Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı, bu
yılın ilk 10 ayında toplam 584.4 milyon lira
değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya
yakalandığını söyledi.

Yazıcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği bakanlığının 2013 bütçesi sunuşunda, "Bu yılın
ilk 10 ayında, 489.7 milyon lira değerinde ticari eşya, 94.8 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirilmiştir"
dedi.
Geçen yılın tamamında 60.5 milyon lirası uyuşturucu olmak üzere, toplam 618.1 milyon lira değerinde
uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirilmişti.
Yazıcı ayrıca, "Bakanlığımız, 2012 yılında yapılan çalışmalarda, 17.46 milyon lira değerinde hayali
ihracat faaliyeti ortaya çıkarmış, 13 milyon lira değerinde sahte belgelerle yapılan gümrük vergi tahsilatı
usulsüzlüğü önlenmiş ve Gümrük İdaresi'ne verilen 9.18 milyon liralık teminat mektubu sahteciliğini ortaya
çıkarmıştır" dedi.
32 bin ton kaçak akaryakıt yakalandı
Akaryakıtla mücadele faaliyetleri çerçevesinde, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde yakalanan kaçak akaryakıt
miktarının 32 bin ton olduğunu kaydeden Yazıcı, "Bu da yaklaşık 91 milyon liralık vergi kaybının önlenmesi
demektir" dedi. Geçen yıl, kaçak akaryakıtta yakalama miktarı 37,269 ton ve denetlenen 31,048 mükellefte
kesilen ceza miktarı da 2.68 milyon liraydı. Akaryakıt ve 10 numara yağ denetimlerinde, bu yılın ilk altı ayında,
3,974 firmaya 1.12 milyon lira ceza kesildi.
Yazıcı, Ekim ayında akaryakıt ve 10 numara yağ kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla, akaryakıt harici
petrol ürünlerinin vergilerinin tahsil edilmeyip teminata bağlanması şeklindeki "tecil-terkin" sistemi yerine
"tahsil-iade" sistemine geçildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Önceden vergi tahsilatı yapılmayıp sadece
teminata bağlanırken, şimdi vergiler peşinen tahsil edilmektedir. Amacı doğrultusunda sanayide kullanıldığının
Maliye Bakanlığı'nca tespitinden sonra iade-mahsuplaşma sistemi uygulamaya konuldu.
"Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda alınmış kararların, yapılmış eylem planının daha etkin sonuç
vermesi amacıyla Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Üst Kurulu’nun yapısı değiştirildi; katılım, bakanlar
düzeyine çıkartıldı."
Yazıcı, konuyla ilgili bir genelge yayınlanmasının ardından, Aralık ayı içinde, bilgi toplama ve operasyonel
faaliyette bulunacak mobil ekiplerin de faaliyetlerine başlayacağını söyledi.
Sigara kaçakçılığı ile ilgili de bilgi veren Yazıcı, geçen yıl Türkiye üzerinden geçen sigara transitinin 1 milyar
dolara yakın bir değere ulaştığını söyledi ve "Bu yıl Bakanlar Kurulu'nda aldığımız bir karara göre, sigaraların
Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine; her bir paket ve ambalajında, dış paketleme ile etiketlerinde ve

boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinde uyarıcı işaretleri bulunması kaydıyla izin
verilecek" dedi. Yazıcı'nın verdiği bilgiye göre bu yılın ilk sekiz ayda 159.24 milyon paket kaçak sigara ele
geçirildi.
Son dört yılda yakalanan kaçak sigara paketi 369,85 milyon paket, kaçak çay da 15,576 ton oldu.
RK ilk dokuz ayda 54.4 milyon TL ceza verdi
Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı da komisyonda gerçekleştirdiği sunumda, bu yılın ilk dokuz
ayında Rekabet Kurumu'na intikal eden 238 dosyanın sonuçlandırıldığını belirtti ve "Bunlardan 11 soruşturma
dosyası karara bağlanmıştır, rekabet ihlalleri nedeniyle verilen para cezaları toplamı 54.4 milyon lirayı
bulmuştur" dedi ve şöyle konuştu:
"Eylül sonu itibariyle 17'si 2012'de başlatılmış 23 soruşturma devam etmektedir. Kurumumuz, özelleştirme
işlemleri haricinde kalan birleşme ve satın almalarla ilgili 205 karar almış; karar aldığı altı özelleştirme
işleminde izin verilmeyen herhangi bir özelleştirme işlemi olmamıştır."
Kurumun Bütçesiyle ilgili bilgi veren Kaldırımcı, "Rekabet Kurumu, 2011 kesin hesabına göre 44.99 milyon lira
bütçe gideri gerçekleştirmiştir. Bu yıl bütçe giderinin 52 milyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir; 2013
yılı içinse toplam 57.4 milyon lira ödenek öngörülmüştür" dedi.

