
 

  

  

 

 

 

 

   
 

23.12.2021/234-1 

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İÇİN  
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILDI 

 

ÖZET 

 

21/12/2021 tarihli ve 4938 sayılı CK ile yapılan düzenlemede, 14/5/2018 tarihli ve 

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar kapsamındaki bazı petrol 

ürünlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış 

fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayanlarının 

adı geçen Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, sıfır olarak uygulanan özel 

tüketim vergisi tutarları, bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla sıfırdan başlamak suretiyle, her 

bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen 

azalış tutarı kadar artırılacağı belirtildi.  

 

Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak 

artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi bir 

değişiklik yapılmaz, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek 

suretiyle uygulanacaktır.  

 

Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 

2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde 

uygulanacaktır. 

 

 

17 Mayıs 2018 tarihli ve 40424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve   

2018/11818 sayılı BKK ile yapılan düzenlemede aşağıdaki listede yer alan akaryakıt ürünleri 

için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas 

alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında,   

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15306
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15306


 

  

  

 

 

 

 

   
 

23.12.2021/234-2 

⎯ 17/5/2018 tarihinden itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı 

olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim 

vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle  

⎯ Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış 

durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 

tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde  

 uygulanacağı belirtilmişti. 

 

Söz konusu mallara 17/5/2018 tarihi itibariyle uygulanan ÖTV tutarları da aşağıdaki gibiydi. 

 

G.T.İ.P. NO  Mal İsmi  
17/5/2018 tarihi itibariyle 

ÖTV tutarı 

2710.12.45.00.11  

(içindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) 

(Oktanı (ROM) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 

Kurşunsuz benzin 95 oktan  

2,3765  

 

2710.12.45.00.13  

(içindeki kurşun miktarı litrede 0.0 13 gramı geçmeyenler) 

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

Kurşunsuz benzin 95 oktan (EIO)  

2,3765  

 

2710.12.45.00.18  

(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

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

Diğerleri  

2,3765  

 

2710.12.49.00.11  
(içindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz 

benzin 98 oktan  

2,4985  

 

2710.12.49.00.12  

(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz 

benzin 98 oktan (£10)  

2,4985  

 

2710.12.49.00.18  
(içindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri  

2,4985  

 

2710.19.43.00.11  
(Gaz oilier) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i 

geçmeyenler) Motorin  
1,7945 

2710.20.11.00.11  
(Gaz oilier) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i 

geçmeyenler) Motorin  

1,7945  

 

2711.12  (Sıvılaştırılmış) Propan  1,7780  

 
2711.13  (Sıvılaştırılmış) BDtan  1,7780 

2711.19.00.00.11  
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 

Diğerleri  

1,7780 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

23.12.2021/234-3 

G.T.İ.P. NO  Mal İsmi  
17/5/2018 tarihi itibariyle 

ÖTV tutarı 

2711.29.00.00.11  (Gaz halinde olanlar) Propan  1,7780 

2711.29.00.00.12  (Gaz halinde olanlar) Bütan  1,7780 

 

Bu malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi aynı şekilde 

belirlenecekti. 

 

Bu listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibariyle yurtiçi rafineri çıkış 

fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenecekti. 

 

22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4938 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 22 Aralık 2021  tarihi itibarıyla, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının eki Karar kapsamındaki  yukarıdaki malların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi 

rafineri çıkış fiyatı bulunmayanlarının adı geçen Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz 

alınarak, sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi tutarları, bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla 

sıfırdan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz 

kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutan kadar artırılacağı belirtildi.  

 

Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak 

artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi bir değişiklik 

yapılmaz, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle 

uygulanır. 

 

Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 2/4/2020 

tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.  

Bu tutarlar aşağıdaki gibidir. 
 

 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19704
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19704


 

  

  

 

 

 

 

   
 

23.12.2021/234-4 

G.T.İ.P. NO  Mal İsmi  

2/4/2020 tarihi 

itibariyle ÖTV 

tutarı 

  

  

Birimi  

   

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

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

Kurşunsuz benzin 95 oktan  

  

  

2,5265  

  

  

Litre  2710.12.45.00.11  

   

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

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

  

  

  

  

2710.12.45.00.13  Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)  2,5265  Litre  

   

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

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

Diğerleri  

  

  

2,5265  

  

  

Litre  2710.12.45.00.18  

   

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)                                            

  

  

  

  

2710.12.49.00.11  Kurşunsuz benzin 98 oktan  2,6485  Litre  

   

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)                                            

  

  

  

  

2710.12.49.00.12  Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)  2,6485  Litre  

   

   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)                                            

  

  

  

  

2710.12.49.00.18  Diğerleri  2,6485  Litre  

   

   

(Gaz oiller)  

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

  

2,0559  

  

  

2710.19.43.00.11  Motorin                                                                                                      Litre  

   

   

(Gaz oiller)  

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

  

  

  

  

2710.20.11.00.11  Motorin   2,0559  Litre  

   

   

(Gaz oiller)  

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

  

  

  

  

   (Sıvılaştırılmış)      

2711.12  Propan                                                                     1,7780  Kilogram  

   (Sıvılaştırılmış)      

2711.13  Bütan                                                                       1,7780  Kilogram  
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G.T.İ.P. NO  Mal İsmi  

2/4/2020 tarihi 

itibariyle ÖTV 

tutarı 

  

  

Birimi  

2711.19.00.00.11  

  

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)  

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)  

  

1,7780  

  

Kilogram  

  Diğerleri  1,7780  Kilogram  

   (Gaz halinde olanlar)      

2711.29.00.00.11  Propan                                                                  1,7780  Kilogram  

   (Gaz halinde olanlar)      

2711.29.00.00.12  Bütan                                                        1,7780  Kilogram  

  

 

 

Saygılarımızla… 
 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer 

Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 4938) 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19704
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19704
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19704

