
 
 

 

 

 

 

 

 
DUYURU: 17.08.2018/42 

 
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN BAZI VAKIF VE DERNEKLERE TESLİMİNDE  

GEÇERLİ KDV ORANI % 1’E İNDİRİLMİŞ VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE UYGULANAN ÖTV 
TUTARLARINDA ARTIRIMA GİDİLMİŞTİR  

 
15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, büyük ve 
küçükbaş hayvanların bazı vakıf ve derneklere tesliminde geçerli KDV oranı %1’e indirilmiş, 
16.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nda ise 
akaryakıt ürünlerinde uygulanmakta olan ÖTV tutarlarında artırıma gidilmiştir. 
 
Söz konusu Kararlar ile yapılan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.  
 

I. BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KAMU MENFAATİNE YARARLI DERNEKLER İLE 
CUMHURBAŞKANINCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TESLİMİNDE KDV ORANI 10.09.2018 TARİHİNE KADAR %1 OLARAK UYGULANACAKTIR: 

 
İşbu Duyuru konusu 22 sayılı Karar ile, mal ve hizmetlere uygulanacak olan KDV oranlarının 
belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 4. madde uyarınca, 
büyük ve küçükbaş hayvanların kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara 10.09.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek olan 
teslimlerinde, KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir.  
 
Bilindiği üzere, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toptan safhadaki teslimleri %1 oranında 
KDV’ye tabidir. Söz konusu canlıların perakende safhadaki teslimlerinde geçerli KDV oranı ise 
%8’dir. Yapılan düzenlemeyle, kurban bayramı dolayısıyla yapılacak olan satışlar da 
düşünülerek, kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara 10.09.2018 tarihine kadar yapılacak olan büyük ve küçükbaş hayvanların perakende 
teslimlerinde geçerli KDV oranı %1’e indirilmiştir.  
 
11.09.2018 tarihi ve sonrasında ise, diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlarda olduğu gibi, 
yukarıda belirtilen vakıf ve derneklere yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarında da 
KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

 
II. BAZI AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN ÖTV TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR:  

 
Bilindiği üzere, 17.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/11818 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,  



 
 

 

 

 
 Akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ya da uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere 

bağlı fiyat yükselişlerinin etkilerini gidermeye yönelik olarak kendiliğinden devreye 
girecek ÖTV indiriminin yapılmasına; döviz kurlarının veya petrol fiyatlarının yeniden 
düşmesi durumunda ise indirim yapılan ÖTV tutarlarının, yeniden mevcut düzeyine 
çekilerek akaryakıt fiyatlarının nihai tüketici için sabit tutulmasının sağlanmasına  

 
imkan verilmiş ve konuyla ilgili açıklamalarımız 18.05.2018 tarihli Duyurumuzda yer almıştı. 
Sözü edilen düzenleme kapsamında döviz fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından bugüne kadar çok sayıda duyuru yayımlamış ve akaryakıtlarda uygulanan 
ÖTV tutarları devamlı olarak aşağı yönlü bir şekilde güncellenmiştir.   
 
Bu defa, 16.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “41 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı” ile, akaryakıt ürünleri üzerindeki ÖTV tutarlarının belirlendiği ÖTV 
Kanuna ekli (I) sayılı listedeki bazı malların vergi miktarlarında değişikliğe gidilmiştir.  
 
Böylelikle, akaryakıt ürünlerine ilişkin indirimli ÖTV tutarları uygulamasına esas olacak ÖTV’ler 
yükseltilmiş olup, nihai tüketiciye yansıtılan vergi yükü ve dolayısıyla akaryakıt fiyat düzeyleri 
arttırılmış olmakta, vergiden vazgeçilmek yoluyla bertaraf edilen maliyet artışlarının bir kısmı 
tekrar vergiye ilave edilmiş olmaktadır.  
 
Bu düzenlemeyle, indirimli ÖTV oranları uygulamasının kamu bütçesine getirdiği mali yük 
dikkate alınarak söz konusu yükün bir kısmının akaryakıt tüketicilerine yansıtılmasının ve 
kamunun üzerindeki mali yükün kısmen de olsa hafifletilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.  
 
İşbu Duyuru konusu Karar ile akaryakıt ürünlerinin litre (veya kilogram) başı ÖTV tutarlarında 
yapılan artışlar aşağıdaki gibidir: 
 

G.T.İ.P. No Eşyanın Tanımı Birim Yeni ÖTV 

Tutarı (TL) 

Eski ÖTV 

Tutarı (TL) 

Artış Tutarı 

(TL) 

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 

Litre 1,9944 1,4920 0,5024 
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  

 
Litre 

 
2,1575 1,6140 0,5435 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 
Litre 1,3610 0,9049 0,4561 

2710.20.11.00.11 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 

0,001’i geçmeyenler) Motorin 

2711.12 (Sıvılaştırılmış) Propan 

Kg 0,8185 0,3076 0,5109 

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 

 
Ayrıca, yukarıdaki tabloda 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 
2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen ÖTV tutarları, 
2018/11818 sayılı BKK çerçevesinde aynı mallar için 16.08.2018 tarihinde indirilmesi gereken 
ÖTV tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, 16.08.2018 tarihinden itibaren 
söz konusu mallar için yukarıda belirtilen vergi tutarları uygulanacaktır. 

 
 

Saygılarımızla.   

 


