
 
 

 

 

 

 

 

 
DUYURU: 19.03.2019/24 

 
Akaryakıtta Kur Değişikliklerinin Ya Da Uluslarası Petrol Fiyatlarındaki Artışların Etkisini 

Gidermek Üzere Belirlenen İndirimli ÖTV Tutarları  
 

Bilindiği üzere, 17.05.2018 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 
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  

 
ilişkin düzenleme yapılmış ve konuyla ilgili açıklamalarımız 18.05.2018 tarihinde yayımladığımız 
Duyuru’da yer almıştı. 
 
Bu defa, sözü edilen BKK’nın ekindeki listede yer alan mallar için 13.03.2019 tarihinden itibaren 
aynı Karar uyarınca uygulanacak ÖTV tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından resmi internet 
sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden ilan edilmiş olup, söz konusu tutarlar ekli tabloda 
gösterilmiştir.   
 
Bu durumda, ekli listede yer alan malların Türkiye’deki imalatçıları ve ithalatçıları tarafından 
tesliminde, belirtilen birim çerçevesinde listede yer alan ÖTV tutarlarına göre vergilendirme 
yapılacaktır.   
 

Saygılarımızla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/


 
 

 

 

EK: LİSTE 
 

G.T.İ.P. No Eşyanın Tanımı ÖTV Tutarı 
(TL) 

Birimi 

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 

2,3765 Litre 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 

2,4985 Litre 
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 

1,7945 Litre 

2710.20.11.00.11 
(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) 
Motorin 

2711.12 
(Sıvılaştırılmış) 
Propan 

1,6844 Kilogram 

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 

 


