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Konu: 14/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 17 Mayıs 2018 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Özet: 14/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının, 

uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında 

meydana gelecek değişimler kapsamında yeniden belirlenebilmesi sağlanmaktadır. 

 

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; ekinde yer alan malların (benzin, motorin ve otogaz 

gibi) yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz 

kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda söz konusu malların tabi olduğu ÖTV 

tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanacaktır. Uluslararası petrol 

fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda ise söz konusu 

malların tabi olduğu ÖTV tutarları 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek 

şekilde uygulanacaktır. 

 

 

17 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı gün yürürlüğe giren 2018/11818 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, sirküler ekinde listede yer verilen mallara (benzin, motorin ve 

otogaz gibi) yapılan zam kadar ÖTV tutarında indirim yapılacaktır. 

  

Buna göre; 17 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ekli listede yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunca (EPDK) ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatına esas alınan yurt içi rafineri çıkış 

fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak 

meydana gelecek artış durumunda söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış 

tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanacaktır. 

  

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi 

durumunda ÖTV tutarları yukarıdaki şekilde tespit edilen değişim tutarları esas alınarak 

belirlenecektir. 

  

2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte 17 

Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yurt içi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların ÖTV tutarları, EPDK 

tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenecektir. 
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2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Liste 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

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 

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 

  (Sıvılaştırılmış) 

2711.12 Propan 

  (Sıvılaştırılmış) 

2711.13 Bütan 

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

  Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 

Diğerleri 

  (Gaz halinde olanlar) 
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2711.29.00.00.11 Propan 

  (Gaz halinde olanlar) 

2711.29.00.00.12 Bütan 

  

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
 

 

 

 


