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: Akaryakıt sektöründe kar marjının tel«ar

değerlendirilmesi hk.

Malumları olduğu izere, ithal edilen bir ürün olan ve son zamanlarda dövizde yaşanan

dalgalanmadan olumsuz etkilenen akaryakıt fiyatları, hem tiiketiciyi hem bayiyi zor duruma

sokmaktadır. Akaryakıta gelen her zam, söz konusu bayi işletmelerimiz olan üyelerimize zarar

getirmektedir. Bölgede ak"aryakıt sektöıiİnde faaliyet gösteren üye işletmelerimizin katılımlarıYla

gerçekleştirdiğimiz istişare ioplantılarında, bu dunımun temel sebebinin akaryakıt sektörtındeki

kar marjı olduğu dile getirilmiştir,

Akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zam|ara karşın, karlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt

istasyonları kapanmar,o .şiiirr. gelmiştir. Akaryakıt fiYatlarının artmasıYla birlikte karlılık

oranları o/o})|erden%9-|0|arakadar gerilemiştir. Kar marjları aynı kalmasına rağmen peş peşe

gelen zamlar dolayısıyla işletme maiiyeti artışlarıyla a{ık baş edemez duruma gelmişlerdir,

Işletmelerin 
"r, 

ttlyllt gider kaleminİ oluşturan elektriğe ya.pıla"..:u\.dolayısıyla 24 saat

kesintisiz hizmet .ugıuyu"n istasyonlar daha da zor bir duruma düşmüŞlerdir. IstasYon baŞına en

az |0_|5 personel 
"istİhdam 

ettikleri ve önemli bir istihdam kaynağı oldukları göz önüne

alındığında, sistemin bu şekilde devam etmesi durumunda %45-50 oranında artan Personel

maliyJtlerini karşılayamayacaklarından ötiirü işçi çıkarmak zorunda kalacakları da aŞikardır.

Sonuç olarak işletmeıerin elektrik, su, personel, vergi vb. birçok giderinde artıŞ yaŞanırken

akaryakıtlarda kar paymln arttırılmaması işletmel erizarar etme noktasına getirmiŞtir. Bu Sorunun

çözümü noktasında ise akaryakıt istasyonlannln kar marjının sabİt bİr rakam yerİne enflasYOn

oranı korunacak şekilde artan yizde bir oran ile belirlenmesi suretiyle artınlmasıdır.

Sayın Başkanım,
Sektör olarak en çok istihdamı sağlayan ve ekonomiye can veren, aynca24 saatkesİntİsİz hİzmet

sağlayan akaryakıt firmaları, ülkemizin ekonomisi ve vatandaşlarımız için önemli bir rol
oynamaktadır. Akaryakıt istasyonu işletmelerimizin ayakta kalabilmesi adına bu sektördeki kar
marjının tekrar değerlendirilmesi; enflasyon oranı korunacak şekilde artan yizde bir oran ile
belirlenmesi konusundaki talebimizi bilgilerinize sunar, konu ile ilgili desteklerinizi arz ederim,

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
yönetim kurulu
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