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Bina Arsasının Alanı (mz1

6 Binaya Ait Arsa Payının Oranı ve Metrekaresi l l l l 1 ] l

,7
- l l Ah§ap, Tas DuvadFOamur Harci, Gecekondu, Basit) - l l l l

İ l 8 | lnşatın Sınfı (Lüks, Birinci, lkinci, üçüncü, Basit) l l l

6 l 9 | Kuilanış Şekli (Mesken, lşyeri, Depo, Fabriı<a, Fıastarıe, okuıvb.) | l l l

Şl1o||nşaatınBitimTarihi l l l l

-1,11 |lktisapTarihi l l l 1

Qil2iKısıtıılıkHaliVarsaBaşlangıçTarihi l l l l

ö l 13 | Varsa Muafiyetin Başlangıç Yılı ve Uygulama Süresi l l l

=!|la|lndirimliVergiUygulama$ l l l İ

ffiİlSlBinaHisselivseHisseoranı l l l I

| 15 | Elnanın ulşten ulşa YuzolçumÜ (m'
l '- (Hisseli ise Hisseve lsabet Eden Yüzölcümü) l l ] l

] 17 | Kaloriferli O|up Olmadığı | l l l

i ıa l AsansödüOlupOlmadıgı l l
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Mükellef _ı Kanuni TemsilcisiA/ekili
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NOT: 1- Elbirliği (iŞtirak halinde) mülkiyette müşterek imza|ı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve

mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.
2- pavll (müsterek) mülkıvette her hissedarın kencii hisscsini eıırı hilclirim ilp hilrlirmaci naroızir2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayn bildirim ile bildirmesi gerekir.
3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar için de bildirim verilmesi gerekir.
4- Aynl Çah altlndaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayn ayn bildirilecektir.
5- Bir mükellefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirjmin yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir

T.C. ADAPAZARI BELED|YES|
EMLAK VERGisı elı_olnh4l

B!|g9s9§e_99!g9!!49ı)

3 ] Kapı ve Daire No



ll No,LU BiNA BiLDiRiiri TABLosUNuN DoLDuRULMAS|NA iLişKiN AçlKLAuALAR

1. Bina, hangi belediyenin slnlrl Veya mücavir alanl içinde ise bu satlra o belediyenin adl yazllacaktır.

2. Bu satıra, binanln bulunduğu köy Veya mahallenin adl yazllacaktlr. Mahalle adlnln semt adlyla
karlştlrllmamasl, semtin değil mutIaka MAHALLE ADlNlN yazllmasl gerekir.

3. Bildirimde bulunulan bina cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnlz sokağln adl yazllacaktlr.
(Bina cadde Veya sokak üzeride değil ise, bulunduğu mevkiin adlnln yaztlmasl gerekir.)

4. Binanln dlş kapısl üzerideki numarasl, kapl numarasldlr. Bina apartman dairesi ise, apartmanün dlş
kapl numarasl ile birlikte dairenin numarası da yazllacaKlr.(38/15)

5. BU satlr, tapu belgesinde kayltll bilgilerden yararlanllmak suretiyel dolduralacaktlr. Tapu kaydl yoksa
*Tapusuzdui' notu yazllacaktlr-

6. Bina arsaslnln alanı: a) imar Ve kadastro planl ile tespit edilen parselin metrekaresidir. b) imar
Ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahasl ile mütemmimi olan parçaın toplam alanldlr.

7. Aynl çatl altlnda birden çok bağlmslz bjrim Ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağlmslz
birim Ve daireye arsanln tamamlndan isabet eden klsım (hissedurumuna göre) hesaplanlp yazllacaktlr.

8. inşaatün türü, bildirmde bulunulan binanln kaba inşaatlnda kullanl|an malzeme Ve taşüy,cl sistemlerine
görğ; çelik karkas, betonarme karkas, y!ğma kagir, yığma yarl kagir, ahşap taş duvarll, gecekondo,
kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazllacaktlr.

9. Binanın slnfl(lüks, birinci, ikinci, üçüncü Ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.

1o. Binanln mesken, işyeri, otel Veya fabrika gibi kullanlş şekli belirtilecektir.

11. inşaatın bittiği ay Ve yll, ay belli değilse yalnlz ylll yazllacaktlr. (Örneğin; 8.7.,l998 veya 1998 gibi)
Bunlarda bilinmiyorsa binanln tahmini yaşl gösterilecektir.

,l2. Binaya sahip olunulan tarihtir. BU satlra tarihi ay Ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece ylt olarak belirtilmelidir.

13 Varsa belediyece uygulanan klsltlllık halinin başlanglç tarihi.

14. Bildirilen Bina: a) Daimi muaİiyete tabi ise, "muaİiyetin başlanglç yllİ'ile "daimi" sözcüğü yazllacakllr.
Bildirim slraslnda geçici muafiyetten yararlanlllyorsa muafiyetin başlanglç ylll Ve muafiyet süresi
yazllacaktlr.

15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satlra hisse nispeti (Örneğin, bir daireye iki kiŞinin paylı
(müşterek) mülkiyet şeklinde ortak olmalarl halinde]/: gibi) bina hisseli değilse "TAM" ibaresi
yazllacaktlr.

16. Binanln yüzölçümüne müştemiltat Ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanln
(apartmanlarda'ise daireninI yüz ölçümü dlş duvarları araslndaki mesaleler itibariyle metrekare (m2)

cinsinden bulunacak alandlr. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrlca beli(ilecektir. (orneğin;
120/2=60m'gibi)

17. Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kUllanllan kIima tesisatlI ise bu durum belirtilecektiİ.

18. Bina asansörlü ise bu durum belirtiIecektir.

NoT:1_ Elbirliği (iştirak halinde) mütkiyette müşterek imzall tek bildirimverildiğinde mükellerlerin tamamlnl
göstğiir bir liste bildirime eklenecek Ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.

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

3_ Belediye Ve mücavir alan sınlrlarl dlşlnda bulunan binalar için de bildirim Verilmesi gerekir.

4- Aynl çatı altlndaki birden çok bağlmslz birim ve dairelerin her biri ayrl ayrl bildirilecektir.

5_ Bir mükelIefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim
doldurularak birbirine iliştirilir.


