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Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2022
 
Temmuz ayında 111 b�n 904 adet taşıtın traf�ğe kaydı yapıldı
 
Temmuz ayında traf�ğe kaydı yapılan taşıtların %48,7's�n� otomob�l, %30,3'ünü motos�klet, %13,4'ünü kamyonet, %4,1'�n�
traktör, %2,9'unu kamyon, %0,3'ünü otobüs, %0,2's�n� m�n�büs ve %0,1'�n� özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 
Traf�ğe kaydı yapılan taşıt sayısı b�r öncek� aya göre %2,4 arttı
 
Temmuz ayında traf�ğe kaydı yapılan taşıt sayısı b�r öncek� aya göre, kamyonette %62,4, otomob�lde %26,0, kamyonda
%9,7 artarken m�n�büste %46,9, özel amaçlı taşıtta %38,8, traktörde %37,0, motos�klette %25,7 ve otobüste %11,7 azaldı.
 
Traf�ğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Temmuz 2020-Temmuz 2022

 

 
Traf�ğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,3 azaldı
 
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre traf�ğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %23,1, motos�klette %19,4,
kamyonda %11,1, traktörde %6,4 artarken m�n�büste %63,9, otomob�lde %13,7, kamyonette %12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda
%3,9 azaldı.
 
Traf�ğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu �t�barıyla 25 m�lyon 920 b�n 661 oldu
 
Temmuz ayı sonu �t�barıyla traf�ğe kayıtlı taşıtların %54,1'�n� otomob�l, %16,2's�n� kamyonet, %15,3'ünü motos�klet, %7,9'unu
traktör, %3,5'�n� kamyon, %1,9'unu m�n�büs, %0,8'�n� otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 

 

 
Temmuz ayında 647 b�n 472 adet taşıtın devr� yapıldı
 
Temmuz ayında devr� yapılan taşıtların %66,3'ünü otomob�l, %15,9'unu kamyonet, %10,4'ünü motos�klet, %3,0'ını traktör,
%1,9'unu kamyon, %1,8'�n� m�n�büs, %0,5'�n� otobüs ve %0,2's�n� özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  
 
 
 
 
 
 

H
AB

ER
 B

ÜL
TE

N
İ

(1) 



 
Temmuz ayında 54 b�n 543 adet otomob�l�n traf�ğe kaydı yapıldı
 
Temmuz ayında traf�ğe kaydı yapılan otomob�ller�n %21,8'� F�at, %17,2's� Renault, %9,4'ü Volkswagen, %5,7's� Dac�a,
%5,4'ü Hyunda�, %5,2's� Toyota, %4,8'� Opel, %4,3'ü Peugeot, %3,5'� Mercedes-Benz, %3,4'ü Skoda, %2,9'u K�a, %2,6'sı
C�troen, %2,5'� Honda, %2,4'ü BMW, %2,0'ı Aud�, %1,2's� Ford, %1,1'� N�ssan, %0,9'u Volvo, %0,8'� Seat, %0,4'ü DS ve
%2,6'sı d�ğer markalardan oluştu.
 
Ocak-Temmuz dönem�nde 693 b�n 234 adet taşıtın traf�ğe kaydı yapıldı
 
Ocak-Temmuz dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre traf�ğe kaydı yapılan taşıt sayısı %4,3 azalarak 693 b�n 234
adet olurken, traf�kten kaydı s�l�nen taşıt sayısı %11,1 azalarak 21 b�n 257 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz dönem�nde
traf�ktek� toplam taşıt sayısında 671 b�n 977 adet artış gerçekleşt�.
 
Traf�ğe kaydı yapılan ve kaydı s�l�nen motorlu kara taşıtları, Temmuz 2022

 

 
Ocak-Temmuz dönem�nde traf�ğe kaydı yapılan otomob�ller�n %70,2's� benz�n yakıtlıdır
 
Ocak-Temmuz dönem�nde traf�ğe kaydı yapılan 322 b�n 501 adet otomob�l�n %70,2's� benz�n, %17,5'� d�zel, %10,1'� elektr�kl�
veya h�br�t olup %2,2's� LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu �t�barıyla traf�ğe kayıtlı 14 m�lyon 26 b�n 438 adet otomob�l�n �se
%37,2's� d�zel, %35,4'ü LPG, %26,3'ü benz�n yakıtlı olup, %0,9'u elektr�kl� veya h�br�tt�r. Yakıt türü b�l�nmeyen otomob�ller�n
oranı �se %0,3'tür.
 
Traf�ğe kaydı yapılan otomob�ller�n yakıt c�nsler�ne göre dağılımı, Temmuz 2022

 

 
Ocak-Temmuz dönem�nde en fazla 1300 ve altı s�l�nd�r hac�ml� otomob�l kaydı yapıldı
 
Ocak-Temmuz dönem�nde traf�ğe kaydı yapılan 322 b�n 501 adet otomob�l�n %34,1'� 1300 ve altı, %26,8'� 1401-1500,
%23,2's� 1301-1400, %8,4'ü 1501-1600, %5,9'u 1601-2000, %0,7's� 2001 ve üstü motor s�l�nd�r hacm�ne sah�pt�r.
 
Ocak-Temmuz dönem�nde kaydı yapılan otomob�ller�n 132 b�n 466'sı beyaz renkl�d�r
 
Ocak-Temmuz dönem�nde traf�ğe kaydı yapılan 322 b�n 501 adet otomob�l�n %41,1'� beyaz, %27,6'sı gr�, %11,3'ü mav�,
%7,6'sı kırmızı, %7,1'� s�yah, %2,8'� turuncu, %1,3'ü yeş�l, %0,6'sı kahvereng� ve %0,6'sı sarı renkl�d�r.
 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 23 Eylül 2022'd�r.
                                                                                                                                                                                                
 
AÇIKLAMALAR
 
(1) Dev�r, noterler aracılığı �le b�r veya daha fazla el değ�şt�ren taşıtları �fade etmekted�r.
(2) Yakıt türü b�l�nmeyenler, ruhsat �şlemler�nde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı ver� g�r�ş� yapılan otomob�ller�
kapsamaktadır.
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