Başbakanlık tarafından yayınlanan, akaryakıt
kaçakçılığını
önlemeye
yönelik
genelgeyi
sektörün önde gelen sivil toplum örgütü
temsilcileri gazetemize değerlendirdi.

PETDER Genel Sekreteri Erol Metin

Ümit verici
Petrol Sanayi Derneği olarak sektörümüzdeki kayıt dışı uygulamalara karşı devletimizin vermekte olduğu
mücadeleyi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz.
Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu konuda alınan mali, idari tedbirler ve yapılan denetimlerle sorunun çözümünde
çok önemli mesafeler alınmıştır. Bu tedbirler sayesinde Türkiye akaryakıt piyasası son beş yıl içinde istikrarlı bir
büyüme çizgisi yakalamış ve vergi gelirlerimizde çok önemli artışlar sağlanmıştır. Alınan tüm tedbirler kayıt
altındaki piyasamız içinde bu tür sahte/ kayıt dışı faaliyetleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.
Ancak kayıt dışı başlığı altında özellikle 10 numara yağ konusu ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Baz yağ, solvent, bitkisel yağlarla ilgili alanlardaki düzenleme boşluklarından ve sınai mamül üretimi için
kullanılması kaydı ile sağlanan vergi kolaylıklarından beslenen bu sorunun ve kaçak akaryakıt faaliyetlerinin
karşısında daha güçlü önlemler alınması gerekmektedir. Bu anlamda T. C. Başbakanlık Genelgesi ile başlayan
yeni süreç ve Maliye, Gümrükler ve EPDK nezdinde alınan idari tedbirler sektörümüz ve bu sorunun çözümü için
ümit vericidir.
Kayıtdışılığın devlete yarattığı milyarlarca dolar vergi kaybının yanı sıra, düzgün ticaret yapan bayi ve dağıtıcıların
ticari faaliyetlerine zarar veren, standart olmayan kalitesiz ürünler nedeniyle çevre ve insan sağlığına olumsuz
etkileyen ve neden olduğu kaza ve araç yangınlarıyla artık kamunun mal ve can güvenliğini tehdit eden bu
sorunun çözülmesini büyük bir içtenlikle beklemekteyiz.
Bu doğrultuda PETDER olarak eylem planı çerçevesinde alınacak tüm kararlara katkı sağlamayı görev
bilmekteyiz.

ADER Başkanı Aleksander Terletskiy
Mücadeleyi destekliyoruz

ADER üyeleri olarak akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele amacı ile yayınlanmış olan Başbakanlık Genelgesini
olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Akaryakıt Kaçakçılığı konusunda yapılacak her mücadele ADER
üyeleri tarafından her zaman olduğu gibi bu kez de desteklenmektedir.

Ümidimiz birçok kamu kurumunun çok yakın koordinasyonunu gerektirecek olan çalışmaların başarılı bir şekilde
yapılması yönündedir. Koordinasyonun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olması da olumlu bir
gelişmedir.
ADER olarak bu mücadelede üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun
bilgilerine sunarız.

TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar

Yasa dışı tüm uygulamalara tedbir alınsın

Akaryakıt kaçakçılığı hiç şüphesiz hem sektörümüzün hem de devletimizin önemli bir sorunudur. Bu sorunla
mücadele kapsamında TABGİS olarak Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgeyi bütünüyle olumlu olarak
değerlendiriyoruz.
Özellikle devletin üst kademelerinden oluşan bir heyetin konuyu takip etmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bu
komisyonun akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili sorunlarda alınacak önlemleri çok daha süratli bir şekilde uygulamaya
koyabileceğini düşünüyoruz.
Kaçakçılık hangi alanda olursa olsun en kısa sürede bertaraf edilmelidir. Devletimiz de ne yazık ki yıllardır
akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle milyonlarca lira zarara uğradı ve bu zarar her geçen gün artarak sürüyor.
Sektörümüz kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle sürekli tedirgin ve bizler de sektör temsilcileri olarak artık illegal
piyasanın gölgesinde haksız rekabet altında faaliyet göstermek istemiyoruz.
Komisyonun kaçakçılık faaliyetlerinin yanı sıra hileli akaryakıt olarak piyasaya sürülen ve genel adıyla 10 numara
yağ olarak bilinen yasadışı tüm uygulamalara karşı da tedbir almasını bekliyoruz.
Kaçak ve hileli akaryakıt sorununa karşı alınacak tedbirler hakkında hem TABGİS olarak hem de TOBB sektör
meclislerimiz altında yıllardır çok önemli çalışmalar yaptık.
Bu manada bize göre kurulacak komisyonda sektör temsilcilerinin de yer alması gerekirdi. Ayrıca, komisyonda
sektör temsilcilerinin yanı sıra yasa dışı ürünlerin çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkileri açısından Çevre
Bakanlığının da bulunması gerektiğini düşünüyoruz.

AKADER Başkanı Süleyman Bölünmez
Beklentilerimizle örtüşüyor
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine ilişkin genelgesini son
derece yerinde buluyor ve önemsiyoruz. Sayın Başbakanımızın talimatları sektörümüzün genel itibariyle
beklentileriyle örtüşüyor. Biz de bu yöndeki önerilerimizi çeşitli defalar ve sıkça dile getirdik.
Ancak önemli olanın uygulama olduğu unutulmamalı. Sektörümüzün ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının, bu
genelgede yer alan hususlara tam olarak riayet edeceğini umuyoruz. Akaryakıt kaçakçılığı gibi böylesine büyük
bir sorunun çözümü için bu genelgelerin yanı sıra başta EPDK olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların da
önlemlerini ve denetimlerini arttırması gerekiyor. Kaçakçılıkla ve haksız rekabetle mücadelede başarılı olunması
sektörümüzü olumlu etkileyeceği gibi belki de daha fazla ülkemizin vergi gelirlerine katkıda bulunacaktır.
Dolayısıyla bu mücadele artarak devam etmelidir. Biz de AKADER olarak, bu mücadelede gereken desteği
vermeye her zaman hazır olduk ve hazır olacağız.
Aynı görüşe sahip olduğunu umduğumuz ve inandığımız tüm sivil toplum örgütlerinin de bu çalışmaya

katılmasının ve destekleyici mahiyette bilgi paylaşımında bulunmalarının, sorunun çözümünü hızlandıracağı
anancındayız.

PÜİS Başkanı Muhsin Alkan
Katkı vermeye hazırız
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz.
İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili genelge hakkında görüşümüze başvurulması durumunda gereken katkıyı
vermeye ve sorunun çözümü için somut önerilerimizi aktarmaya hazırız.

