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Arsanın (Parsel) Yüz Öbümü (m2)

5 Hisseli ise Hisse Oranı

lo Hisseye lsabet Eden Arazinin Yüzölçümü (mz)
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Kıstlılık Hali Varsa Başlangıç Tarihi

Varsa Muafiyetin Başlangıç Yılı ve Uygulama Süresi
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NoT: 1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamlnı gösterir bir liste bildirime eklenecek Ve

mükellefl erin tamamı bildirimi ımza edeceklerdir.
2_ paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayn bildirim ile bildirmesi gerekir.

3_ Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arsalar için de bildirim verilmesi gerekir.

4- Bir mükellefe ait arsa birimlerinin bildirimine bir bildirimin yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliŞtirilir,

T.C, ADAPAZAR| BELED|YES|
EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ



ll No,Lu ARsA BiLDiRiMi TABLosuNuN DoLDURuLMAslNA iLişKiN AçlKLAMALAB

1. Arsa hangi belediyenin slnlrl Veya mücavir alanl içinde ise bu Satlra o belediyenin adl yazllacaktlr.

2. Bu satlra, arsanln bulunduğu köy Ve mahallenin adl yazllacaktlr, Mahalle adlnln semt adlyla
kartştlrllmamasl, semtin değil mutlaka [/AHALLE ADlNlN yazllmasI gerekir.

3. Bildirimde bulunulan arsa cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnlz sokağln adl yazllacaktlr.
(Arsa cadde veya sokak üzerinde değil ise, bUlunduğu mevkiin adlnln yazllmasl gerekir.)

4. Bu satır, tapu beıgesinde kayltll bilgilerden yararlanllmak suretiyle doldurulacaktlr. Tapu kaydl
yoksa "tapusuzdur" notu yazllacaktl r.

5. Bu satlra, arsanln, tamamlnln yüzölçümü yazılacaktır. Arsa hisseli ise hisseye düşen miktar değil,
diğer hisse sahiplerinin hisselera de dahil, tamamlnın yüzölçümü gösterilecektir. (Örneğin: 600
metrekarelik bir arsanın '/l hisseli 2 ortağl Varsa, herbir mükellef bu satlra, arsanın yüzölçümü olarak
300 m2 değil 600 m2 yazacaklardlr.)

6. Arsa üzerinde mükellefin hisse oranl ne ise o miktar bu satlrda gösterilecekln, (12, 114, 10/100
ibaresi gibi.) Arsa hisseli değilse bu satlra "TAl\,'|" ibaresi yazllacaktlr,

7. Arsanln 5 no.1u satlrda yazılı yüzölçümünden, hisseye isabet eden klSml gösterilecektir. (Örneğin:
600X1/2=300 m2 gibi.) Arsa hisseli değilse bu satlra 5 no.1u Satlrdaki rakam aynen yazllacaktlr.

8. Arsaya sahip olunulan tarihtir. Sahip olma tarihi ay Ve yll, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak
belirtilmelidir.

9. Varsa belediyece uygulanan klsltllllk halinin başlang|ç tarihi yazllacaktlr.

10. Bildirilen arsa:

a) Daimi muafiyete tabi ise, "muafiyetin başlanglç ylll" ile "daimi" sözcüğü yazllacaktır. (Örnegin:
2002/daimi, ğibi.)

b) Bildarim slraslnda geçici muaİiyetten yararlanlyorsa muafiyetin başladlğl ylI Ve muafiyet Süresi
gösterilecektir.

NoT 1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzall tek bildirim Verildağinde, mükelleİlerin
tamamlnl gösterir bir lisete bilirime eklenecek Ve mükelleflerin tamaml bildirimi imza
edeceklerdir.

2_ Payll (müşterek) mülkiyette her hissedarln kendi hissesini ayn bildirim ile bildirmesi gerekir

3- Belediye Ve mücavir alan slnürlarl dlşlnda bulunan arsalar için de bildirim Verilmesi gerekjr.

4- Bir mükellefe ait arsa birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim
doldurularak birbirine iliştirilir.


