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iıgi

: 28109/20l8 tarihli dilekçeniz.

ilgi dilekçenizde özetle; Hazine arazilerinin çiftçilere kiralandığı belirtileek, söz konusu

projenin

sanayicileri de kapsayacak şekilde getiştirilmesi ve çiftçi kayıt sisteminde kaydı olmayan çiftçilerin de
uygulamadan yararlandırılması talebinde bulunulmuştur.
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin [2 inci maddesinin (g) bendinde " Tarım ve
hayvaııcılık ile sanayi ama1,1ı ıesis edilecek irlifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde ilk yıl için; irtifak
hakkı veya kullanma izni süresince, ıaşınmazün üzerinde yürülülen larım ve hayvancılık ile sanayi
./aaliyetlerinin toplam ./aaliyeıleriıı en az yüzde seksenini oluşlurması ve bu faaliyetleriıı asli faaliyel niteliği
Iaşıması kal,jlylq, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri, aynı amaçla yapılan kiı,alamalarda ise yüzde
bü,buçu ğudur. " hükmü bulunmaktadır.

Aynca; 4706 sayılı Kanunun ek_6 ncı maddesinde; " İmar planı bulunmayan vq,a imar planırıda
ıarınısal amaca ayrılan Hazineye ait tarını arazilerini en az üç yıldan beri larımsal amaçla kullandığı
31/t2/2017 tarihindeıı önce Bakanlıkçu ıespit edileıı ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen
devanı eıtiği beliıleııen kullaıııc,ı lardan; bu maddeniıı yüriirlüğe girdiği ıarihıen ilibaren aln ay içerisinde
bu uruzileri doğrudan kiı,ulaınak için başı,uıada buluııaıılura, ecrimisil borçlurı bulunmaması şartıyla, cari
yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on 1,ıla kadar doğrudan kiralanabillr (.../" hükmü bulunmaktadır.
Buna göre; Hazineye ait tarım arazileri tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre ihale usulü ile rayiç bedelin o/o1,5'rı üzerinden, yukarıda yer 4706 sayılı Kanunun ek-6 ncı
maddesinde yer alan şartların gerçekleşmesi halinde ise Hazineye ait tarım arazileri ecrimisil bedelinin
yarısı üzerinden kullanıcılarına l0 yıla kadar kiralanabilmekte olup, bu amaçla kiralanmak istenilen
taştnmazın bulunduğu İıin Vali|igine (Çevre ve Şehircilik İl Vtlatltigti; veya İlçe Kaymakamlığına (Milli
Emlak Müdürlüğü Şefliği) başıurulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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