TBMM, enerji sektörü düzenlemeleri ile
yoğun gündem maddelerini görüşüyor. Genel
Kurul’da uzun komisyon maratonunun
ardından dün görüşülmeye başlanan Elektrik
Piyasası Kanunu görüşmeleri devam ederken
Plan ve Bütçe Komisyonu da Kamuoyunda
“küçük torba yasa” olarak adlandırılan,
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam ediyor.

Aylin Bilekli/TBMM-Ankara

Dün görüşmelerine başlanan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülmeye devam ediyor. Tasarı, kaçak akaryakıt ve usulsüz piyasa işlemlerinin yanı sıra
birlik ve kooperatiflerin yetki ve görevleri, TSE Kanunu ile oda ve borsalar gibi geniş konular
hakkında değişiklikler ön görüyor.

65 maddelik kanunun ilk görüşme gününde 15 maddesi kabul edilmişti.

7 Mart günü oturumunda ise Petrol Piyasası Kanunu’nda ve Kaçakçılık ile Mücadele
Kanunu’nda değişiklik öngören, kaçak akaryakıt ile mücadeleyi amaçlayan maddelerin
görüşülmesine geçildi.

Torba yasanın ulusal stoku düzenleyen 36. Maddesi kapsamında Petrol İşleri Genel Müdürü
Selami İncedalcı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sorunlu alanlarla ilgili çalışma
yaptığını belirtti. 90 günlük stok tutma zorunluluğunun henüz karşılanamadığını, 35 günlük
ulusal stoka sahip olunduğunu söyleyen İncedalcı, Danıştay’dan gelen iptalleri hatırlatarak
konunun davalar sonrasında netleşeceğini söyledi. Bunun üzerine madde tasarıdaki haliyle
kabul edildi.
Akaryakıt sektörünün kanun yapımı ardından verdiği öneriler de komisyon görüşmelerinde
gündeme geldi. Tasarının Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri hakkındaki
30.maddesine “EPDK’nın lisansında yer alan bilgiler esas alınır” ifadesi eklendi.
Yine tartışmalı idari para cezalarının veya idari yaptırımların uygulanmasını düzenleyen 37.
Madde de değiştirildi. Madde üzerine verilen ve kabul edilen önerge tüm idari cezaların
“kaçakçılık “olarak nitelendirilmesinin önünü kapatıyor.

Değişikliğe gidilen bir diğer madde ise, ulusal marker kontrolü ve idari yaptırımlar hakkında.
İdari yaptırımın kesinleşmesi için seyyar ölçüm cihazları yerine akredite laboratuvar sonuçları
göz önüne alınacak. Böylece kaçakçılık olarak algılanan ama ulusal marker seviyesi nedeniyle
olumsuz çıkan sonuçların mağduriyete yol açmamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
65 maddelik kanunda 50 madde kabul edildi.
Komisyon 12 Mart Salı günü saat 15:00'da toplanmak üzere oturumu kapattı.

