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Ülkemiz, ekolojik zenginliği nedeniyle doğadan
toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri
açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu bitki
türleri, ilaç, kozmetik ve süs bitkiciliği başta olmak
üzere birçok sektörde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin
artırılması, bu daldaki birçok sanayi kolunun gelişmesi
dünya pazar hacminde rekabet edilebilmesi açısından
büyük önem arz etmektedir.
Yapılan düzenleme ile, mevcut potansiyelin ortaya
çıkartılmasını ve bu bitkilerin yurtiçinde üretiminin
artırılarak
ithalatın
azaltılmasını
desteklemek
amacıyla, Hazine taşınmazlarının, tıbbi ve aromatik
bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere kiralanması
teşvik edilmektedir.
Hazırlanan bu rehber ile, Hazine taşınmazlarının
tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek
amacıyla kiralamak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin
kiralamada izlenecek sürece ilişkin bilgilendirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu çalışmanın tüm ülkemize faydalı olmasını
temenni ederim.
Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı
www.milliemlak.gov.tr
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Kiralama İşleminin Tabi
Olduğu Mevzuat
Düzenlemeleri Nelerdir?
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki taşınmazların sabit tesis
yapılmamak kaydıyla tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs
bitkileri yetiştirmek amacıyla kiralama işlemleri,
-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
-Hazine
Yönetmelik,

Taşınmazlarının

İdaresi

Hakkında

-379 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliği,
-Diğer Mevzuat düzenlemeleri,
Hükümleri
çerçevesinde
sonuçlandırılmaktadır.

yürütülerek

Kiralama İçin Nereye ve
Nasıl
Başvuru Yapılır?
Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik
bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla gerçek ve
tüzel kişiler dilekçeyle (Ek-1) talepte bulunabilir.
İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde
tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek
isteyen gerçek veya tüzel kişilerce, 379 sayılı Genel
Tebliğ eki (Ek-2)’ye uygun olarak doldurdukları
başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi
içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî
Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat
edilmesi gerekmektedir.
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Hangi Tür Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler İçin
Ne Kadar Hazine
Taşınmazı Kiraya Verilir?
379 sıra sayılı Genel Tebliğ kapsamında kiraya
verilebilecek Hazine taşınmazları, Tarım ve Orman
Bakanlığınca belirlenen ve Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan
tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi
yapılmak üzere re’sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi
üzerine İdarece belirlenir.
Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları
içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için;
En fazla 1.000.000 m²’ye kadar,
Süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar,
Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.

Kiraya Verilmesi Mümkün
Olmayan Hazine
Taşınmazları Nelerdir?
Hazine taşınmazlarından;
a) Kamu hizmetlerine tahsisli
amacında kullanılan taşınmazlar,

olup

tahsis

b) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
kapsamında kalan yerler,
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan ve
Kültür ve Turizm Bakanlığınca veya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,
www.milliemlak.gov.tr
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ç) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu uyarınca millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve
tabiat koruma alanları içinde kalan ve Tarım ve Orman
Bakanlığına tahsisi gerekenler,
d) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanunu kapsamında olan ve Tarım ve Orman
Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,
e) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında
olan ve kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,
f) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu
kapsamında kalanlar,
g) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında kalanlar,
ğ) Özel çevre koruma bölgelerinde kalan Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar,
h) Özel kanunları gereğince hak sahiplerine devri
gereken ve devrine yönelik işlemleri devam edenler
(6292, 4071, 4072 ve mülga 4070 sayılı Kanunlar gibi),
ı) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu
kapsamındaki alanlar,
i) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu
kararı ile ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim
bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içerisinde kalan
ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiralanması uygun
görülmeyen yerler,
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j) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanunu kapsamındaki ruhsatlı sahalarda Maden
İşleri Genel Müdürlüğü/İl Özel İdaresi/Yatırım İzleme
Koordinasyon Başkanlığınca ve ruhsat sahibince
muvafakat verilmeyen alanlar,
k) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin
Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
kapsamında kalanlar,
l) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun, 14/3/2013 tarihli ve 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu vb. Kanunlar gereğince
ön lisans/lisans veya ruhsat verilenler alanlar,
m)3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında
ruhsatlandırılan yerler,
n) Genel bütçe kapsamındaki kamu İdarelerinin
gelecekteki ihtiyaçları için gerekli olduğu anlaşılanlar
(rezerv taşınmaz),
o) Teferruğ yolu ile edinilen ve edinme tarihinden
itibaren bir yıl geçmemiş olanlar,
ö) Kamulaştırma yolu ile edinilen, amacında
kullanılmadığı için boş kalan ve 4/11/1983 tarihli
ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü
maddesinde yazılı süresi dolmamış olanlar,
p) Özel kanunlar gereğince, özel amaçlarla
tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına devri veya
kullanımlarına verilmesi gerekenler,
üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri
yetiştirmek amacıyla kiralama yapılmaz.

www.milliemlak.gov.tr
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Hak Sahipliği
Nasıl Belirlenir?
İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler,
her bir taşınmaz için oluşturulan dosyalar halinde,
teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve
hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin
bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili
Tarım İdaresine gönderilir.
Tarım İdaresi başvuruları aşağıdaki şekilde
değerlendirir:
a) İlan edilen Hazine taşınmazı için sadece bir
başvurunun olması durumunda, 379 sıra sayılı Genel
Tebliğ ekinde (Ek-3) belirtilen kriterlere göre teknik
uygunluk değerlendirmesi yapılarak başvuranın hak
sahibi olup olmadığı belirlenir.
b) İlan edilen Hazine taşınmazı için birden fazla
başvurunun olması durumunda, Tebliğ ekinde (Ek-3)
belirtilen kriterlere uygun olan başvurular için (Ek-4) de
belirtilen kriterlere göre öncelik sıralaması açısından
değerlendirme yapılarak hak sahibi belirlenir. Yapılan
bu değerlendirmede puanların eşitliği halinde, (Ek4) de yer alan kriterlerden başvuru sahibine ilişkin
birinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların
da eşitliği halinde sırasıyla (Ek-4) de yer alan diğer
bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki
eşitlik halinde kuraya başvurulur ve (Ek-5) e uygun bir
şekilde başvuru sıralama listesi oluşturulur.
Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde
değerlendirerek sonucunu İdareye bildirir.
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Taşınmaz Hangi Süreyle
Kiraya Verilebilir?
Hazine taşınmazları;
Çok yıllık bitkiler için on yıla,
Tek yıllık bitkiler için ise beş yıla
kadar kiraya verilebilir.

Kira Bedeli
Nasıl Belirlenir?
Hazine taşınmazlarında tıbbi ve aromatik
bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amaçlı yapılacak
kiralamalarda ilk yıl kira bedeli;
Taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

www.milliemlak.gov.tr
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Kira Bedeli Nasıl
Tahsil Edilir?
Kira bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.
İlk yıl kira bedelinin dörtte biri, ihalenin
onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı
üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle; müteakip
yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde
dört eşit taksitle ödenir.
Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında
kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde
olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde
ödenebilir.
Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde
müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik
Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici
Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.
Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım
bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda
gecikme faizi uygulanır.
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Kiraya Verilen Hazine
Taşınmazında
Münavebe ve Ara Tarım
Yapılabilir mi?
Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin,
başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya
süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir.
Kiracı tarafından talep edilmesi ve bu talebin
Tarım İdaresince uygun görülmesi halinde;
a)Münavebe ihtiyacı nedeniyle, kiralama
süresince başvuruda belirtilen aynı grup içerisinde
yer alan farklı bitkilerin yetiştiriciliği yapılabilir.
b)Üretim planlaması ya da zirai karantina
gereğince teknik bir zorunluluk olması durumunda
Hazine taşınmazının bir kısmı nadasa bırakılabilir.
c)Ayrı bir sözleşme düzenlenmeksizin ve
bedel alınmaksızın sadece yeşil gübreleme yapmak
amacı ile kullanılan bitkilerle ara tarım yapılabilir.

www.milliemlak.gov.tr
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Kira Süresi Sonunda
Taşınmaz Kiracısına
Yeniden Kiralanabilir mi?
Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi
halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile
yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz,
yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına
yeniden kiraya verilebilir.

Kira Sözleşmesine Ortak
Alınabilir mi?
Kira Sözleşmesi
Devredilebilir mi?
Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu
sözleşmelere ortak alınamaz. Ancak, tarımsal
amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin
üye ve ortaklarında değişiklik olabilir.
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Kira Sözleşmesi Hangi
Durumlarda Feshedilir?
Kiraya verilen taşınmaza,
- Kira sözleşmesinin sona ermesinden önce
kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu
hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak
ihtiyaç duyulması,
-Taşınmazın
özel
kanunlar
değerlendirilmesinin talep edilmesi,

gereğince

-Kontrol ekibi tarafından yapılan denetim
sonucunda faaliyetin uygun yürütülmemesi,
-Kontrol ekibince verilen süre içerisinde
aykırılıkların giderilmemesi,
hallerinde, sözleşme tazminat alınmaksızın
İdarece tek taraflı olarak feshedilir.
Kiracı yapılacak tebligatı takip eden üç ay
içerisinde taşınmazı tahliye etmekle yükümlüdür.

www.milliemlak.gov.tr
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Ek-2
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER VEYA SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNE
YÖNELİK KİRALAMA AMAÇLI ÖN BAŞVURU FORMU
……………………….. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………….. EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………….. MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………….. MİLLÎ EMLAK ŞEFLİĞİNE
Aşağıda belirtilen Hazine taşınmazını, tıbbi ve aromatik bitkiler / süs bitkileri yetiştirmek
amacıyla kiralamak istiyorum. Buna ilişkin olarak, tarafıma ait beyan ettiğim bilgiler ile kiralama
amacımı ve gerçekleştireceğim faaliyetleri gösterir iş bu belge ve eklerinde yer alan bilgilerin
doğruluğunu taahhüt eder, gereğini arz ederim.

Başvuranın

Adı Soyadı/Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No

…………………....

Tarih

………………….……..…

…………….…

İmza
……………..

İkametgah Adresi:………………………………..………………………………………......................
………………………………………………………………………........................................................
Tel. No

:…………………………………………………………………………..……………..

Kiralamanın Talep Edildiği Taşınmaza İlişkin Bilgiler
İli: …………………….……… İlçesi: ……………………..……

Mah/Köy: ……………………

Ada: ………………….……..... Parsel: …………………………

DHTA: ………………………..

Yüzölçümü: ……………………… m2

Kiralamak istenilen: ………….……….…. m2

Kiralama Süresi: ……..….. yıl (çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için beş yıla kadar)

Kiralanacak Arazide Taahhüt Edilen Tarımsal Faaliyetler
Kiralama Amacı

:

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi

Süs Bitkileri Üretimi

Yetiştirilecek Bitki(ler): …………………………………………………………...…………..………
Su Kullanım Durumu :

Kuru Tarım

Sulu Tarım

Sulama Yöntemi

:

Salma Sulama

Damlama

Yağmurlama

Üretim Sistemi

:

İyi Tarım Uygulamaları

Organik Tarım

Klasik Üretim

Üretim Yöntemi İle İlgili Kısa Açıklama: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(Örtü altı üretim durumu, üretim materyalinin (fide/fidan vb.) temin durumu, münavebe, hasat yöntemi vb. kısa açıklama yapılacaktır)

Diğer Bilgiler

(Aşağıdaki durumların bulunması halinde belirtilen belgeler bu Forma eklenecektir.)

ÇKS/Süs Bitkisi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak faaliyette bulunma durumu (ÇKS/Üretici Belgesi)
Sözleşmeli üretim (İlgililerle karşılıklı düzenlenmiş sözleşmenin bir örneği eklenecektir)
Tarımsal eğitim durumu (Tarımsal alanda lise, ön lisans veya lisans mezuniyet belgesi örneği)
Üretim konusunda resmi kurumlarca düzenlenen kurslara katılım durumu (Sertifika/katılım belgesi)
Birlik, kooperatif vb. organizasyonlara üyelik durumu (Üyelik belgesinin bir örneği eklenecektir)

Ek-3

BAŞVURULARIN ÖNCELİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLME FORMU
Başvuru Sahibi
T.C. Kimlik No/Vergi No

: .............................................
: .............................................

Kiralamanın Talep Edildiği Taşınmaza İlişkin Bilgiler
İli:…………………….……… İlçesi:…………………….
Mah/Köy:……………………
Ada:………………….……..... Parsel:………………………
DHTA:…………..……………
En
Referans
Yüksek
Puan
Puan

Kriterler
1- Başvuru sahibinin
Ziraat mühendisi/ ziraat teknikeri/ziraat teknisyeni olması

10

Genç çiftçi (18-40 yaş) veya kadın çiftçi olması
Resmi kurumlardan ilgili ürün yetiştiriciliği konusunda eğitim alanlar (Ziraat
mühendisi/ ziraat teknikeri/ziraat teknisyeni dışındakiler için)
Taşınmazın bulunduğu köy/mahallede tarımsal amaçlı birlik, kooperatif vb. gibi
üretici örgütleri
Taşınmazın bulunduğu ilde başvuru konusu ile ilgili faaliyette bulunan gerçek/
tüzel kişiler
Taşınmazın bulunduğu il dışında başvuru konusu ile ilgili faaliyette bulunan
gerçek/ tüzel kişiler

5
5
30

15
10
5

2- Başvuru sahibinin ikametgâhı
Taşınmazın bulunduğu köyün/mahallenin nüfusuna kayıtlı olan

5

Taşınmazın bulunduğu köyde/mahallede ikamet eden

10

5

Taşınmazın bulunduğu köy/mahalle dışında ikamet eden

0

3- Kayıtlılık durumu
ÇKS’ye kayıtlı olarak tıbbi aromatik bitki/süs bitkisi yetiştirenler

10

Süs Bitkisi Üretici Belgesine sahip olanlar

30

Yetiştirilecek ürünle ilişkili birlik, kooperatif vb. üretici örgütlerine üye olanlar

10
10

4-Sulama yöntemi
Kuru tarım yapılması
Basınçlı sulama sistemi ile sulamanın yapılması

10

10
5

Klasik salma sulama yapılması

0

5-Üretim sistemi
Organik tarım

10

İyi tarım uygulamaları

20

Sözleşmeli üretim

10
10

Klasik geleneksel üretim sistemi

0

TOPLAM PUAN

100

*Bu form birden fazla başvurunun olması durumunda tanzim edilir.

-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü Değerlendirmesi

İşbu değerlendirme tarafımızca yapılmış ve imza altına alınmıştır.

Teknik Personel
Tarih, İmza

Teknik Personel
Tarih, İmza
ONAYLAYAN
İl /İlçe Müdürü
Tarih, İmza

Aldığı
Puan

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Tıbbi, Aromatik ve Süs Bitkisi
Yetiştirmek İsteyen Vatandaşımızı
Destekliyoruz”

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km.
No: 278 Çankaya / Ankara

