
6292 SAYILI KANUN KAPSAMINDA; 2/B TAŞINMAZLARI VE 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN DOĞRUDAN SATIŞININ SÜRE 

UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU!!! 

10/07/2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun aşağıdaki Maddelerine 
istinaden 6292 sayılı Kanuna ‘’Geçici 9. Madde ‘’ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ve 
Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 16/12/2019 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

 
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım 

arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; a) Süresi içinde başvuru 

yapmayanların başvuru süresi, b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi 

içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen 

taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 16/12/2019 tarihine 

kadar uzatılmıştır.  

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; 2/B 

taşınmazları için bu Kanunun 6 ncı maddesinde ve Hazineye ait tarım arazileri için bu 

Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık 

sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye 

başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için 

belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak 

hesaplanır. Birinci fıkranın (a) bendinden yararlanılabilmesi için bu şekilde hesaplanan 

satış bedelinin yüzde ellisinin yapılacak tebligattan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekir. 

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine 

yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun 

kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için 

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık 

değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır. Birinci fıkranın (b) bendinden 

yararlanılabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 

tarihine kadar ödenmesi gerekir. 

(4) Birinci fıkranın (c) bendinden yararlanılabilmesi için vadesi geçmiş taksit 

tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 

tarihine kadar ödenmesi gerekir. 

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate 

alınmaz. 

 


