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tagnmazlalan iizerinde, onaylr imar plalr ve
cryla Marmaraereslisi lvlilli Emlak $eflifiince,
886 sayrh Devlet ihur. Ku'unun

5llg maddesi
hiiktimlerine g6re, pazarhk usulU ile kullanrna izni ihalesi yr
MADDE 3- Kullanma izni siiresi 30 yrldrr. SUre ici
,tacaktr.
MADDE 4- ilk yrl tahmini kullanmalznibedeli24
.r -72 1(\Ann.rT ,,r.MADDE 5- ihale ile ilgili biitiin verrgi, resim, hars
t;;;ft;; un"Ui"'
MADDE 6- ihaleye katrlabilmek igin, isteklilerin,
:
bu Kanunun 74 UncU
maddesine dayantlarak gtkartlan Ydnetmelikte beliftilen gartlarr
tagrmalan, istenilen belgeleri vermeleri ve gegici

teminatr yatrrmalan 51erekir.

MADDE 7- Ihale Komisyonu, gerekgesini kararda belirtmel< suretiyle ihaleyi yaprp ./apmamakta
serbesttir.
Komisyonun ihaleyi'yapmama karan kesindir.
n itibaren en geg onbeg

iginde, istekliye veya
postalantr. Mektubun
edelini yatrrmak, ihale
ttirmek zorundadrr. Bu
rale bozulur ve gegici

MADDE 9- ihale sonucu belirlenecek ilk yrl kullanma izni bedeli pegin
olarak 6denr;cektir. Kullanma izni
bedeli iizerinden yiizde altr oranrnda kesin teminat altnacakttr.
MADDE 10- Kullanma izni verilen tagtnmazlalan amacr drqrn4a kullanrlarnaz.
MADDE l1- Kullanma iznine konr't tasnmann/alantn izin sahibine veya
temsilcisine ter;liminden itibaren 6 ay
iginde ingaat ruhsatt allnarak ingaata baglanar:ak ve ingaat 2 yrl
iginde bitirilecektir.
MADDE t2- ikinci ve izleyen yrllar kullanma irnibeaeueri, f iirkiye istatistik
Kurumunca yayrmlanan

fiyatlan endeksi (TUIIE

tiiretici

on iki avltk ortalarnalara gdre yi.izde deSigim) oranrnda arttr'hr.
MADDE l3- Bu gartnamede belirtilen yiiktimliiliikler. ,lutrnuargrnrn
tespit edilmesi halinde proresto gekmeye
ve hiikiim almaya gerek kalmaksrzrn ihale iptal edilir.

-

MADDE 14- vadesinde ddenmeyen kullanma izni bedelleri ile hdsrlat paylan
ve diger alacaklara 2llj/1953
tarihli ve 6183 sayrh Amme Alacaklartntn Tahsil usulii Hakkrnda Kanunun
5l inci maddesine 616re belirlenen oranda
gecikme zammr uygul anrr.
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Kullanma izn
MADDE
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tasnmazlalan iizerinde yaprlacak tesisin bizzat izirr sahibince
igletilmesi
toplam yrlhk hdsrlatr n yuzdebiri oranrnda pay almrr
.n iizerinde bulunan tesisin tamamrnln veya bir krr;mrnrn
izin sahibince
tiguncu kigilere kiraya verilmesi hdlinde; izin sahibi bri,it kiranrn yiizrle
biri oranrnda, kiracr/kiracrlardan ise,
hdlinde, bu tesisin

tesisin

igletilmesinden elde edilecek toplam yrlhk hdsrlattan tzin sahibine odenen kira bedeli diigi.ildiikten sonra, kalan
tutar

tizerinden ytizde bir oranrnda aynca pay ahnrr.
Izin sahibi ile kiracr arastnda yaprlan kira sdzlegmesinin bir ornefii idareye verilir. Kira paylarr, izin sahibi ile
kiract arasmda yaprlan s0zlegmeye gdre kira bedellerinin izin sahibine cidenmesi gereken ayr r.akip eden
ayrn yirminci
giinii mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatrnlu. Kiracrlardan almama.ran hasrlat paylart izin
sahibinden aLnrr.
Ytlltk hdsr.lafi gcisteren ve ilgili vergi dairesine yrlhk beyamrame ekinde verilen gelir tablosu, 116119g9 tarihlj
ve 3568 saytlt Serbest Muhasebecilik, Sertrest Muhasebeci Mali Miigavirlik ve Yeminli iUali ULigavirlik Kanununa gcire

yetkili krhnanlara tasdik ettirilerek, hdsrlat paylarr her yrhn yrlhk beyirnname verme ddnemini tirkip eden ay iginde ilgili
muhasebe birimine yattnhr.

Kullanma izni verilen tagnmaan/alanrn iizerinde yiiriitiilen faaliyetle

ilgili

olarak toplam

yrllk

hdsrlatrn

tespitinde; 2611211992 tarihli ve 21447 sayfi Resmi Gazete'de yayrrnlanan I SrraNo'lu Muhasebe Sistemi
Uygulama
Genel T'eblifinde yelr alan "60. Briit SatrgleLr', tanlmr esas ahnrr.
Kryrlarda ytikleme ve bogaltma yzLprlmak amacryla kullanma izni verilen iskele, liman, yana$ma yeri, lhtrm
ve
boru hatlarrrun iigiittcii kigilerin yiiklerinin yiikleme ve bogaltrlmasrnda kullanrlmasr ve bu yerlerde iigiincii
kigilere ait
gemilere konaklama hizmeti verilmesi hAlinde, kullanrna izni sahiplerinden ahnan kullanma
izni bedeline ildve olarak,
bu faaliyetlerden elcle edilen h6stlatrn yiizde onbegi oranrnda pay Hazinece aynca alrnrr. Ancak,
hdsrlat paylnln hesabrna
esas altnacak ucret, o bOlgedeki kamu limanrnda aynr yiikUn yiikleme veya bogaltrlmasr ile gemilerin
konaklamasr
strastnda allnmakta olan ve Denizcilik Miistegarh[rnca belirlenen Ucretin yiizde yetmigbeginderr
az olamaz. Her aya ait
paylar, takip eden ayln yirminci giinii akgamrna kadar ilgili muhasebe birimine yatrrrltr.

Yiizde onbeg pay altnmasl grlreken hallerde, kullanma izni verilen

taSnma.zd,alalanda yiiriiLti.ilecek

faaliyetlerden elde edilecek hasrlattan altnacak yiizde bir oranrndaki pay,yizde onbeg paym trrhakkukuna
esas miktar
mahsup edildikten sonra hesaplanrr.
MADDE 16- Kullanma izni, idarenin izni ve giiniin rayicine gore idarece belirlenecek bedel iizerinden yeniden
sdzlegme dUzenlenmesi kaydryla devredilebilir.
MADDE 17- I(ullanma izni srizlegmesi, strenin bitimi ile sona erer.
Stizlegme hiikiimlerine ayktrt davranrlmasr, tagnmazn/alanrn scizlegmede ongdriilen an.rag drgmda
kullanrlmasr
veya izin sahibi tarafrndan talep edilmesi hdlinde, sdzlegme idarece feshedilir. Bu durumda, a11an teminatlar
Hazineye
gelir kaydedilir. Aynca, tastnmazlal'an iizerinde yaprlmasr ongdriilen yatrnmln gergeklegtirilrneyen krsmrnrn
cari yrl
maliyet bedelinin yi.izde iigii oranrnda tazminat alnr.
Kullanma izni sOzlegmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hdlinde, diler kanunlardaki cizel hiiktimler sakh
kalmak kaydryla, tasrnmazlalan iizerindeki tUm yapr ve tesisler safilam ve iqler durumdrr tazminat veya
bedel
ddenmeksizin Hazirrcye intikal eder ve bundan dolayr izin sahibi veya iigiincii kigilerce her lrangi bir hak
ve talepte

bulunulamaz.

MADDE 18- Kullanma izni siiresinin sona ermesi veya sozlegmenin siiresinden dnr:e feshedilmesi halinde
taqrnmazlalan onbeg gtin iginde tahliye edilir.
MADDE 19- Bu gaftnamede hiikiim bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hiikiimleri uysulanr.
MADDE 210- Bu garlnarne, belirlenecek cizel gartlarla birlikte srizlegmenin ekini tegkii Jder..
MADDE 21- ihtilaflann 96ziim yeri Marmaraere$lisi icra daireleri ve mahkemelerdir.

Yukarrda nitelikleri yazth tagtnmazlflzerinde 2886 sayrh yasanrn 51/g maddesi gere!1ince pazarhk
usulU ile
Marmaraerefilisi Milli Emlak $efligi odasrnda toplanacak komisyon huzurunda i.ullanma iini itratesi yaprlacaktr.
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ihaleye igtirak etmek isteyenlerin gegici teurinat makbuzu veya teminat mektubu, yerlegim yeri belgesi,
ntifus ctizdanl fotokopisi, 6zel kigiler adtna vekaleten ihaleye girecek kigilerin noter onayli veklletnameleri
ve imza sirkuleri, tuzel kigilerde yetkili makamdan 2020 yrhnda ahnmrg tuzel kigiligin sicile kayrtlr
oldulunu gdsterir belge, tiizel kiqili[i temsile yetkili oldufiunu gdsterir noier oniryh-vJkaletname, ortak
girigim halinde ortal< girigim beyannamesi ile ihale saatinde komisyon huzurunda hazrr bulunmalan
gerekmektedir.
Posta ilLe bagvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhiitlu olarak gonderecekleri usultine uygun
olarak
haarlanan teklifleri ile birlikte istenilen di[er belgeler:in ihale r*tin" kadar K.omisyon Iiiqkanhgrna
ulagmar;r gerekmektedir. Meyclana gelecek gecikmel rr dilikate almmayacaktrr,
ihale komisyonu ihaleyi yaplp yapmamaktaserbesttir.
$artname Marmaraereflisi Milli Emlak gefl iginde bedersiiz gdriilebilir.
Ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov,tr ve https://tekirdag.csb.gov.tr adresinden d[renilebilir.

Ilan olunur.

Bilgi igin : (282) 613 31 47

