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1. Sigara ve Alkolden Alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV’ye) %47,4 Zam

• ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,3933 TL’den 3,52 TL’ye, rakıdaki ÖTV
326,99 liradan 481,98 TL’ye, alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 92,29
TL’den 140,5 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 326,99 TL’den 481,98 TL’ye çıkarıldı.
Böylece, alkol oranı yüzde 45 olan 100'lük rakıda ÖTV tutarı 216,89 TL’ye yükseldi.

• Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883 TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi
tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkarıldı. Sigara fiyatlarının bu oranlardan sonra 4 TL ve üzerinde
artması beklenmektedir.
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2. Doğalgaza Zam

• 01.01.2022’den itibaren doğal gazda mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli
tarifeye yüzde 50, elektrik üretim amaçlı tarifeye de yüzde 15 zam yapıldı.

3. Akaryakıta Zam

• 01.01.2022’den itibaren motorine 1,29 TL, benzine 0,61 TL ve LPG'ye 0,78 TL zam yapıldı.

4. Elektriğe Zam

• Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil
ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

• Buna göre; 01.01.2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan
tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için
ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır.
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5. Köprü Geçiş Ücretlerine Zam

• 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme,
01.01.2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak
değiştirildi.

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti geçen yıl 13.25 TL olarak uygulanıyordu.
Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlendi. Böylelikle, iki yönde
alınacak geçiş ücretinin toplamı 16,50 TL oldu. Bu da yüzde 24.5 zam anlamına gelmektedir.

• Osmangazi Köprüsü'nde ise geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL iken bu yıl 184.5 TL, bu da
yüzde 25 zamma karşılık gelmektedir.

• 01.01.2022 tarihi itibariyle Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinde gündüz ve gece tarifesi
belirlendi. Buna göre, gündüz ücretleri otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL oldu.
Ücretler gece tarifesinde yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise
39,75 TL olarak uygulanacaktır. 05.00 - 23.59 saatleri arasında gündüz, 00.00 – 04.59 saatleri
arasında gece tarifesi geçerli olacaktır.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.

5


