
 
 

 

 

 

 

 

 

DUYURU: 18.05.2018/29 
 

AKARYAKITTA KUR DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ULUSLARARASI PETROL FİYATLARINDAKİ 
ARTIŞLARIN ETKİSİNİ GİDERECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DÜZENLEMESİ  

 
17 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2018/11818 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)” ile, akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ya da uluslararası petrol 
fiyatlarındaki gelişmelere bağlı fiyat yükselişlerini etkisizleştirmeye yönelik olarak 
kendiliğinden devreye girecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi öngörülmüştür. Döviz 
kurlarının veya petrol fiyatlarının yeniden düşmesi durumunda ise indirim yapılan ÖTV tutarları 
yeniden mevcut düzeyine çekilerek akaryakıt fiyatlarının nihai tüketici için sabit tutulması 
sağlanmaktadır.   

 

Söz konusu düzenlemenin detayları özetle aşağıdaki gibidir:  
 

 17.05.2018 tarihi itibarıyla işbu Duyuru ekinde yer alan malların Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi 
rafineri çıkış fiyatlarında, 17.05.2018 tarihinden itibaren, uluslararası petrol fiyatları 
veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda, söz konusu malların tabi 
olduğu ÖTV tutarları gerçekleşen artış kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanacaktır.  
 

 Uluslararası petrol fiyatlarında veya döviz kurlarında meydana gelecek azalışlara bağlı 
olarak ilgili malların yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında azalma olması durumunda ise, söz 
konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları 17.05.2018 tarihinde uygulanan ÖTV 
tutarlarını geçmeyecek şekilde artırımlı olarak uygulanacaktır.  

 

 Sözü edilen malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda ise, uygulanacak olan ÖTV 
tutarları yine rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre belirlenecek ve dolayısıyla 
yurtiçinde üretilen veya ithal edilen mallar için uygulanacak olan ÖTV tutarlarında 
herhangi bir farklılık olmayacaktır. 
 

 İşbu Duyuru ekindeki listede yer alan, ancak 17.05.2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri 
çıkış fiyatı bulunmayan malların ÖTV tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınarak belirlenecektir. 

 

 Yukarıda belirtilen yeni uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenecek, bu kapsamda Bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamalar bilahare 
bilgilerinize sunulacaktır. 

Saygılarımızla.   



 
 

 

 

LİSTE 

G.T.İ.P. No Eşyanın Tanımı 

2710.12.45.00.11 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)  

Kurşunsuz benzin 95 oktan 

2710.12.45.00.13 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)  

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 

2710.12.45.00.18 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) 

Diğerleri 

2710.12.49.00.11 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler  

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  

Kurşunsuz benzin 98 oktan https://goo.gl/RkqgJX 

2710.12.49.00.12 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 

2710.12.49.00.18 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  

Diğerleri 

2710.19.43.00.11 

(Gaz oiller) 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) 

Motorin 

2710.20.11.00.11 

(Gaz oiller) 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) 

Motorin 

2711.12 
(Sıvılaştırılmış) 

Propan 

2711.13 
(Sıvılaştırılmış) 

Bütan 

2711.19.00.00.11 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 

Diğerleri 

2711.29.00.00.11 
(Gaz halinde olanlar) 

Propan 

2711.29.00.00.12 
(Gaz halinde olanlar) 

Bütan 

 


