuru olması halinde, hak sahibinin belirlenmesine esas olmak ve bir defaya mahsus tahsil
edilmek üzere taşınmazı n yukarı da belirtilen harca esas değerinin yüzde biri üzerinden başvuranlar arası nda
artı rma sonucu oluşacak katı lı m bedeli üzerinden kiraya verilecektir.
Kira süresi 20 (yirmi) yı l süreli olacaktı r.
Kiraya verilecek Hazineye ait taşınmazı n ilk yı l kira bedeli, taşınmazı n 2/7/1964 tarihli ve 492 sayı lı Harçlar
Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biridir.
Bu Tebliğ kapsamı nda yapı lacak kiraya verme işlemlerinde geçici ve kesin teminat alı nmayacaktı r.
Kiracı tarafı ndan talep edilmesi halinde, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile Hazine taşınmazları
üzerinde sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatı rı mları ile tarı msal üretim için zorunlu olan; modern

örtüaltı , topraksı z tarı msal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacı na matuf takı lı p
sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapı lar yapı labilir.
Tarı msal amaçlı kooperatifler, tarı m satı kooperatifleri ve tarı msal üretici birlikleri ile bunları n üst kuruluşları ,
kiraya verilen taşınmazları bizzat işletebilecekleri gibi bünyesinde bulunan kooperatiflere, birliklere, üst
kuruluşlara ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası na sahip olduğu iştiraklerine Bakanlı kça izin verilmek
suretiyle işlettirebilirler. Bu durumda cari yı l kira bedeline ilave olarak düzenlenecek kira sözleşmesinden elde
edilen gelirin, cari yı l kira bedelinden fazla olan kı smı nı n yüzde ellisinin Hazineye ayrı ca ödenmesi gerekir.
Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracı ları n kira süresi,
kontrol ekibinin uygunluk raporu ve yeniden bedel belirlenmek suretiyle Bakanl ı k izni ile uzatı labilir.
Kiraya verilen taşınmaz üzerinde ağaç veya fidan dikilmesi durumunda sözleşme sonunda taşınmazı n eski
haline getirilmesi gerekir. Ancak sözleşmenin sona ermesi, feshi veya yeniden kiralama yapı lmaması
durumları nda ağaç veya fidanlar sökülüp götürülmezse bunlar için herhangi bir bedel, hak ve tazminat talep
edilemez.
İlan metni 27.06.2022-26.07.2022 tarihleri arası nda otuz (30) gün süreyle ilan edilecektir.
İdarece ilan edilen Hazineye ait taşınmazlar üzerinde tarı msal üretim yapmak üzere tarı msal amaçlı
kooperatifler, tarı m satı kooperatifleri ve tarı msal üretici birlikleri ile bunları n üst kuruluşları , ilan süresi
içerisinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğüne başvuracaklardı r.
İlan edilen taşınmaz için bir başvuru olması halinde, başvuruda bulunan kooperatif, tarı m satı kooperatifi,
tarı msal üretici birlik veya bunları n üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenir. Birden fazla başvurunun olması
durumunda, yapı lacak artı rmada en yüksek katı lı m bedelini teklif eden tarı msal amaçlı kooperatif, tarı m satı
kooperatifi, tarı msal üretici birlik ya da bunları n üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenir. Katı lı m bedeli hak
sahibinden bir defaya mahsus olarak tahsil edilir ve bu bedel kira bedelinden mahsup edilmez. İlk yı l kira bedeli
ayrı ca tahsil edilir.
Bu Tebliğ kapsamı nda düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
Taşınmazı n ilk yı l kira bedeli, taşınmazı n 492 sayı lı Kanunun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin
yüzde biridir. Kira ve katı lı m bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yı l kira ve varsa katı lı m bedelinin taksitle
ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yı l kira dönemi içinde
iki eşit taksitle veya yı lı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yı llar kira bedelleri ise aynı yı l kira dönemi

içinde olmak kaydı yla üç eşit taksitle veya yı lı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz
uygulanmaz.
İkinci ve izleyen yı llar kira bedelleri, sözleşme günü itibarı yla Türkiye İstatistik Kurumunca yayı mlanan Tarı m
Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarı m ÜFE – oniki aylı k ortalamalara göre yüzde değişim) oranı nda arttı rı lı r. Bu
bedelin genel beyan döneminde yeniden belirlenen bedelin altı nda kalması halinde, genel beyan döneminde
belirlenen bedel esas alı nı r.
Kiracı , kiralama amacı na uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadı r.
Teslim edilen taşınmazı n üzerinde kiracı tarafı ndan kiralama amacı na, başvuruda belirtilen şartlara ve bu
Tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastı r.
Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alı namaz. Ancak kooperatif, birlik veya üst
kuruluşları n üye ve ortakları nda değişiklik olabilir.
İzinsiz devir yapı lması veya ortak alı nması halinde, sözleşme feshedilir ve Tebliğin12 nci maddenin üçüncü
fı krası na göre işlem yapı lı r.
Kiraya verilen Hazine taşınmazları nı n tarı msal üretim amacı yla kullanı lması zorunludur. Amaç dı ı kullanı mı n
tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksı zı n sözleşme feshedilir.
Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafı ndan;
kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazı n özel kanunlar
gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece tazminat alı nmaksı zı n tek taraflı olarak
feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate alı nmak suretiyle yapı lacak tebligatı takip eden on beş gün içerisinde
taşınmazı tahliye eder.
Kiracı nı n; fesih talebinde bulunması , kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması , taahhüdünü sözleşme
hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde İdarenin en az otuz gün süreli ve nedenleri açı kça
belirtilen ihtarı na rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrı ca protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksı zı n sözleşme İdarece tazminat alı nmaksı zı n feshedilir. Taşınmazı n kiracı tarafı ndan rı zaen
tahliye edilmemesi halinde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayı lı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 19/6/2007
tarihli ve 26557 sayı lı Resmî Gazete’de yayı mlanan Hazine Taşınmazları nı n İdaresi Hakkı nda Yönetmelik
hükümlerine göre hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.
İlgili bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğünün 0(252)4178345 no.lu telefonundan
öğrenilebilir, ilan metni Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sitesinde yayı nlanmı tı r.

İLAN OLUNUR.

