
                                              

 

             2021 TEREKE İDARE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ 

 

     Yüksek Mahkeme, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 154’üncü maddesi 

ile Tereke İdare Yasası’nın 57’nci 

maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak 

aşağıdaki Mahkeme Tüzüğünü yapar. 

 

Bölüm 189 

 

 

 

  1. Bu Mahkeme Tüzüğü 2021 Tereke İdare 

(Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir 

ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 

değiştirilmiş şekliyle Tereke İdare Tüzüğü 

ile birlikte okunur. 

 

R.G. EK III 

6.1.55 

A.E. 1 

R.G.Ek III 

27.1.87 

A.E. 46 

R.G.Ek III 

27.1.89 

A.E. 49 

R.G. Ek III 

24.6.90 

A.E. 257 

R.G. Ek III 

26.6.92 

A.E. 275 

R.G. Ek III 

28.12.94 

A.E. 275 

R.G. Ek III 

25.12.96 

A.E.1195 

R.G. Ek. III 

22.12.98 

AE.897 

R.G.Ek III 

15.2.99 

A.E.44 

R.G.Ek III 

31.1.2000 

A.E.51 

R.G.Ek.III 

18.10.05 

A.E.616 

R.G.EkIII 

30.4.2007 

AE 318 

26.12.2012 

A.E.727 

  2. Esas Tüzük “B” ve “C” ekleri 

kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni “B” 

ve “C” ekleri konmak suretiyle 

değiştirilir. 

 

  3. Bu Mahkeme Tüzüğü 16/9/2021 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

 

   3/3/2021 tarihinde Lefkoşa’da Yüksek 

Mahkeme tarafından ısdar edilmiştir. 

 

 

                          Yüksek Mahkeme 



 

EK B 

 

 

 

                                                     TL 

1. Hayatta olan bir şahsın vasiyetnamesinin       16.00 

yatırılması.(n.3) (n.5 gereğince  

düzenlenecek kütüğe yapıştırılacak) 

 

2.   Vefat eden bir şahsın vasiyetnamesinin         4.00 

     yatırılması.(Vasiyetnameler kütüğüne  

     yapıştırılacak) 

 

3.   Vasiyetname yapan şahsın hayatta iken          2.00 

     yatırmış olduğu vasiyetnamesinin açılması 

     için talep. (n.8(1)) (talebe yapıştırılacak) 

 

4. İdare emri için istida. (n.9)                  8.00 

(istidaya yapıştırılacak) 

                                            

5.    (1) Yemin yapıp yeminnamenin dosyalanması.    6,00 

          (yemin varakasına yapıştırılacak) 

 

      (2) Her emarenin işaretlenmesi. (evraka       4,00 

          yapıştırılacak) 

 

6.    Tereke kefalet senedi icra edip               6.00 

      dosyalanması, meblağına bakılmaksızın. 

      (n.22) (senede yapıştırılacak) 

 

7.    İtirazname (caveat) verilmesi. (n. 24)        4.00 

      (itiraznameye yapıştırılacak) 

 

8.    İtiraznamenin geri çekilmesi. (n.24) (geri    2.00 

      çekme ihbarnamesine yapıştırılacak) 

 

9.    Vasiyeti tenfiz memurunun feragatname         4.00 

      dosyalaması. (n.27-Form 11) (feragatnameye 

      yapıştırılacak) 

 

10.   Madde 29 tahtında Tereke Mukayyidi            4.00 

      tarafından ısdar edilen şahadetname. 

      (istidaya yapıştırılacak – kalem 21 

  tahtında alınan harca ek olarak) 

 

 

 

 

 



 

11. Vasiyeti tenfiz memurluğu emri veya  

Vasiyetnameye tabi veya vasiyetnamesiz 

Tereke  idare emri için: 

Terekenin net kıymeti -           

            

  (1) 10.000.00.-TL’yi geçmezse           16.00      

 

  (2) 10.000.00.-TL’yi geçerse her        

      10,000TL veya bir kısmı için        16.00 

      Azami 1,500.00TL’ye kadar 

 

     (Damga pulu emir defterine yapıştırılacak,  

  nakit ödeme yapılmışsa MF 185 makbuzunun tarih  

  ve numarası emir defterine yazılacak) 

 

Not: Terekenin net kıymeti Veraset Vergisi  

Komiserinin sertifikası üzerinde kestiği 

kıymettir. 

 

12.  Aynı Müteveffa hakkındaki her ikinci veya    16.00    

müteakip emir hususunda  (Tereke emir  

defterine yapıştırılacak) 

      

13.  İdare emri davası görülürken yapılan          8.00 

     istidaya (m.20) (istidaya yapıştırılacak) 

      

14. İdare emri davası görülürken verilen tereke  16.00    

idare emri (Tereke emir defterine  

yapıştırılacak) 

 

15.  Vasiyeti tenfiz memurluğu veya tereke         8.00 

     idare memurluğu emri dışında yazılan  

herhangi bir emir. (Tereke emir defterine  

yapıştırılacak) 

    

16.  Dosyalanan envantere ekli bir beyanname       4.00                

     (m.40.-n.36) (Beyannameye yapıştırılacak) 

 

17.  Dosyalanan envantere (m.40-n.36)  (Envantere  2.00 

     yapıştırılacak) 

 

18.  Dosyalanan terekeden (mirastan)  feragat      4.00 

     beyannamesine (n.37 Form 18) 

 

19.  Bir itiraznameye ihbar (n.38 Form 19)         2.00 

     (ihbarnameye yapıştırılacak) 

 

20.  Mukayyidin kararının gözden geçirilmesi       8.00 

     için istida (m.24)  (istidaya yapıştırılacak) 



      

 

21.   Başka şekilde öngörülmemiş herhangi bir      8.00 

      istidanın dosyalanması (istidaya  

  yapıştırılacak)       

 

22.   Şahit celpnamesi çıkarma, evrak tebliği,    Hukuk Muha- 

      işlem dosyası suretlerinin verilmesi,       kemeleri 

      vasiyetname veya diğer  kayıtlı evrakın     Usulü İşlem-         

      araştırılması veya tetkiki ve bu ekte       lerindeki 

      açık olarak belirtilmemiş işlemler.         harçların 

      (Pullar davalardaki gibi kullanılır)   aynısı 

 

        

23.   Tereke işlemleri için ödenmesi gereken harçlar damga pulu  

 veya nakit olarak MF 185 tahsilat makbuzu ile tahsil   

 edilebilir.  

 

EK C 

“VASİYETNAME İSPAT VE TASDİKİ VE TEREKE EMİRLERİ 

HAKKINDA MÜNAZAASIZ İŞLERDE ÜCRETLER 

 

 
Mal hakkında 

yeminli ifadedeki 

aşağıdaki değere 

kadar 

 

 

 

  

Vasiyeti tenfiz 

memuru veya 

tereke idare 

memurunun yeminli 

ifadesi ve yemin 

ettirilen tarafa 

hizmet 

  

Mühürlenecek 

vasiyeti tenfiz 

veya tereke 

emirleri (*) 

  

 

 

   

Senet 

 

 

 

 

 

 

     

 

   (TL)     (TL) 

                     8,00     6,00 

10.000.00     “       240.00              “ 

50.000.00     “       460.00              “ 

100.000.00     “       700.00              “ 

500.000.00     “       1890.00             “ 

1.000.000.00     “       2280.00             “ 

2.000.000.00    “       3340.00             “ 

Ve malın değeri hususunda yapılan yeminli ifadede her ek 1.000.000.00 TL 

veya 1.000.000.00 TL’nin herhangi bir kısmı için yukarıdaki 

ücretlere ilaveten, mühürlenen her vasiyeti tenfiz veya tereke 

emri için ek ücret            500.00 TL 
 

 (*) İstida ve yemin ücretini içerir. 

 

 

İTİRAZNAME 

 

     İtirazname dosyalamak veya geri                                

çekmek için mukayyitlikte hazır bulunma       100.00TL 

              

    İtiraz edenlere ihtar için talimat  

vermek üzere mukayyitlikte hazır bulunma     100.00TL   



 

 

 

             

 

YEMİNLİ İFADELER 

 

    Yeminli ifade veya beyanname için        100.00TL                         

talimat almak ve tanzim etmek             

 

    (Vasiyeti tenfiz ve tereke idare ücret- 

lerine dahil edilenler dışındaki yeminli 

ifadeler ve yeminler) 

 

FERAGAT ENSTRÜMANLARI V.S. 

 

    Her feragat enstrümanı veya başka   80.00TL 

döküman için talimat almak                  
 

 

 

    Bir sayfa doğru suretinin tanzimi için     80.00TL  

      

 

 

 

 


