Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın kayıt
dışılığı önlemeye yönelik açıklamaları, sektörden
büyük destek gördü. Sektör temsilcileri,
kaçakçılığın önlenmesine yönelik her türlü
çalışmayı desteklediklerini belirtirlerken, bu
çalışmalar marker ölçümlerinden kaynaklanan
hataların da önleneceği bir sistem getirilmesi
anlamında önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Askıya alınacak
KAYIT dışının önlenmesi ve haksız rekabetin ortadan kalkması için aylardır son derece sistemli ve sıkı bir çalışma
yürütmekte olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Kaçakçılığa karıştığı tespit edilen istasyonların,
mahkeme kararları kesinleşinceye kadar faaliyetlerine devam ettiklerini gördük. Yeni düzenlemeyle bunun önüne
geçilecek. Bu amaçla Kanun’a "Lisansı askıya alma" müessesesi eklenecek. Böylece istasyonlar mahkeme süreci
tamamlanana kadar faaliyet gösteremeyecek" dedi.
İzleme sistemi açılacak
KAÇAKÇILIĞA karıştığı için lisansı iptal edilen tesislerin yeniden lisans alarak yasa dışı faaliyetleri farklı bir isim
altında sürdürmeleri olayıyla karşılaşıldığını da aktaran Yazıcı, değişiklikle kaçakçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü
tesislerde yeni bir firmanın faaliyet göstermesinin daha sıkı kurallara bağlanmasının amaçlandığını söyledi. Bakan
Yazıcı, dağıtıcılar tarafından kurulan izleme sisteminin EPDK ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli tüm
kurumlara açılmasını teminen söz konusu maddede de değişikliğe gidileceğini söyledi.

Sektör temsilcileri Bakan Yazıcı’nın açıklamalarını Enerji Petrol Gaz’a
değerlendirdi
PETDER
Erol Metin:
Kayıt dışına engel olacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Katkı vermeye hazırız. Ayrıca yapılacak ilk kanun
değişikliğinde bu önlemlerin yanı sıra tek başına marker ölçüm sonucuna dayalı kaçak akaryakıt tanımının da
değiştirilmesi, gündeme gelen haksızlıkların önlenmesi acısından uygun olacaktır.
ADER
Aleksander Terletskiy:
Piyasanın tam kurallı ve disiplinli bir şekilde çalışması en büyük arzumuz. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaları
destekliyoruz. Kurallı oyuncuların, yatırım yapan firmaların önünün açılması, haksız rekabete maruz kalmaması
için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Bu aynı zamanda tüketicinin
korunması için de şarttır.
AKADER
Süleyman Bölünmez:
Sayın Bakanımız’ın dile getirdiği çözüm önerilerini biz de AKADER olarak yıllardır söylüyoruz. EPDK’dan bizim

önerilerimizi dikkate almasını bekliyoruz. Bu konularda çözüm önerileri EPDK’dan gelmeli. Sayın Bakanımız’ı bu
çalışmalarından dolayı kutluyor ve destekliyoruz. Aynı yaklaşımı faturasız satışlar ve 10 numara yağ konusunda
Maliye Bakanımız’dan da bekliyoruz.
PÜİS
Muhsin Alkan:
Kaçağın her türlüsünün önlenmesine yönelik tedbirleri destekliyoruz. Bu konuda sektörün tüm kesimlerini
kapsayacak önlemler hızlı bir şekilde alınmalıdır. Ancak alınacak tüm kararlar ve yapılacak uygulamalar için
mutlaka sektörün görüşlerine başvurulmalıdır.
TABGİS
Ferruh Temel Zülfikar:
Kaçakçılıktan dolayı ceza alan bir istasyonun bir daha lisans alamamasıyla ilgili düzenlemeyi destekliyoruz. Ancak
marker konusunda bir takım sıkıntılar hala devam ediyor. İlk analizde olumsuz çıkan numunelerin TÜBİTAK
analizlerinde olumlu çıktığı durumlar var. Bu yüzden markerle ilgili konularda TÜBİTAK analizinin beklenmesi
gerektiğini düşünüyoruz.

