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Devlet Tahv�l� ve 
Haz�ne Bono Gel�rler�nde
Stopaj Sıfırlandı.
Devlet tahv�l� ve Haz�ne bonolarının 
kupon ödemeler� ve alım satım 
kazançları başta olmak üzere bu 
kıymetlerden elde ed�len tüm gel�rler 
�ç�n verg� alınmayacak.

Türk�ye’n�n Kasım
Ayında Çel�k Üret�m� 
Arttı.

“Türk 
Lirasına 
Güveni Tesis 
Eden Adımları 
Destekliyoruz.”

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın �lan 
ett�ğ� ekonom�k önlem paket�ne �l�şk�n, "Döv�z kurlarındak� 

aşırıya kaçan, olağan dışı yüksel�şler�n önüne geç�lm�şt�r. Mal� 
p�yasalarda �st�krar artmıştır. Türk l�rasına güven� tes�s eden ve 
�st�krarı güçlend�ren adımları gayet olumlu buluyor ve destekl�yoruz." 
ded�. 
       H�sarcıklıoğlu, gazetec�lere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın �lan ett�ğ� ekonom�k önlem paket�n�n reel sektör tarafından 
çok olumlu karşılandığını söyled�.

 Atılan adımların yer�nde olduğunu ve moraller� düzeltt�ğ�n� 
bel�rten H�sarcıklıoğlu, "Yapılan açıklama, p�yasalardak� etk�s�n� de 
poz�t�f olarak gösterm�şt�r. Döv�z kurlarındak� aşırıya kaçan, olağan 
dışı yüksel�şler�n önüne geç�lm�şt�r. Mal� p�yasalarda �st�krar artmıştır. 
Türk l�rasına güven� tes�s eden ve �st�krarı güçlend�ren adımları gayet 
olumlu buluyor ve destekl�yoruz. Asgar� ücret verg� �nd�r�m�n�n 
herkese uygulanma kararı, KDV düzenlemes�yle �adeler�n 
hızlandırılacak olması, Kurumlar Verg�s� �nd�r�m� ve yen� Kred� 
Garant� Fonu paket�n� çok öneml� ve faydalı görüyoruz." d�ye konuştu.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2020 yılına �l�şk�n 
sosyal koruma �stat�st�kler�n� açıkladı.
 Buna göre, sosyal koruma harcaması 
2020'de b�r öncek� yıla kıyasla yüzde 20,9 artış 
gösterd� ve 655 m�lyar 599 m�lyon l�ra oldu.
 Bu harcamanın yüzde 98,5'�n� (646 
m�lyar 2 m�lyon l�ra) sosyal koruma yardımları 
oluşturdu. Bu kapsamda en büyük harcama 300 
m�lyar 902 m�lyon l�rayla emekl�lere ve yaşlılara 
yapıldı. Bunu 170 m�lyar 993 m�lyon l�rayla 
hastalık ve sağlık bakımı harcamaları tak�p ett�.
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TCMB Türk L�rası Mevduat ve 
Katılma Hesaplarına Dönüşümün 
Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğe 

İl�şk�n Uygulama Tal�matı yayınladı.

Tal�matta vade sonunda kur farkının 
ödenmes�yle �lg�l� ''Kur korumalı TL 
mevduatında vadeden önce çek�m yapılırsa 
düşük olan kurdan bak�ye güncellen�r'' 
den�ld�. 

Sosyal Korumaya geçen yıl 
655,6 Milyar Lira Harcandı. 
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KARTLI 
ÖDEMELER
181 MİLYAR
LİRAYI 
AŞTI. 3

TCMB “Kur Korumalı
TL Mevduatı”Uygulama 
Talimatını Yayınladı 
 

EPDK KATILMA PAYI
ORANLARINI AÇIKLANDI
 Pet ro l ,  doğa l 
gaz, sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LPG) p�yasasında 
faal�yet gösteren l�sans 
sah�pler�n�n, 2021 yılı 
faal�yetler� �ç�n 2022'de 
ö d e m e k l e  y ü k ü m l ü 
o l d u ğ u  v e  2 0 2 2 ' d e 
uygulanacak katılma 
payı oranları açıklandı.

Yeni Vergi ve Harç Miktarları 
Belli Oldu...
Resm� Gazete'de yayımlanan 

Cumhurbaşkanı Kararıyla 2022 
yılı sonuna kadar alınan devlet 

tahv�l� ve Haz�ne bonolarından elde 
ed�len gel�rlerde stopaj oranı yüzde 0 
olarak bel�rlend�. Böylel�kle gerçek k�ş� 
yerl� ve yabancı yatırımcılar �ç�n stopaj 
n�ha� verg�leme olacağından 2022 sonuna 
kadar bu tahv�l ve bonolardan elde ed�len 
gel�rler verg�s�z olacak.
 Düzenleme 31 Aralık 2022 
tar�h� arasında yapılan devlet tahv�l� ve 

H a z � n e  b o n o s u  y a t ı r ı m l a r ı n ı 
kapsayacak.Tasarruf  sah�p ler �n �n 
tasarruflarını, TL c�ns�nden �hraç ed�len 
devlet tahv�l� ve Haz�ne bonolarında 
değerlend�rmeler�n� teşv�k etmek, ulusal 
para b�r�m�n�n değer�n�n korunmasına 
katkıda bulunmak ve Haz�nen�n �ht�yaç 
d u y d u ğ u  fi n a n s m a n  t e m � n � n � 
kolaylaştırmak maksadıyla get�r�len 
düzenlemen�n sağladığı verg� avantajıyla, 
bu enstrümanlara yatırım yapmak daha 
caz�p hale gelecek.
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TCMB 
Uluslararası 
Yatırım 
Pozisyonu 
Verilerini 
Açıkladı 

Küresel ham çel�k üret�m� Ç�n'�n 
etk�s�yle kasımda yüzde 9,9 ger�led�. 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� �se 
aynı dönemde 3,4 m�lyon tona 
yükseld�.

Bireysel Sulama Sistemlerine

Hibe Desteğinde Değişiklik 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekler� 
K a p s a m ı n d a  B � r e y s e l  S u l a m a 

S�stemler�n�n Desteklenmes� Hakkında 
Tebl�ğ'de Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 Buna göre, l�neer veya center p�vot, 
tamburlu ve güneş enerj�l� sulama s�stemler� 
kurulması konularında son 10 yılda h�be desteğ� 
alınan yer �ç�n başvuru yapılamayacak.

Yatırım konuları 5 yıl değ�şt�r�lemeyecek

 Yatırımcı, h�be sözleşmes� kapsamında 
sağlanmış b�reysel  sulama s �s tem�n�n 
mülk�yet�n�, yer�n� ve amacını, yatırımın 
b�t�m�nden sonra konusuna göre başvuru 

yapılan yıl dah�l, bel�rt�len yatırım konularını 5 
yıl değ�şt�remeyecek.

 Desteğe başvuran tüzel k�ş�ler�n �dar� 
ve mal� açıdan kamudan bağımsız olması 
gerekecek. Tüzel k�ş�ler�n �dar� ve mal� açıdan 
k a m u d a n  b a ğ ı m s ı z  o l d u k l a r ı n a  d a � r 
taahhütnamey�, gerçek k�ş�ler�n �se kamu 
h�zmet� yapmadıklarına da�r taahhütnamey� 
başvuru ek�nde sunmaları �stenecek.

 H�be desteklerden, kamu görevl�ler�, 
kamu kurum ve kuruluş lar ı  � le  kamu 
kaynaklarından finansman sağlayan veya 
bağlantısı olan gerçek veya tüzel k�ş�ler 
yararlanamayacak.
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EMLAK VERGİ DEĞERLERİ BELLİ OLDU

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� 
Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Emlak Verg�s� Kanunu Genel Tebl�ğ�, 1 

Ocak 2022'den �t�baren yürürlüğe g�rmek üzere 
Resm� Gazete'de yayımlandı. 
 Tebl�ğle, gelecek yıla �l�şk�n emlak 
verg� değerler� bell� oldu.
 Buna göre, 2022 yılına a�t söz konusu 
değerler, bu yıl �ç�n bel�rlenen yen�den 
değerleme oranının (yüzde 36,20) yarısı olan 
yüzde 18,10 kadar artırıldı. 
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AKARYAKITTA YENİ ÖTV UYGULAMASI

4760 Sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa Ekl� 
(I) Sayılı L�sten�n (A) Cetvel�nde Yer Alan Bazı 
Malların Özel Tüket�m Verg�s� Tutarlarının 
Yen�den Tesp�t� Hakkında Karar, Resm� Gazete'de 
yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 
eşel-mob�l s�stem� kapsamındak� her b�r mal �ç�n, 
kararın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�htek� Enerj� P�yasası 
Düzenleme Kurumunun fiyatları baz alınacak ve 
bu fiyatlarda uluslararası petrol fiyatları veya 
döv�z kurlarına bağlı olarak azalış olması 
durumunda azalış tutarı kadar ÖTV artırılarak 
uygulanacak.
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Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları �le yükümlülükler�n�n farkı 
şekl�nde tanımlanan net Uluslararası Yatırım Poz�syonu, 
ek�mde eks� 255,7 m�lyar dolar oldu.

Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları �le yükümlülükler�n�n 
farkı şekl�nde tanımlanan net Uluslararası Yatırım 
Poz�syonu, ek�mde eks� 255,7 m�lyar dolar oldu.

 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB), 
Ek�m 2021 dönem� Uluslararası Yatırım Poz�syonu (UYP) 
ver�ler�n� açıkladı.
 Ek�m sonu �t�barıyla Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları 
2020 sonuna kıyasla 20 artışla 306,8 m�lyar dolar, 
yükümlülükler� �se yüzde 12,1 azalışla 562,5 m�lyar dolar 
oldu.
 Türk�ye'n�n yurt dışı varlıkları �le yükümlülükler�n�n 
farkı şekl�nde tanımlanan net UYP, ek�mde eks� 255,7 m�lyar 
dolar düzey�ndeyd�. Net UYP, 2020 sonunda eks� 384,7 m�lyar 
dolar düzey�nde bulunuyordu.
Rezerv varlıklar kalem� 123,7 m�lyar dolara çıktı
 Rezerv varlıklar kalem�, ek�mde 2020 yıl sonuna 
kıyasla yüzde 32,9 artarak 123,9 m�lyar dolara, d�ğer 
yatırımlar kalem� yüzde 14,2 yükselerek 123,7 m�lyar dolara 
çıktı. Bu dönemde d�ğer yatırımlar alt kalemler�nden 
bankaların yabancı para ve Türk l�rası c�ns�nden efekt�f ve 
mevduatları yüzde 20,6 artışla 50,5 m�lyar dolara yükseld�.

 Doğrudan yatırımlar (sermaye ve d�ğer sermaye), 
p�yasa değer� �le döv�z kurlarındak� değ�ş�mler�n de etk�s�yle 
ek�mde 2020 yıl sonuna göre yüzde 36,6 azalışla 145,8 m�lyar 
dolara ger�led�.
Portföy yatırımları 104,3 m�lyar dolar
 Portföy yatırımları, ek�mde 2020 yıl sonuna göre 
yüzde 7,7 azalışla 104,3 m�lyar dolara ger�led�.
 Yurt dışı yerleş�kler�n h�sse sened� stoku 2020 yıl 
sonuna göre yüzde 26,9 azalışla 21,3 m�lyar dolar olurken, 
yurt dışı yerleş�kler�n mülk�yet�ndek� DİBS stoku yüzde 16,6 
azalışla 5,5 m�lyar dolar oldu.
Haz�ne'n�n tahv�l stoku (yurt �ç� yerleş�klerce alınan tahv�l 
stoku düşüldükten sonra) �se 47,3 m�lyar dolara yükseld�.
 D�ğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 5 
artışla 312,4 m�lyar dolar oldu.
 Aynı dönemde, yurt dışı yerleş�kler�n yurt �ç� yerleş�k 
bankalardak� yabancı para mevduatı yüzde 4,5 yüksel�şle 34,8 
m�lyar dolar, TL mevduatı yüzde 13,3 düşüşle 13,6 m�lyar 
dolar olarak kayıtlara geçt�.
 Bankaların toplam kred� stoku yüzde 4,1 azalarak 
68,7 m�lyar dolar, d�ğer sektörler�n toplam kred� stoku yüzde 

EPDK Katılma
Payı Oranlarını Açıkladı   Petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LPG) p�yasasında faal�yet 

gösteren l�sans sah�pler�n�n, 2021 yılı faal�yetler� �ç�n 2022'de 

ödemekle yükümlü olduğu ve 2022'de uygulanacak katılma payı 

oranları açıklandı.

P e t r o l ,  d o ğ a l  g a z , 
sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LPG) p�yasasında faal�yet 

gösteren l�sans sah�pler�n�n, 2021 
yı l ı  faal �yet ler �  �ç �n 2022'de 
ödemekle yükümlü olduğu ve 
2022'de uygulanacak katılma payı 
oranları açıklandı.
E n e r j �  P � y a s a s ı  D ü z e n l e m e 
Kurumunun (EPDK) konuya �l�şk�n 
kurul kararları, Resm� Gazete'de 
yayımlandı.
 Buna göre ,  doğal  gaz 
p�yasasında �lg�l� kanun uyarınca, 
doğal gaz p�yasasında faal�yet 
gösteren l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler�n 
ödemekle yükümlü oldukları 2021 
yılı katılıma payına �l�şk�n oran, 
2021 faal�yet dönem�ne �l�şk�n 
düzenleyecekler� gel�r tablolarında 
yer alan safi satış hasılatı tutarının 
yüzde 0,05'� (on b�nde beş), bu 
p�yasada faal�yet gösteren sert�fika 
sah�b� tüzel k�ş�ler�n 2022'de 
ödemekle yükümlü olduklar ı 
katılma payına �l�şk�n oran 2021 
faa l �ye t le r �  � ç �n  s ı f ı r  o la rak 
bel�rlend�.
İşte açıklanan oranlar
 Petrol p�yasasında faal�yet 
gösteren rafiner�c�, �şleme, dağıtıcı, 
�let�m, �hrak�ye tesl�m�, maden� yağ 
ve depolama l�sansı sah�b� gerçek ve 
tüzel k�ş�ler�n 2022'de ödemekle 
yükümlü olduğu 2021 katılım 
payına �l�şk�n oran, gel�r tablosunda 
y e r  a l a n  l � s a n s  k a p s a m ı n d a 
yürütülen p�yasa faal�yetler�ne 

�l�şk�n net satış tutarının yüzde 0,1'� 
(b�nde b�r) olarak bel�rlend�.
 Taşıma ve bay�l�k l�sans 
sah�b� gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 
gelecek yılda ödeyecekler� 2021 
katılma payı oranı �se alt başlıklar 
dah�l sıfır oldu.
 LPG p�yasasında faal�yet 
gösteren LPG dağıtıcı l�sansı sah�b� 
tüzel k�ş�ler �se, 2022'de ödemekle 
yükümlü oldukları 2021 katılım 
payına �l�şk�n oran, 2021'de gel�r 
t ab lo la r ında  ye r  a l an  l � sans 
k a p s a m ı n d a k �  y ü r ü t ü l e n 
faal�yetler�ne �l�şk�n net satışlar 
tutarının yüzde 0,1'� (b�nde b�r) 
olarak açıklandı.
 B u  p � y a s a d a  f a a l � y e t 
gösteren LPG Otogaz Bay�l�k l�sans 
sah�b� gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 2022 
yılında ödemekle yükümlü oldukları 
2021 yılı katılım payına �l�şk�n oran 
�se sıfır olarak duyuruldu.
1 Ocak'tan �t�baren yürürlüğe 
g�recek
 Söz konusu kararlar, 1 Ocak 
2022'den �t�baren yürürlüğe g�recek.
 Öte yandan, EPDK tar�fe 
uygulama dönem� dağıtım faal�yet� 
kal�te faktörü uygulamasına �l�şk�n 
usul  ve  esas larda  değ�ş �k l �k 
yapılmasına da�r usul ve esasları �le 
yükümlülük transfer platformunun 
�şlet�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları 
yayımladı.
 Bu usul ve esaslar, yayım 
tar �h�  � t �bar ıyla  uygulamaya 
g�recek.

Devlet tahv�l� ve Haz�ne 
bonolarının kupon ödemeler� 
ve alım satım kazançları 

başta olmak üzere bu kıymetlerden 
elde ed�len tüm gel�rler �ç�n verg� 
alınmayacak.
Resm�  Gaze te 'de  yay ımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararıyla 2022 yılı 
sonuna kadar alınan devlet tahv�l� ve 
Haz�ne bonolarından elde ed�len 
gel�rlerde stopaj oranı yüzde 0 olarak 
bel�rlend�. Böylel�kle gerçek k�ş� yerl� 
ve yabancı yatırımcılar �ç�n stopaj 
n�ha� verg�leme olacağından 2022 
sonuna kadar bu tahv�l ve bonolardan 
elde ed�len gel�rler verg�s�z olacak.
 D ü z e n l e m e  b u g ü n d e n 
�t�baren 31 Aralık 2022 tar�h� arasında 
yapılan devlet tahv�l� ve Haz�ne 
bonosu yatırımlarını kapsayacak.
 Ta s a r r u f  s a h � p l e r � n � n 
tasarruflarını, TL c�ns�nden �hraç 
ed�len devlet tahv�l� ve Haz�ne 

bonolarında değerlend�rmeler�n� 
teşv�k etmek, ulusal para b�r�m�n�n 
değer�n�n korunmasına katkıda 
bulunmak ve Haz�nen�n �ht�yaç 
d u y d u ğ u  fi n a n s m a n  t e m � n � n � 
kolaylaştırmak maksadıyla get�r�len 
düzenlemen�n sağladığı  verg� 
avantajıyla, bu enstrümanlara yatırım 
yapmak daha caz�p hale gelecek.
 Uygulama Haz�nen�n �hraç 
e t t � ğ �  k � r a  s e r t � fi k a l a r ı n ı  d a 
kapsayacak.
 Stopaj avantajından Haz�ne 
Varlık K�ralama AŞ tarafından �hraç 
ed�len ve fon kullanıcısının Haz�ne 
olduğu k�ra sert�fikalarından sağlanan 
gel�rler �ç�n de yararlanılab�lecek. 31 
Aralık 2022 tar�h�ne kadar bu k�ra 
sert�fikalarına yapılan yatırımlardan 
elde ed�len gel�rlerde de verg� 
avantajından yararlanma �mkanı 
sağlandı.

Devlet Tahvili ve Hazine 
Bonoları Gelirlerinde Stopaj Sıfırlandı 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2020 yılına �l�şk�n sosyal 
koruma �stat�st�kler�n� açıkladı.
 Buna göre, sosyal koruma harcaması 2020'de b�r 
öncek� yıla kıyasla yüzde 20,9 artış gösterd� ve 655 m�lyar 
599 m�lyon l�ra oldu.
 Bu harcamanın yüzde 98,5'�n� (646 m�lyar 2 
m�lyon l�ra) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Bu 
kapsamda en büyük harcama 300 m�lyar 902 m�lyon l�rayla 
emekl�lere ve yaşlılara yapıldı. Bunu 170 m�lyar 993 
m�lyon l�rayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları tak�p 
ett�.
Sosyal koruma harcamalarının GSYH �ç�ndek� payı
 Sosyal koruma harcamalarının gayr�safi yurt�ç� 
hasıla (GSYH) �ç�ndek� payı geçen yıl yüzde 13 oldu. 
Sosyal koruma yardımlarının GSYH �ç�ndek� payı �se 
yüzde 12,8 olarak gerçekleşt�. R�sk ve �ht�yaç grupları 
bazında bakıldığında, emekl� ve yaşlılara yapılan 
harcamaların yüzde 6 �le en büyük paya sah�p olduğu 
görüldü.  Bunu, yüzde 3,4 �le hastalık ve sağlık 
bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 �le dul ve yet�m 
harcamaları �zled�.
En büyük payı a�le ve çocuk yardımları oluşturdu

 Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,7's� şartlı 
ver�ld�. Şartlı yardımlar �ç�nde en büyük payı yüzde 45,1 �le 
a�le ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 26 �le 
engell� ve malül yardımları, yüzde 11,2 �le hastalık ve sağlık 
bakımı yardımları tak�p ett�.
 Sosyal koruma yardımlarının yüzde 69,8'� nakd� 
olarak ver�ld�. Bu yardımlarda en büyük payı yüzde 66,5 �le 
emekl� ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu 
yüzde 16,2 �le dul ve yet�m, yüzde 9,7 �le �şs�zl�k yardımları 
�zled�.
 Sosyal koruma gel�rler�n�n yüzde 40,3'ünü devlet 
katkıları, yüzde 29,1'�n� �şveren sosyal katkıları, yüzde 
24,4'ünü koruma kapsamındak� b�reyler tarafından yapılan 
sosyal katkılar oluşturdu.
Sosyal koruma kapsamında 14 m�lyon 288 b�n k�ş� maaş 
aldı
 Türk�ye'de sosyal koruma kapsamında maaş 
(emekl�/yaşlı, dul/yet�m ve engell�/malül maaşı) alan k�ş� 
sayısı 2019'da 14 m�lyon 89 b�n �ken, geçen yıl yüzde 1,4 
artarak 14 m�lyon 288 b�n k�ş�ye yükseld�. Sosyal koruma 
kapsamında maaş yardımı sayısı 2019'da 14 m�lyon 747 b�n 
�ken, 2020'de 14 m�lyon 979 b�n olarak kayıtlara geçt�.

AKAR YAKITTA
YENİ ÖTV

UYGULAMASI 
Akaryakıttan alınan özel tüket�m verg�s� 
(ÖTV) uluslararası petrol fiyatları veya 
döv�z kurlarına bağlı olarak düzenlenecek.
4760 Sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa 
Ekl� (I) Sayılı L�sten�n (A) Cetvel�nde Yer 
Alan Bazı Malların Özel Tüket�m Verg�s� 
Tutarlarının Yen�den Tesp�t� Hakkında 
Karar, Resm� Gazete'de yayımlandı.
 Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 
eşel-mob�l s�stem� kapsamındak� her b�r mal 
�ç�n, kararın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�htek� 
Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun 
fiyatları baz alınacak ve bu fiyatlarda 
uluslararası petrol fiyatları veya döv�z 
kurlarına bağlı olarak azalış olması 
durumunda azalış tutarı kadar ÖTV 
artırılarak uygulanacak.
 Bu şek�ldek� ÖTV artışları baz 
ÖTV tutarlarına (benz�nde 2,5265 TL; 
motor�nde 2,0559 TL; LPG'de 1,7780 TL) 
ulaştığında �se eşel-mob�l s�stem� baz ÖTV 
tutarına gelen mal bakımından sona 
erd�r�lecek.
 Bununla b�rl�kte söz konusu 
fiyatlarda artış olması durumunda ÖTV 
değ�şmeyecek ancak artış suret�yle 
bel�rlenen her b�r yen� fiyat, baz fiyat kabul 
ed�lmek suret�yle uygulanacak.
 Böylece, doğrudan ÖTV artışı 
yapılmadan, ÖTV neden�yle �lave enflasyon 
oluşturulmadan uzun zamandır akaryakıt 
üzer�nden alınmayan ÖTV parça parça 
alınmaya çalışılacak.

Merkez Bankası 
Uluslararası Yatırım
Pozisyonu Verilerini Açıkladı

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın �lan ett�ğ� 
ekonom�k önlem paket�ne �l�şk�n, "Döv�z kurlarındak� aşırıya kaçan, 

olağan dışı yüksel�şler�n önüne geç�lm�şt�r. Mal� p�yasalarda �st�krar 
artmıştır. Türk l�rasına güven� tes�s eden ve �st�krarı güçlend�ren adımları 
gayet olumlu buluyor ve destekl�yoruz." ded�. 
       H�sarcıklıoğlu, gazetec�lere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
�lan ett�ğ� ekonom�k önlem paket�n�n reel sektör tarafından çok olumlu 
karşılandığını söyled�.
 Atılan adımların yer�nde olduğunu ve moraller� düzeltt�ğ�n� bel�rten 
H�sarcıklıoğlu, "Yapılan açıklama, p�yasalardak� etk�s�n� de poz�t�f olarak 
gösterm�şt�r. Döv�z kurlarındak� aşırıya kaçan, olağan dışı yüksel�şler�n 
önüne geç�lm�şt�r. Mal� p�yasalarda �st�krar artmıştır. Türk l�rasına güven� 
tes�s eden ve �st�krarı güçlend�ren adımları gayet olumlu buluyor ve 

destekl�yoruz. Asgar� ücret verg� �nd�r�m�n�n herkese uygulanma kararı, 
KDV düzenlemes�yle �adeler�n hızlandırılacak olması, Kurumlar Verg�s� 
�nd�r�m� ve yen� Kred� Garant� Fonu paket�n� çok öneml� ve faydalı 
görüyoruz." d�ye konuştu.
 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk�ye ekonom�s�n�n serbest p�yasa 
kuralları �ç�nde yoluna devam edeceğ�n� vurgulamasının önem�ne d�kkat� 
çeken H�sarcıklıoğlu, şunları kaydett�:
 "Z�ra b�r�ler�n�n özell�kle sanal ortamda yaymaya çalıştıkları 
ded�koduların önüne geç�lm�ş oldu. Türk�ye ekonom�s�n�n gücü, teşebbüs 
hürr�yet� ve g�r�ş�mc� gücünden gel�r. İşte Gaz�antep de bunun en büyük 
kanıtıdır. 365 oda ve borsamız Türk�ye'n�n gücüne her zaman �nandı, hep de 
�nanacağız. Türk�ye'ye yatırım yapanlar hep kazandı, �nşallah bundan sonra 
da yatırım yapanlar ve ülkem�ze güvenenler hep kazanacak."

Yeni Vergi Harç   
Miktarları Belli Oldu...
Resm� Gazete'de yayımlanan Haz�ne ve 

Mal�ye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü Genel Tebl�ğ� �le değerl� 

kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış 
bedeller� yen�den tesp�t ed�ld�.
 Noter  kağıdı  25 ,  pasapor t  225, 
değ�şt�rme neden�yle düzenlenen Türk�ye 
Cumhur�yet� k�ml�k kartı 37,50, kayıp neden�yle 
düzenlenen Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k kartı 75, 
sürücü belgeler� 280, motorlu araç tesc�l belges� 
250 l�ra bedelle tem�n ed�leb�lecek.
 Mob�l telefon abonel�ğ�n�n �lk tes�s�nde 
alınan maktu verg� yen�den değerleme oranı olan 
yüzde 36,20 artırılarak 117 l�ra oldu.
 Katma Değer Verg�s� Genel Uygulama 
Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ�'ne göre, �nd�r�ml� orana tab� �şlemler 
neden�yle yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla 
g�der�lemeyen KDV tutarının �ade konusu 
yapılamayacak kısmıyla �lg�l� sınır, 2022 yılı �ç�n 
25 b�n 700 l�ra olarak bel�rlend�.
 Veraset ve İnt�kal Verg�s� Kanunu Genel 
Tebl�ğ�'ne göre, gelecek yıl, evlatlıklar dah�l, 
füruğ ve eşten her b�r�ne �sabet eden m�ras 
h�sseler�nde 455 b�n 635 l�ra, �vazsız suretle 
meydana gelen �nt�kaller, para ve mal üzer�ne 
düzenlenen yarışma ve çek�l�şler �le Şans 
Oyunları Hasılatından Alınan Verg�, Fon ve 
Payların  D ü z e n l e n m e s �  H a k k ı n d a 
Kanun'da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan 
�kram�yelerde de 10 b�n 491 l�ra �st�sna tutarı 
d�kkate alınacak.
Çevre tem�zl�k verg�s� yen�den hesaplanacak
 Beled�ye Gel�rler� Kanunu Genel 
Tebl�ğ�'ne göre de konutlara a�t çevre tem�zl�k 
verg�s�, su tüket�m m�ktarı esas alınmak suret�yle 
metreküp başına büyükşeh�r beled�yeler�nde 68 
kuruş, d�ğer beled�yelerde 50 kuruş olarak 
hesaplanacak.
Damga verg�s�nde üst sınır 4 m�lyon 814 b�n 
234 l�ra oldu
 Damga Verg�s� Kanunu Genel Tebl�ğ�'ne 
göre, her b�r kağıttan alınacak damga verg�s�ne 
�l�şk�n üst sınır 4 m�lyon 814 b�n 234 l�ra oldu. 
Yıllık gel�r verg�s� beyannameler�ndek� damga 
ve rg � s �  132 ,30  l � r a ,  ku rumla r  ve rg � s � 
beyannames�nde 176,70, katma değer verg�s� 
beyannames�nde 87,30 l�ra olacak.
Pasaportlar �ç�n en düşük harç m�ktarı 
309,40 l�ra oldu
 Harçlar Kanunu Genel Tebl�ğ�'ne göre, 
yen� yılda 6 aya kadar pasaportlar �ç�n harç tutarı 
309,40 l�ra, 1 yıl sürel� olanlar �ç�n 452,30 l�ra, 2 
yıl sürel� olanlar �ç�n 738,40 l�ra, 3 yıl sürel�ler 
�ç�n 1049 l�ra ve 3 yıldan fazla sürel� olanlar �ç�n 
1478,30 l�ra oldu.

B sınıfı sürücü belges� harcı 1116,90 l�ra 
olarak uygulanacak
 2022'de A sınıfı sürücü belges� harcı 
370,40 l�ra olarak bel�rlen�rken, bu tutar B sınıfı 
sürücü belges� harçlarında 1116,90 l�ra olarak 
uygulanacak.
 Harçlar Kanunu Genel Tebl�ğ�'ne göre, 
Türk�ye Cumhur�yet� muvazzaf ve fahr� 
Konsolosluklarının yapacağı �şlemlerden 
alınacak harç m�ktarlarının hesaplanmasına esas 
olacak döv�z kuru "1 ABD Doları = 13,77 TL" 
olarak yen�den bel�rlend�.
 Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� 
kapsamında 1 Ocak 2022'den �t�baren geçerl� 
olacak had ve tutarlar, yüzde 36,20 yen�den 
değerleme oranında artırıldı.
Mahkemeye başvurma harçları 37 l�radan 
başlayacak
 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 
tar�felerde yer alan maktu harçlar da (maktu ve 
n�sp� harçların asgar� ve azam� m�ktarlarını 
bel�rleyen hadler dah�l) yen�den değerleme 
oranında yen�den düzenlend�. Gelecek yıl 
mahkemeye başvurma harçları 37 l�radan, �craya 
başvurma harçları 80,70 l�radan başlayacak.
İflasın açılması veya konkordato �steğ�yle 
masaya katılma harcı 133 l�ra olacak.
 Özel Tüket�m Verg�s� (II) Sayılı L�ste 
Uygulama Genel Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Tebl�ğe göre de motor s�l�nd�r 
hacm�ne bakılmaksızın, hesaplanması gereken 
ÖTV ve d�ğer her türlü verg�ler dah�l bedel� 450 
b�n 500 l�ranın altında olan b�nek otomob�l, 
panelvan, p�kap, araz� taşıtı, ATV, c�p g�b� 
taşıtların, engell�l�k dereces� yüzde 90 veya daha 
fazla olan malul veya engell�ler tarafından 5 yılda 
b�r defaya mahsus olmak üzere �lk �kt�sabı 
ÖTV'den �st�sna tutuldu.
Gel�r verg�s� d�l�mler�
 G e l � r  v e rg � s � n e  t a b �  g e l � r l e r � n 
verg�lend�r�lmes�nde esas alınan tar�fe, 2022 
takv�m yılı gel�rler�n�n verg�lend�r�lmes�nde esas 
alınmak üzere şu şek�lde yen�den bel�rlend�:
- 32.000 TL'ye kadar yüzde 15
- 70.000 TL'n�n 32.000 TL's� �ç�n 4.800 TL, 
fazlası yüzde 20
- 170.000 TL'n�n 70.000 TL's� �ç�n 12.400 TL 
(ücret gel�rler�nde 250.000 TL'n�n 70.000 TL's� 
�ç�n 12.400 TL), fazlası yüzde 27
- 880.000 TL'n�n 170.000 TL's� �ç�n 39.400 TL 
(ücret gel�rler�nde 880.000 TL'n�n 250.000 TL's� 
�ç�n 61.000 TL), fazlası yüzde 35
- 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL's� �ç�n 
287.900 TL (ücret gel�rler�nde 880.000 TL'den 
fazlasının 880.000 TL's� �ç�n 281.500 TL), fazlası 
yüzde 40.

Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi Arttı...

Küresel ham çel�k üret�m� Ç�n'�n 
etk�s�yle kasımda yüzde 9,9 
ger�led�. Türk�ye'n�n ham çel�k 

üret�m� �se aynı dönemde 3,4 m�lyon tona 
yükseld�.
 Merkez� Brüksel'de bulunan 
Dünya Çel�k B�rl�ğ�, kasım ayına �l�şk�n 
ham çel�k üret�m ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, küresel ham çel�k 
üret�m�, kasımda 2020'n�n aynı dönem�ne 
kıyasla yüzde 9,9 azalarak 143,3 m�lyon 
tona düştü. Ç�n'�n üret�m� yüzde 22 
azalarak 69,3 m�lyon tona ger�led�.
 Japonya'nın üret�m� yüzde 10,7 
artarak 8 m�lyon ton ve ABD'n�n üret�m� 
yüzde 13,8 yüksel�şle 7,2 m�lyon ton 

olurken, Almanya'nın üret�m�n�n yüzde 
0,3 azalarak 3,4 m�lyon tona düştüğü 
tahm�n ed�l�yor.
Türk�ye'n�n üret�m� 3,4 m�lyon tona 
yükseld�
 Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� �se 
kasımda geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 6,1 artarak 3,4 m�lyon tona 
yükseld�.Bu dönemde Brez�lya'da yüzde 
2,5 artarak 3,1 m�lyon tona çıkan çel�k 
üret�m�n�n, İran'da yüzde 5,2 azalarak 2,7 
m�lyon tona �nd�ğ� tahm�n ed�l�yor.
 Bu yılın ocak-kasım dönem�nde 
küresel ham çel�k üret�m�, 2020'n�n aynı 
dönem�ne göre yüzde 4,5 artarak 1 m�lyar 
752 m�lyon tona yükseld�.

Sosyal Koruma 
İstatiskleri Açıklandı. 

“Türk 
Lirasına 
Güveni Tesis 
Eden Adımları 
Destekliyoruz.”

BKM ver�ler�ne göre, kasımda kred� kartları, 
banka kartları ve ön ödemel� kartlarla yapılan 
toplam ödeme tutarı b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 66 artarak 181,3 m�lyar TL 
oldu.
 BKM, kasım ayı ver�ler�n� açıkladı. 
Buna göre, kasım sonu �t�barıyla Türk�ye'de 83,4 
m�lyon kred� kartı, 148,6 m�lyon banka kartı ve 
55,7 m�lyon ön ödemel� kart kullanılıyor.
 G e ç e n  y ı l ı n  k a s ı m  a y ı  � l e 
kıyaslandığında kred� kartı aded�nde yüzde 11'l�k, 
banka kartı aded�nde yüzde 4'lük, ön ödemel� kart 
aded�nde de yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam 
kart sayısı �se geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 11 artışla 287,7 m�lyona ulaştı.
Kasımda 181,3 m�lyar TL tutarında kartlı 
ödeme yapıldı
 Geçen ay kred� kartları, banka kartları ve 
ön ödemel� kartlar �le yapılan toplam ödeme tutarı 
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 66 
artarak 181,3 m�lyar TL oldu.
 Kasım ayındak� kartlı ödeme tutarının 
148,9 m�lyar TL's� kred� kartları �le yapılırken, 29 
m�lyar TL's�nde banka kartları, 3,4 m�lyar 
TL's�nde �se ön ödemel� kartlar kullanıldı.
 Kred� kartı �le ödemelerde öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre büyüme oranı yüzde 64, 
banka kartı �le ödemelerde yüzde 69 olurken, ön 
ödemel� kartlar �le yapılan ödemelerde �se bu oran 
yüzde 208 olarak gerçekleşt�.
Her 3 TL kartlı ödemen�n 1 TL's� �nternetten 
gerçekleşt�
 İnternetten kartlı ödemeler hayatın her 
alanında terc�h ed�len en öneml� ödeme 
araçlarından b�r� olmaya devam ed�yor. Özell�kle 
kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-
t�caret s�teler� tarafından uygulanan �nd�r�mlerle 
beraber �nternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 90 g�b� yüksek b�r 
artışla 55 m�lyar TL'y� geçt�.
 İnternetten kartlı ödemeler�n toplam 
kartlı ödemeler �ç�ndek� payı �se geçen yıl kasım 
ayında yüzde 26 �ken, bu yıl yüzde 29'a ulaştı, yan� 
bu yıl kasım ayında her 3 TL kartlı ödemen�n 1 
TL's� �nternetten gerçekleşt�.

En yüksek büyüme konaklama, seyahat 
acenteler� ve havayollarında
 Geçen ay �çer�s�nde yapılan �nternetten 
kartlı ödemeler�n sektörel dağılımı �ncelend�ğ�nde 
en fazla artış erken rezervasyonların yapılmaya 
başlandığı tur�zm sektöründe görüldü.
 Konaklama sektöründe �nternetten kartlı 
ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 355 artışla 196 m�lyon TL'ye ulaştı, bu 
sektör �nternetten kartlı ödemeler�n en fazla arttığı 
sektör oldu.
 1,75 m�lyar TL hac�m ve yüzde 229 
artışla seyahat acenteler�, 3,54 m�lyar TL hac�m ve 
yüzde 211 artışla havayolları, 3,26 m�lyar TL 
hac�m ve yüzde 106 artışla yapı malzemeler�, 6,58 
m�lyar TL hac�m ve yüzde 98 artışla market-gıda 
sektörler� �nternetten kartlı ödemeler�n en fazla 
arttığı d�ğer sektörler arasında yer aldı.
İnternetten kartlı ödeme tutarı en çok 26 
Kasım ve 11 Kasım'da yoğunlaştı
 Her yıl tüm dünyada kasım ayının 
dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türk�ye'de 
“Süper Cuma”, “Muhteşem Cuma” ve “Efsane 
Cuma” g�b� �s�mler de ver�len alışver�ş 
fest�val�nde bu yıl da mağazalar ve e-t�caret 
s�teler� b�rçok �nd�r�m kampanyası sundu.
 Yoğun kampanyalar  düzenlenen 
günlerden b�r� olan 11 Kasım'da �nd�r�me 
g�d�lmes�yle beraber de kasım ayı genel�nde 
özell�kle �nternetten kartlı ödemelerde artış 
yaşandı. Perakendec�ler tarafından yapılan 
�nd�r�mler tek b�r gün yer�ne �lg�l� dönem� �çeren 
haftaya yayılırken y�ne de kasım ayında ve 2021 
yılında en fazla �nternetten kartlı ödemen�n 
gerçekleşt�ğ� günler; 26 Kasım Cuma günü ve 11 
Kasım Perşembe günü oldu.
 26 Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı 
geçen yılın aynı gününe (2020'de Efsane 
Cuma'nın gerçekleşt�ğ� gün 27 Kasım) göre, 
yüzde 60 artarak 3,1 m�lyar TL olurken, 11 
Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı �se geçen 
yılın aynı gününe göre yüzde 39 artarak 2,5 m�lyar 
TL'ye ulaştı. 

KARTLI 
ÖDEMELER 
KASIMDA
181 MİLYAR 
LİRAYI AŞTI
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Bireysel Sulama Hibe 
Desteğinde Değişiklik
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma 
Destekler� Kapsamında B�reysel Sulama S�stemler�n�n 
Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğ'de Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 Buna göre, l�neer veya center p�vot, tamburlu ve güneş 
enerj�l� sulama s�stemler� kurulması konularında son 10 yılda h�be 
desteğ� alınan yer �ç�n başvuru yapılamayacak.

Yatırım konuları 5 yıl değ�şt�r�lemeyecek

 Yatırımcı, h�be sözleşmes� kapsamında sağlanmış 
b�reysel sulama s�stem�n�n mülk�yet�n�, yer�n� ve amacını, 
yatırımın b�t�m�nden sonra konusuna göre başvuru yapılan yıl 
dah�l, bel�rt�len yatırım konularını 5 yıl değ�şt�remeyecek.

 Desteğe başvuran tüzel k�ş�ler�n �dar� ve mal� açıdan 
kamudan bağımsız olması gerekecek. Tüzel k�ş�ler�n �dar� ve mal� 
açıdan kamudan bağımsız olduklarına da�r taahhütnamey�, gerçek 
k�ş�ler�n �se kamu h�zmet� yapmadıklarına da�r taahhütnamey� 
başvuru ek�nde sunmaları �stenecek.

 H�be desteklerden, kamu görevl�ler�, kamu kurum ve 
kuruluşları �le kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya 
bağlantısı olan gerçek veya tüzel k�ş�ler yararlanamayacak.

Sözleşmes� feshed�lenler başvuramayacak

 Geçm�ş tebl�ğler kapsamında h�be sözleşmes� 

�mzalayan yatırımcılardan yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� 
sebeb�yle son 3 yıl �ç�nde sözleşmes� feshed�lenler h�be 
başvurusunda bulunamayacak.

 Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce 
başvuru sah�b�n�n �flas etm�ş veya projen�n tasfiye hal�nde 
bulunması, başvuru sah�b�n�n kısıtlı veya mal varlığının 
mahkemece �dare ed�l�yor olması, �ş veya faal�yetler�n� askıya 
alması, mal varlığıyla alakalı tedb�r kararı veya bu doğrultuda 
açılmış b�r dava bulunması haller�nde h�be başvurusu 
yapılamayacak.

 Yatırımcı, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, 
dolandırıcılık, güven� kötüye kullanma, görev� kötüye kullanma, 
rüşvet, �rt�kap, n�tel�kl� z�mmet, sahtec�l�k, h�lel� �flas suçu �şlem�ş 
olması, m�ll� güvenl�ğe tehd�t oluşturduğu tesp�t ed�len terör 
örgütler�ne a�d�yet�, �lt�sakı veya �rt�batı olması, tutuklu 
bulunması, resm� �hale ve alım satımlara fesat karıştırması, devlet 
sırlarını açığa vurması, devlet�n şahs�yet�ne karşı �şlenm�ş 
suçlardan kes�n hüküm veya �dar� b�r karar olması veya ülken�n 
mal� çıkarlarına zarar ver�c� herhang� b�r suçtan dolayı kes�nleşm�ş 
mahkum�ye t �  o lmas ı  ha l le r �nde  h �be  başvurusunda 
bulunamayacak.

 Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve 
uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar 
L�stes�'nde olanların da h�be başvurusu kabul ed�lmeyecek.

KASIMDA  ARACIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI... 88 BİN 743
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), kasım ayına �l�şk�n motorlu kara taşıtları 

�stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, kasım sonu �t�barıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt 
sayısı 25 m�lyon 188 b�n 967 oldu.

 Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomob�l, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'�n� 
motos�klet, yüzde 8'�n� traktör, yüzde 3,5'�n� kamyon, yüzde 2's�n� m�n�büs, yüzde 0,8'�n� 
otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 88 b�n 743 olarak bel�rlend�. Bu 
taşıtların yüzde 49,4'ünün otomob�l, yüzde 21,5'�n�n motos�klet, yüzde 17's�n�n kamyonet, 
yüzde 8'�n�n traktör, yüzde 3,1'�n�n kamyon, yüzde 0,5'�n�n otobüs, yüzde 0,4'ünün m�n�büs 
ve yüzde 0,1'�n�n özel amaçlı taşıtlar olduğu kayıtlara geçt�.
 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda b�r öncek� aya göre yüzde 3,6 arttı. Söz 
konusu ayda taşıt sayısı b�r öncek� aya göre traktörde yüzde 19,4, kamyonette yüzde 13,6, 
kamyonda yüzde 10,3, otobüste yüzde 9,9, otomob�lde yüzde 0,7 artarken özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 36, m�n�büste yüzde 14,6 ve motos�klette yüzde 2 ger�led�.
 Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 13,5 düştü. Bu 
dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motos�klette yüzde 55,5, kamyonda yüzde 35,4, 
traktörde yüzde 18, kamyonette yüzde 3 artarken otomob�lde yüzde 34,1, özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 23, m�n�büste yüzde 22,2 ve otobüste yüzde 20,2 azaldı.
 Söz konusu ayda 1 m�lyon 135 b�n 228 taşıtın devr� yapıldı. Devr� yapılan taşıtların 
yüzde 71,7's�n� otomob�l, yüzde 15,8'�n� kamyonet, yüzde 4,8'�n� motos�klet, yüzde 3,6'sını 
traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını m�n�büs, yüzde 0,5'�n� otobüs ve yüzde 0,1'�n� 

özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 Geçen ay 43 b�n 837 otomob�l�n trafiğe kaydı gerçekleşt�r�ld�.
Ocak-kasım dönem� ver�ler�
 Ocak-kasım dönem�nde geçen yılın aynı dönem�ne göre trafiğe kaydı yapılan taşıt 
sayısı yüzde 14,1 artarak 1 m�lyon 87 b�n 603, trafikten kaydı s�l�nen taşıt sayısı yüzde 11,1 
azalarak 37 b�n 770 oldu. Böylece ocak-kasım dönem�nde trafiktek� toplam taşıt sayısında 1 
m�lyon 49 b�n 833 artış gerçekleşt�.
 Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 584 b�n 479 otomob�l�n yüzde 61,9'unun benz�n, 
yüzde 23,8'�n�n d�zel, yüzde 9,1'�n�n elektr�kl� veya h�br�t, yüzde 5,2's�n�n LPG yakıtlı 
olduğu görüldü.
 Kasım ayı sonu �t�barıyla trafiğe kayıtlı 13 m�lyon 676 b�n 615 otomob�l�n �se yüzde 
37,7's�n�n d�zel, yüzde 36'sının LPG, yüzde 25,5'�n�n benz�n yakıtlı, yüzde 0,7's�n�n 
elektr�kl� veya h�br�t olduğu tesp�t ed�ld�. Yakıt türü b�l�nmeyen otomob�ller�n oranı �se 0,3 
oldu.
 Yılın 11 ayında trafiğe kaydı yapılan otomob�ller�n yüzde 28,8'�n�n 1401-1500, 
yüzde 27,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 21,7's�n�n 1301-1400, yüzde 14,4'ünün 1501-1600, 
yüzde 6,4'ünün 1601-2000, yüzde 0,7's�n�n 2001 ve üstü motor s�l�nd�r hacm�ne sah�p 
olduğu bel�rlend�.
 Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomob�llerden yüzde 40,8'n�n beyaz 
olduğu kayıtlara geçt�.

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r 
İdares�  Başkanlığı  tarafından 
hazırlanan Emlak Verg�s� Kanunu 
Genel Tebl�ğ�, 1 Ocak 2022'den 
�t�baren yürürlüğe g�rmek üzere 
Resm� Gazete'de yayımlandı. 
 Tebl�ğle, gelecek yıla �l�şk�n 
emlak verg� değerler� bell� oldu.
 Buna göre, 2022 yılına a�t 
söz konusu değerler, bu yıl �ç�n 
bel�rlenen yen�den değerleme 
oranının (yüzde 36,20) yarısı olan 
yüzde 18,10 kadar artırıldı. Böylece, 
Türk�ye sınırları �ç�nde bulunan 
mesken n�tel�kl� taşınmazlardan b�na 
verg� değer� 6 m�lyon 173 b�n l�ranın 
üzer�nde olanlar değerl� konut 
verg�s�ne tab� olacak.
 Ve rg �  o r a n l a r ı n a  e s a s 
m e s k e n  n � t e l � k l �  t a ş ı n m a z 
değerler�n�n alt ve üst sınırları da 
yen� yıl �ç�n yen�den değerleme 

oranının yarısı kadar yükseld�.
 B u  k a p s a m d a ,  v e r g � 
oranlarına esas mesken n�tel�kl� 
taşınmaz değerler�n�n alt ve üst 
sınırları 6 m�lyon 173 b�n l�ra �le 9 
m�lyon 260 b�n l �ra arasında 
olanların (bu tutar dah�l) 6 m�lyon 
173 b�n l�rayı aşan kısmı �ç�n b�nde 3 
olarak tesp�t ed�ld�.
 Söz konusu taşınmazlardan 
değer� 12 m�lyon 347 b�n l�raya 
kadar olanların (bu tutar dah�l) 9 
m�lyon 260 b�n l�rası �ç�n 9 b�n 261 
l�ra, fazlası �ç�n b�nde 6'lık oran 
bel�rlend�.
 Değer� 12 m�lyon 347 b�n 
l�radan fazla olanlarda sınır, bu tutar 
�ç�n 27 b�n 783 l�ra, fazlası �ç�n �se 
b�nde 10 olarak hesaplandı. 

2022 Yılı Emlak Vergi 
Değerleri Belli Oldu.


