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Süresi İçinde Başvurmayanlar, Satış BedeIini Süresi İçinde
Ödemeyenler, İklden Fazla Taksidini Vadesinde Ödemeyenler İçin,

Son Başvuru ve Ödeme Tarihi
Başvuru Yerleri
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Belediye ve Mücavir Alan
Sınırları İçindeki
Tarım Arazileri
Rayiç Bedelin

%50'si Üzerinden
Doğrudan Satılıyor

O Hissedarlarına. Kiracılarına, Kullanıcı laıına

O Rayiç Bedetin %50'si Üzerinden Doğrudan Saıış

O 5 Yıla Kaılar Taksiı İmk6nı
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_ H issed arlarüna, kiracılarlna, k u lla n lcıla rına,
- Rayiç Bedelin %50 si Üzerind en Doğrudan satlş,

- 5 Yl]a Kadar Taksit imkenl
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Belediye ve Mücavir
Alan Sınırları lçindeki
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Vatandaşlarımızdan 8elen Hazlne'ye ait tarlm
arazilerine ilişkin yoğun satın alma talepleri uzerine
20']2 ylllnda yapllan yasal düzenleme iIe, beleoiye Ve
mücavir aIan sınırlarl dışındaki tarlm arazilerinin satış
işlemlerine başlanmlştir. AnCak beledjye Ve mücavir
alan slnIrlarl içindeki tarlm arazilerini kullanan
birçok Vatandaşlmız bU satın alma hakklndan
faydalana mamlştlr.

Yapllan yeni düzenleme ile, belediye Ve mücavır
alan sınırlarl içinde kalan yer|erdeki HaZineye ait
tarım arazilerinden, Vatandaşlarlmızca kullanılan
arazil€rin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarlna
satılmasına ]mkan sağlanmıştır, Boylece, halihazırda
tarlmsal amaçla kullanılan bu yerler üzerindekj
mülkiyet sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

Haztrlanan bu rehberde; belediye ve mücavir alan
slnürları içindeki Hazineye ait tarım arazilerinin 4706
sayıll Kanun kapsamlnda satlş süreca ile bilgilere yer
Verilmiştir,

Ekonomik istikrara, Verimliliğe Ve mülkiyet
sorunlarlnln çözümune katkl sağlayaCağına inandlğlm
bu düzenlemelerin Vata ndaşla rlm lza Ve ülkemize
hayırlı olmasını dilerim.

M urat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı
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1- 26/4lz012 tarihi itibarlyla belediye ve mücavir

alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan

veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım

imar planları ile 1/1 .000 ölçekli uygulama imar planı)

tarımsal amaca ayrılanlar,

2- Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen

bu amaçla kullanılmayanlar,

3. Deniz kıyı kenar çizgisine beş bın metre

mesafenin dışında bulunanlar,

4- Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çiz8isine beş

yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,

5- İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve k|sa

mesafeli koruma alanları d|şında kalanlar,

6- satlş tarihi itibarlyla arazi toplulaştlrllmasl

ya pılmaya ca kla r,

7. Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,

8- Kadastrosu yapılanlar,

satışa konu edilebilecektir.

Satışa Konu Edilecek
Tarım Arazııerı
Hangileridir?

&l..ll» t ı{ı.q İo n6d4 lali&İı
lld &al.ı \.h üllrİr4



Satın Alma Hakkından
kimler yararlanacaktır?

Belediye Ve Mücavir Alan S|nlrları lçjndeki
Hazineye ait tarlm arazilerini;

- 30103l?014 tarihi itibarlyla en az üç ylldan
beri kiralayan Ve kira sozleşmesi halen devam eden
kiracıları,

- 3al03/2014 tarihi itibarlyla en az üç ylldan beri
tarlmsaı amaçla kullanan ve kullanımı halen devam
eden kullanıcıları,

- Hissedarları,

Süresi içinde başvuru yapmaları ve idare
tarafından tespit Ve tebliğ edilen satış bedelini
(rayiç bedel) itiraz Ve dava etmeksizin kabul
etmeleri koşuıuyla doğrudan satın alma hakkından
yararlanabilecektir.

3'1 Arahk 2019 tarihine kadar taşınmazın
bulunduğu yerdeki Çevre Ve Şehircılik il N/üdUrlüğüne
(Emlak tüüdürlükler|, Milli Emlak Müdürlükleri, Milli
Emlak Şeflikleri) bu kılavuzun ekind€ yer alan dilekçe
ile başVurUlmasü gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve
Nereye Yapılacaktır?
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Başvuru Sırasında
Hangi Belgeler
ıstenecektir?

Doğrudan satın alma hakklndan yararlanmak
isteyen Vata ndaşla rlmızın ekte yer alan dilekçeyle
birlikte;

- T,c. kimlik numarasl beyanl,

_ Varsa ecrimisil ihbarnamesi Ve/Veya ecrimisilin
ödend iğine ilişkin be|ge örneği,

- Varsa satln alma önceliği olan hak sahiplerinden
alına n noter onaylı muVafakatname,

- TüzeI kişjler için ayrlca, taşlnmazln tasarrufuna
yetkili olduğunu Ve temsilcisini gösterir yetki belgesi
ile imza sirküleri,

5atlş bedeli, taşlnmazln rayiç bedelinin %50'sidir

satlş bedeli peşin Veya taksitle ödenebilir. Satlş

bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde
onu yapılacak yazllı tebligat tarihinden itibaren en geç

üç ay içinde ödenir. Kalanl ise, en fazla beş yılda on
eşit tak5itle ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin
talebi dikkate alınarak belirlenecek Ve taksatli satlş
sözleşmesi düzenlenecektir.

Satış Bedeli,
Taksıt süresi ve

Ödeme Koşulları Nedir?
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Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek
kaydıy|a taksitlerden ikisinin Vadesinde ödenmemesi
yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecektir.

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme
zammı uygulanacaktır.

- M uhasebe Müd ü rlükleri,

- Malmüdüdükleri,

- Belirlenen banka lar,

Satılan tarlm arazilerinin tapu kütüğüne, "bU

tdŞnmozn sotış torihinden itibaren otuz yıl içerisinde
1/5000 Veyo 1/1000 ölçekli imor plonındo torım düşü

omoco oyrılmosı holinde, qüncel sotüŞ bedeli ile sotüş

tarihinden itibaren TÜFE bir önceki yılın oynı oyına
göre değiŞim) oronündo ortürüldrok {üncellenen bedel
orosındoki Jork,4706 soyılü Konunun 4 ancu moddesinin
onikinci fükrosı hukümlerine göre en son koyıt molikinden
tohsil edilir. Bu toŞnmo?ın, sotüş torihinden itibaren
otuz yıl içerisinde üç yıl oralıksız olorak torımsol omoçlo
kullonılmomosı holinde, sotüş işlemi iptol edilir, toşınmaz
resen Hozine odıno tescil edilir ve Edenen bedel fqizsiz
olorak koyıt molikine iode €dillr. " şeklinde belirtme
konulacaktır.

Odemeler
Nerelere Yapılacaktır?

Satılan Taşınmazların |mar
Planında Tarım Dlşı
Amaca Ayrdması
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satılan tarlm arazilerinin satlş tarihinden itibaren
otuz yül içerisinde imar planlnda tarlm dlşl amaca
ayrılması halinde; İdarece belirlenen güncel satış
bedeli ile sat|ş bedelanin TÜFE oranlnda arrtlrllmasl
sonucu oluşacak bedel araslndaki fark, peşin Veya

taksitle en son kayıt malikinden tahsil edilecektir.

Bu taşlnmazlarln satış tarihinden itibaren otuz
yıl geçmesi veya belirtilen ma|i yükümlülüklerin
taşlnmazln en son kaylt maliki taraflndan yerine
getirilmesi halinde, tapu kütüğüne konulan belinme
ıdarece kaldlrllacaktlr.
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Ornek Uygulama - 1

Beledjye Ve mücavir alan slnırlarl içjnde olan
'1461 parsel numaralı taşınmaz (E) adlı kişi taraflndan
15/5/2010 - 20/2120'1 4 ta rihleri a raslnda kulla nlldüğl Ve

ecrimisil tahsjl edilöiği, 2012/2014 yllından ilibaren 5

yıllık kira sözleşmesi yaplldlğ,, kira sğzleşmesinin halen
devam ettiğiVe adı geçen kişınin süresi içerisinde satln
alma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre,
(E)'nin kUlIanümlnda geçen süre jle kira söz|eşmesinde
geçen süreler bırbirine eklenerek, adı geçenin
başvurusu kabuI edilecektir.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan
(c) adlı şahls taraflndan 2010-2013 ylllarl araslnda
kuIlanılan 276'1 parsel numaralı taşnmaza 30l03/2014
tarih i itibariyle kullanlcısI oIan (D) tarafından satın alma
talebinde bulunmuştur. 30/03/2014 tarihi itibariyle en
az 0ç yıllık kullanım şartı bulunduğundan Ve (C)'nın

kullanlm]nda geçen süre (D)'nin kullanımında 8eçen
süreye ek|enmeyeceğinden, (D)'nin başvurusu kabul
ed ilmeyecektir,

Ornek Uygulama - 2
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HAziNEYE AİT TARIM ARAziLERi
DoĞRUDAN sATlŞ BAŞVURU DiLEKÇEsi

(4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında)

EKLER:
1-IC kimlik nunıaıası bel,anı,
2-Varsa ecrinıisil ihbarnanıcsi ve/veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge ömeği.
3-Varsa satın alnıa önceIiği olaıı hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,
4-Tiizel kişilcr içiıı a1.,rıca. ıaşınınazın tasarnıfuna yetkili olduğunu vc teınsilcisini gösterir },etki

belgcsi ilc iınza sirküleri,

B.AŞvURU
SAHİBiNiN

Adı Sovadıı'Unvanı
T.C. Kimlik Numarası/
Vergi Kimlik Numarası
Uyruğu

'I'cbligat Adresi

TeIefbıı Nuıırarası
(Cep Telefonu)
varsa kanuni
I'emsilcinin Adı.
Sol adı/LJnı,anı ilc
Adresi
Duruıırrı Paydaş ı Kiıacı ı kullanıcı ı
Kiracı isc kira başlangıç tarihi
Krıllaıııcı ise kullanıın başlangıç tarihi
Pal,daş ise nraliki olduğu pay mikıarı (pay/m2)

T
A
Ş
l
N
M
A
Z
I
N

Tapu Bilgileri

lli
ilçcsi
MahalleiKöyü
Meıkii/Yöresi
Ada Nuınarası parsel Numarası

Yüzölçüınü (nı:)
Kullanılan/Talep
Edilen Yüzölçümü (m')

Başvunı Sahibinin Belirtnıek İstediği Diğer
I-1usus lar

Yukarıda belirttiğim taşınmazı 4706 sayılı
kanunun 4 üncü maddesinin onikinci
fıkrası kapsamında satın almak istiyorum.

imza: Tarih:


