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[[.c. Vatandaşl olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazİlacaktır.)

L
"NoT: '1 - Elbir|iği (iŞtirak halinde) mülkiYette müŞterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükel|eflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eı.ıenecet vemüke|leflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.

2- Paylı (müŞterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayn bildirim ile bildirmesj gerekir.
3- Belediye Ve mücavir a|an stnırlarl dlşlnda bulunan araziler için de bil;iri; verilmesi gerekir.
4- Bi,I.]'*"İl1' arazi birimlerinin bildirimine bir bildirimin y"tn,,|"r".iı,,ruıinde yeterikadar biIdirim doldurularak birbirine iliştirİlir.,,
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cilv sahife No

6 Hisseye lsabet Eden Arazanin Yüzölçümü (mz)
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Arazinin Cinsj (Kıraç, Taban, Sulak)

Arazinin lktisap Tarihi

Kısıtlıhk Hali Varsa Başlangıç Tarihi

Varsa Muafiyetin Başlangıç Yılı ve Uygulama Süresi

11 Arazı Vergisi lstisnası

rarih ..../......./.,,...



ıl No,Lu ARAzl BİLDİRiMi TABLosuNuN DoLouRULMAS|NA iLİşKiN AçlKLAıiALAR

1. Arazi hangi belediye slnlrlarl içinde ise bu satlra o belediyenin adı yazllacaktlr. Arazi, belediye
slnırlan içındo değilse bu satlr bir çizgi ile iptal edilecektir.

2. Arazinin bulunduğu köy ve mahallenin adl yazllacaktlr.

3. Arazinan bulunduğu semt veya mevkiin adl yazllacaktlr.

4. Bu satlr, tapu belggsinde kayltll bilgilerden yararlanllmak suretiyle doldurulacakt|r. Tapu kaydl
yoksa'Tapusuzduf notu yazllacaktlr.

5. Bu satıra, arazinin tamamlnln yüzölçümünün m2 olarak yazllmasl gerekir. Arazi hisseli ise.hisseye- 
atış"n miitar de6lı, diğer hissj sahiilerinin hisseleri de dahil _tamamının 

yüzölçümü ,öslerilecektir.
(Öineğin; g binhetrğkareıiı bir arazinin 1/4 hisseli 4 ortağı vardır. Her bir mükellel bu satıra,

i,".ın'ın yüzölçümü olaı ak 2 bin metrekare değil 8 bin mğtrekare yazılacaklardır.)

6. Arazi üzerinde mükellefin hisse oranı ne ise o miktar bu satlrda gösterilecenn. (12, 114 ibaresi gibi),

7. Arazinin 5 no.|u satlrda yazlll yüzölçümünde, hisseye isabet eden klsml gösterilecğktir. (Örneğin;" 
eo.oooxıı+=so00 m'gibi). nraii nissiıi değilse bu satlra 5 no,|u satlrdakş rakam aynen yazllacaktlr,

8. Klraç, taban ve sulak ibarelerinden arazinin durumuna uygun olanl yazlllr,

Klraç arazi : Bariz olarak civardan yüksekte bulunan, meyilli vğ sulanmayan arazidir. Yllllk.yağlŞ

mikİjn yeteli ve yağış dağılımı uygun olmayan <tüz ve düİe.yakın, nadas sistemi ile kültür bitkiIeıi

yetiştirilmesi mümkün olan Ve sulanmayan arazi de kıraç say!llr,

Taban aİazl : Yağlşlarln Ve akarsularln topIandlğl taban konumunda (pozisyonunda) genellikle.düz

Ve düze yakın- heyilde ve iyi, kiiayetJiz ve fena drenaj şartlarlndaki arazidir,

sulak a]azi : Klraç Ve taban araziden sulananlara sulak arazi denir,

9. iktisap tarihi: Araziye sahip olunulan larihtir, sahip otma tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yll

oIarak belirtilmelidir.

1o.Varsabelediyeceuygulananklsılllllkhalininbaştanglçtarihi,imarplanınadahiliseplanlntarihVe- 
no.su yazılacaktü;.- Klsltt;ğl; başlanglç tarini iiazinin tasarrufunun klsltlandlğl tarihtir.

11. Bildirilen arazi:

a)Daimimuafiyetetabiise,..muafiyetinbaşlanglçylll,,ile..daimi,'sözcüğüyazllacaktlr.
(Örneğin; 2002/daimi,gibi.)

b)BildirimsırasındageçicimuafiyettenyararlanlyorsamuafiyetinbaşladtğıyılVemuafiyet
süresi gösterilecektir. (Örneğin; 2002/5 yll, gibi,)

Notl-Elbirliği(iştirakhalinde)mülkiyettemüş.terekimzalltekbildirimVeritdiğinde,mükelleflerin
tamaıiını gösterir ui, iı.t" uilairi." jklenecek ve mükelleflerin tamaml bildirimi imza

edeceklerdir.

2_ payll (müşterek) mülkiyette her hissedarln kendi hissesini ayn biıdirim ile bitdirmesi gerekir.

3.BelediyevemücaviralanslnlrlarldlşlndabulunanarazileriçindebildirimVerilmesigerekir.

4-Birmükelleİeaitarazibildirimlerininbildiriminebirbildirimyetmemesihalindeyeterikadar
bildirim doldurularak birbirine iliştiİilir,


