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Odamız lojistik sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin tarafımıza ilettiği bilgilerde;
28.07.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2107/10467 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile istisna
uygulanacak sınır kapı sayısının artırılmasına karar verilmiş ve hali hazırda vergisiz akaryakıt satışı
yapılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Çeşme, Gürbulak, Pendik ve Mersin Sınır Kapılarına ilave olarak
Çıldır Aktaş, Dilucu, Kapıköy, Sarp, Alsancak, Ambarlı, Derince, Giresun, İskenderun, Karasu, Kepez,
Samsun, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak sınır kapılarının da vergisiz akaryakıt satışının yapılmasının
kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.
Sınır kapılarındaki akaryakıt satışından döviz kazanan bir ülke olarak bahse konu sınır kapılarına
yapılan ilavelerin lojistik sektöründe büyük memnuniyet yaratmış olduğu, özellikle lojistik sektörü
tarafından talep edilen Habur Sınır Kapısının ilave edilen sınır kapıları arasında bulunmamasının
eksikliğinin yaşattığı belirtilmektedir.
Habur Sınır Kapısının yıllık ortalama 470.000'in üzerindeki çıkış sayısı ile ülkemizin en önemli
sınır kapılarından biri konumunda olduğu, Habur Sınır Kapısında vergisiz yakıt satışı olmaması
sebebiyle bölgeye taşıma yapan firmaların Irak'ta son derece kalitesiz bir yakıt alarak taşımalarını devam
etmek zorunda kalındığı, Irak'tan yakıt alımı yapan firmaların 550 litre için 275 Dolar yakıt ücreti ve
ilave olarak 100 Dolar vergi ödendiği, söz konusu yakıt alımları nedeniyle yılda yaklaşık 176 Milyon
Doların Irak Kurumlarına aktarıldığı, Habur Sınır Kapısında vergisiz yakıt satışının başlaması
durumunda ise litre başına uygun fiyat ile yakıt alımı yapılabileceği, Irak'ta ödenmek zorunda kalınan
verginin ortadan kalkarak, dövizin ülkemizde kalacağı ve lojistik firmalarının çok daha kaliteli yakıt
alımı yapması nedeniyle firma araçlarının kullanım ömrünün uzayacağı ifade edilmekte ve tarafımızdan
destek talep edilmektedir.
Bu çerçevede, ülkemiz ihracatını artırmak, yakıt maliyetlerinin düşmesi ve Türk lojistik
firmalarındaki TIR filolarının kaliteli akaryakıt kullanabilmesinin sağlanması amacıyla vergisiz
akaryakıt satışı gerçekleştirebilen sınır kapıları arasına Habur Sınır Kapısının eklenebilmesi için ilgili
kurumlar nezdinde girişimde bulunulması konusunda değerli görüş ve desteklerinizi talep eder, gereğini
bilgilerinize saygıyla arz ederiz.
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