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BENZİN, MOTORİN VE LPG GİBİ AKARYAKIT 
ÜRÜNLERİNDE EŞEL MOBİL SİSTEMİYLE BELİRLENEN ÖTV 
TUTARI UYGULAMASINA KADEMELİ OLARAK SON 
VERİLECEKTİR  
(4938 SAYILI CBK, 22.12.2021 TARİH VE 31697 SAYILI RESMİ 

GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR) 
 
Bilindiği üzere, 14.05.2018 tarih ve 2018/11818 sayılı BKK eki 
Karar kapsamında yer alan mallar için ÖTV tutarları, bu 
mallardaki fiyat artışlarına karşı tüketiciyi korumak amacıyla 
eşel mobil sistemiyle belirlenmeye başlamış ve bir süre sonra 
bu malların ÖTV tutarları sıfıra kadar düşürülmüştü. Bu sayede 
Hazine tüketiciyi desteklemekteydi.  
 
4938 Sayılı CBK ile bu uygulamaya son verilmiştir.  
 
ÖTV tutarları her bir mal için Kararın 1 inci maddesine göre 
piyasa fiyatları baz alınarak kademeli bir şekilde artırılacaktır. 
Ancak Kararın 2 nci maddesine göre bu tutarlar 02.04.2020 
tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarlarını aşamayacaktır.  
 
Böylece 14.05.2018 tarihinden bu yana tüketiciyi desteklemek 
amacıyla ÖTV tutarlarında yapılan indirimlerden kademeli 
olarak vazgeçilmiş olacaktır.  
   
Uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda Maliye Bakanlığı’nca 
tebliğ bazında yapılacak düzenlemeler takip edilmelidir.   
  
Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2021 yılında 11,8 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 97.292 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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