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Madde 1 : Tahsis sahibi bu sözleşmedeki yazılı kurallara uymak zorundadır. İdare sebep göstermeksizin 
hobi bahçelerinin faaliyetini durdurabilir ve sözleşmeleri feshedebilir. Tahsis edilen personel bununla 
ilgili herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

Madde 2 : Kurumca parselasyonu yapılan hobi bahçelerinin kullanımında belirlenen sınırlar dışına 
taşılmayacaktır. 
 
Madde 3 : Tahsisi yapılan bahçenin özellikle mevsiminde tamamının ekili olması istenmektedir. 
 
Madde 4 : Tahsisi yapılan bahçedeki dikim öncesi ve devamında çıkan yabanı bitkiler ve dikenler 
temizlenecek ve diğer bitkilere zarar vermeleri önlenecektir. 
 
Madde 5 : Bahçelerdeki sulama işlemi sırasında diğer bahçelere etki edecek şekilde salma sulama 
yöntemi kullanılmayacaktır. 
 
Madde 6 : Bahçelere ağaç türü bitkiler dikilmeyecektir. Dikiminde yasal olarak bir engel ve kota 
olmayan diğer bitkiler yetiştirilebilecektir. 
 
Madde 7 : Tahsisi yapılan bahçenin çevresine ve içerisine inşaat yapılmayacaktır. Mevcut çit ve sulama 
sistemi çalışır halde teslim edildiğinden oluşacak bireysel kaynaklı arıza ve durumlardan tahsisi sahibi 
sorumlu olacaktır. 
 
Madde 8 : Tahsis sahibi çevrenin temizliğinden azami ölçüde dikkat edecektir. 
 
Madde 9 : Bahçede hayvan bakılmayacaktır. 
 
Madde 10 :  

a) Tahsis süresi 1 yıldır. Yıllık kira ücreti 100 TL (2019-2020 dönemi için) olarak 
belirlenmiştir. 

b) Hobi Bahçesi tahsis süresinden sonra 2 ay içerisinde herhangi bir faaliyette 
bulunmayanlar için ihtar yazısı yazılacak ve 10 gün ek süre verilecektir. Halen 
faaliyete başlamaması halinde sözleşmesi feshedilip yerine yedek listeden başka bir 
istekli davet edilecektir. 

c) Sözleşmesi feshedilen personele tekrar bahçe tahsisi yapılmayacak olup yıllık kira 
ücreti iade edilmeyecektir. 

Madde 11 : Tahsis sahibi hobi bahçesini başkasına devir edemez, kiralayamaz ve ortak koyamaz. 
 
Madde 12 : Bu sözleşme uygulamasında 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanun ve 818 
Sayılı borçlar kanunun kiralarla ilgili hükümleri uygulanmaz. Sözleşme genel hükümleri uygulanır. 
 
Madde 13 : Bu sözleşmeye istinaden ……… no.lu hobi bahçesi tahsis edilmiştir. 
 
Madde 14 : Bu sözleşme 14 maddeden ibaret olup tek nüsha olarak imza altına alınmıştır. 
 
Tarih :  
Tahsis Edilen Personel             İdare                                                                    
            


