TOBB Türkiye Petrol ve Petrol
Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanlık
Divanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Müsteşarı Metin Kilci’yi
makamında ziyaret etti. Ziyaretin
gündem maddesi 10 numara yağ
sorunuydu. Heyetin öncelikli talebi
10 numara yağ araştırmalarında bir
komisyon kurulması ve kanunun bir
an önce çıkarılması oldu. Yaprak
Aktaş / Ankara

TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi, Kilci’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarete Meclis Başkanı Muammer Ekim, Başkan Yardımcıları Güner Yenigün ve Murat
Bilgin, Meclis Üyesi -Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel
Müdürü Selami İncedalcı, Meclis Üyesi Erol Metin ve TOBB Türkiye Sektör Meclisleri
Müdürlüğü Sektör Sorumlusu Tuğba Çetin katıldı.
Toplantıda, Sektör Meclisi’nin Petrol Piyasası Kanun’unun 11. maddesi hakkında oluşturduğu
metin, 10 numara yağ sorunu, alınabilecek önlemler ve beklentiler masaya yatırıldı.
“Kanun değişikliği için ortak bir komisyon kurulmalı”
Meclis Başkanı Muammer Ekim, kanun değişikliği için meclis tarafından hazırlanan önerilerin
tamamlandığını belirtti. Ekim, çalışmanın devamı için kamu kurum ve kuruluşları, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu ve sektör temsilcilerinin yer alacağı ortak bir komisyonun
kurulması gerektiğinin altını çizdi. TOBB heyetinin gündeme getirdiği bir diğer başlık ise
Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesi oldu.
“ÖTV iadesine geçilsin”
Kilci’ye yapılan ziyarette, 10 numara yağ sorununun çözümlenmesi için önerilerini dile getiren
heyet, Türkiye’nin dünyada akaryakıta en yüksek ÖTV uygulayan ülkelerin başında geldiğini
hatırlattı ve teşvik verilmesi düşünülen alanlarda ÖTV iadesi yöntemine geçilmesini talep
etti.
Meclis Başkanlık Divanı, 10 numara yağın denetimsiz kullanımından doğan can kayıplarına,
kazalara, vergi kaybına, çevre kirliliğine ve haksız rekabete son verilmesi için önerilerini
sundu.
10 numara yağın kamu maliyesi için çok ağır bir vergi kaybı oluşturduğunu hatırlatan meclis
üyeleri, son 3 yıl içinde meydana gelen vergi kaybının 5 milyar TL'yi aştığının bilgisini verdi.
“İthali yapılan girdilerin yasadışı kullanımı engellenmeli”
10 numara yağ üretiminde kullanılan tüm girdilerin izleme sistemine bağlanması gerektiğini
belirten heyet, ithali yapılan girdilerin kamu birimlerince, satış ve üretim zincirinde izlenerek
yasadışı kullanımın engellenmesi gerektiğini vurguladı. Heyet aynı zamanda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na 10 numara yağ ile mücadele kapsamında yapılan önerileri de

Müsteşar Kilci’ye iletti.
Sektörün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talepleri
- 10 numara yağ kullanıcıları egzoz emisyon ölçümleri ile tespit edilerek cezalandırılsın.
-Atık madeni yağlar ile geri kazanım adı altında lisanslı ve lisanssız işletmelerce yapılan
faaliyetler denetlensin
-10 numara yağ ve akaryakıta karıştırma gibi vergi kaybı ve çevre tehditi oluşturan tesis ve
faaliyetler cezalandırılsın
-Motorin olarak kullanılan ancak ulusal marker içermeyen ürün kaçakçılık işlemine tabi
tutulmalı
-Tüketicilerin yakıt depolarından alınacak numuneleri de ulusal marker ve teknik kriterler ile
denetim kapsamına alacak yasal bir düzenleme acilen yapılmalı
10 Numara Yağ için TOBB’dan öneriler
-Kanundaki “Kaçak Petrol” tanımının değiştirilmesi
-Marker enjeksiyon işlemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin düzenleme yapılması
-Mevzuat geçiş döneminde uygulanan ve kaçakçılık dışında kalan bazı cezaların, suçun
tekrarı halinde ödenmek üzere “erteleme” talebi
-Kanunda “Tanım” maddelerinde değişiklik yapılması
-Kanundaki 60.000 ton yükümlülüğüne işlerlik kazandırılması
-Ulusal Petrol Stoklarına ilişkin Kanun hükmüne işlerlik kazandırılması
-Taşıma faaliyetlerinin tamamen lisans kapsamı dışına alınması
-Akaryakıt istasyonlarına oto gaz ilavesine ilişkin düzenleme yapılması
-Kanunda yaşanan deneyimler ve tecrübeler ışığında ceza maddesinde kapsamlı değişiklik
yapılması
-Kanunda fiyat maddesinde değişiklik yapılarak serbest piyasaya ilişkin hükümlerin
güçlendirilmesi
-Kanunda kullanıcı yükümlülüklerinin / sorumlulukların belirlenmesi

