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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 29.09.2019 

Sirküler No     : 2019.71 

 

 

Konu: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 394), 29.09.2019 tarih ve 

30903 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. 

 

Özet: Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutları 

bağımsız bölümler halinde satışa konu edileceği, üzerinde kat 

mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan 

taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak 

satışa konu edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, yapılan 

ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri 

uygun görülmediği takdirde kamu konutu ivedilikle tekrar 

ihaleye çıkarılacaktır. 

İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin 

olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim 

uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim 

uygulanmaksızın; 

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış 

taksitle, 

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen 

dört taksitle, 

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi 

taksitle, 

ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme 

seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda 

borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz 

aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun 

her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık 

değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak 

hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde 

on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 394) 

bu adresten ulamsak mümkün bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190929-5.htm

