
 
mali açıklamalar 
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.                                         

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                  

 
İşçiler Cad 1213 Sok. No:147 Key Plaza K:5 D:503. Alsancak /İzmir 

Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232)  421 53 00 
e-posta : info@yontemymm.com.tr 

web: www.yontemymm.com.tr 

    
Sayfa 1 / 2 

 

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için 

info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.) 

  
2021/080 
21.12.2021 
 

Konu: Emlak Vergisi 2022 Yılında %18,10 Zamlı Olacak. 
 
Bilindiği gibi emlak vergisi uygulamasında, vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç 
yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul 
Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının 
yarısı oranında artırılmakta ve vergi de buna göre hesaplanmaktadır. 
 
2021 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı ise %36,20 (otuz altı virgül yirmi) 
olarak ilan edilmişti. 
 
Bu nedenle 2022 yılı emlak vergisi hesabında vergi değerleri %18,10 (on sekiz virgül on) 
oranında artırılacak. 
 
Bununla birlikte, 21.12.2020 Tarih ve 3169 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 80 Seri 
No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılına ilişkin istisna tutarları ve 
uygulanacak tarife açıklandı. 
 
2022 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2022 yılında mükellef 
olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve 
arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda da açıklamaların yapıldığı Tebliğ 
ektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla. 
 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  
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21 Aralık 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31696 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 80) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 

42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli 

taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespit ve ilan edilmesidir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı, %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak 

tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 

(2) 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 42 nci maddede yer alan tutar ile 44 üncü 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının 

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 

oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına 

kadar olan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 

1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın tespiti 

MADDE 3 – (1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2021 

yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül 

on) oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. 

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz 

değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti 

MADDE 4 – (1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı 

için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması 

suretiyle; 

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)                                                               

6.173.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                                                (Binde 3) 

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL,                                     

fazlası için                                                                                                                                  (Binde 6) 

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL,                                                         

fazlası için                                                                                                                                (Binde 10) 

olarak tespit edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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