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ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME
KuRUMU BAşKANLrĞrNa
Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4
065t0 Ça*ayalANKARA

19.0 1.2022 tarihinde Odamız üyelerinin katılıı
istişare toplantısında, sektörün karşı karşıya
çözüme kawşturma noktasında öneriler
önerileri raporu oluşfurulmuştur.

Ekte paylaşılan raporu ve konu ile

Saygılanmla,

Osman ÇIRALI
yönetim kurul

Ek :Akaryakıt Sektörü Sorunlan (3 Sayfa)
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Akaryakıt Sektöni Sorunlan hk.

la gerçekleştirilen akaryakıt sektönine yönelik
ldığı problemler ve söz konusu probİemleri

olup, ilgili hususlara yönelik sÖrurı/çöziim

hususunu bilgilerinize arz ederinı.

Aynnhlı Bilgi İçin: İrem Karacan
E-postı: irem.karacan@fto.org.tr

Telefon No: +90 252 il411 $/ll7
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KAR MARJİNİN YENİDEN DÜZENLENM
İthal edilen bir ürün olan ve dövizdeki dalgalanr
fiyatlar| hem tüketiciyi hem bayiyi zor duruma
işletmeIere zarar getirmektedir-

Akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zamIara karşın,
kapanmanın eşiğine gelmiştir. Akaryaklt fiyatlarlnln
ı.olara kadar gerilemiştir.

enerji maliyetlerindeki artışlar|a birlikte akaryakıt
aşikardır. Akaryakıt sektöründe hem satüşlar hem
giderlerinin yüzde ].OO'e yakın artmasıyla akaryakıt

Akaryaklt bayilerinin faaIiyetlerine devam edebilmesi
marjJan sabİt bir rakam yerine enflasyon oranj l
belirlenmelidir.

ilgili kurumlar: Enerji Piyasasl Denetleme Kurumu (
Petrol Ürünleri işverenleri sendikasl (PÜis)

DENETıM MAIıYETLERiNirı oÜşÜnüı-ıtı
KANAL ÜZERiNDEN YÜRÜTÜLMESİ

Akaryaklt istasyonlaı.l, işletme maliyeti ve giderleri en
tamiriadl altlnda alınan ücretler, arızalar için ödenen
giderleri, nakliye gider|eri, otomasyon giderleri, te
MBB'ye ödenen reklam ve ilan vergisi bede|leri,
zorlamaktadır. Örneğin çevre danışmanlarının yaptığ|

1|m3sı, 
ve bunun gibi bir çok mevzuatln getirdiği t

düşürmüştür. 8u şekilde LPG uzmanlığl, Teh|ikeli
zorunlu danışmanlığın bedelleri de çok yüksektir.

Akaryakıt istasyonlarl, birçok kurum taraflndan
Bakanlığı, Belediye Ve Büyükşehir Belediyesi, T5E, Jl
denetim|er elbette ki yapllan işin doğası ve taşıdığı
tek bir kurum ve tek bir sistemde toplanması,
getirilmektedir.

iıgili kurumlar: EnerjiVe Tabii Kaynaklar Bakan|ığı,

ELEKTRONİK SİSTEMIERDE YAPİLAN SAT|Ş

Akaryaklt fiyatlarlnln belirlenmesinde herhangi bir
tarafından yapılan indirimlerde bayilerden hiçbir ke
gerektiği düşünülmektedir. Dolayüslyla indirimiyapan
karşılamaları gerekmektedir. Bu yöntemle yapılan :

2020 yılünda başlayan ve hala devam eden
ve dövizin hızlı yükselişi, yüzde % 36'nın üzerinde

dağltlm şirketleri tarafından Verilen hjzmetin ka
bedeli ödenmeli gerekmektedir. Bir başka çözüm
yüzde 50-50 kar marjının içerisinde kesintilerin bayinin

i|gili kurumlar: Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanllğl

son derece yüksek seviyede etkilenen akaryaküt
aktadır. Akaryakıta gelen her zam, söz konusu

lk oranı hiç değişmeyen akaryaklt istasyonlarl
aslyla birlikte karhllk oranları %2olerden yog-

yarattığı ekonomik koşuIlar, petrol fiyat|arlnln
enflasyon, girdilerde ve özeIlikle işçi ve
ticari olarak yapllabilirliğinin kalmadığı

karhllk gitgide düşerken buna karşın işletme
yonları büyük mağduriyet yaşamaktadlrlar.

ülke ekonomisine katk| sağlayabilmesi için kar
unacak şekilde artan yüzdelik bir oran ile

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (ToBB},

, DENETİM KAIEMLER|NıN TEK BiR

olan işyerlerinden biridir. LPG baklm onarlm
ve denetleme bedeIleri, akaryakıt karışım

madde sigortalarl, istasyon kasko bedelleri,
Ve çok yüklü giderler olarak istasyonlarl

liz bedelinin 8OOTLden l8OOTLye yükseltilmiş
tabi bedeller, işletmeleri güç duruma

de GüVenIik Danışmanlığı bede|i gibi birçok

denetim kalemine tabi tutulmaktadlr. Ticaret
Komutanllğl, Emniyet Müdürlüğü, Vb. Bu

gereği devam etmelidir ancak denetimler
TsE üzerinden yürütülmesi gerektiği dile

Bakanlığ|, ToBB, TsE

,RlN YENiDEN DÜzENLENMEsi

olmayan bayilerin dağıtım şirketleri
yapılmaması Ve bayilere yansltllmamasl

indirimleri kendi kar marjları içerisinde
bayilere finansman yükü getirilmeden

litre ton Veya metreküp üzerinden hizmet
olarak da bayilere verilen kanunen belir|enen

4'te 1'ini geçmemesidir.



ARTAN NAKLİyE ücnçrıgRi roıuusuıu
Nakliye ücretlerinin de hali hazırdaki kar payının i
zar zor ayakta durabilen bayileri mağdur etmektedir

Tamamen ayrı bir gider kalemi olan ve böyle de
payından ayrı olarak verilmesinin ve söz konusu
bir uygulama olacağı düşünü|mektedir. Ayrıca, ı

göre belirlenmesinin gerektiği düşünülmektedir.

İlgili kurum|ar: Enerji Piyasası Denetleme Kurumu

Akaryakıt bayilerinin önemli maliyet ka
bankaların aldığı %1,,5-2 oranında değişen
kartlarındaki komisyon bayilere yüklenmemeli, kredi
ayrı fiyat uygu|amasına geçilmelidir.

Eğer bu şekilde bir uygulamaya geçilebilmesinin
dağıtım şirketleri ve bayiler arasında yarı yarıya
komisyonlarının yüzde SO'sinin bayiler, yüzde SO'sini
adil bir yaklaşım olacağı değerlendirilmektedir.

İlgili kurumlar; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
Kurumu (BDDK)

KDV oRANıNA oÜzgıu ı.grvıE GETıRİtMEsı
KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi veya KDV'nin indi
tutulması gerekmektedir, Ülkemizde akaryakıt
için atılacak en önemli adımın da bu olacağı ,

İlgili kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, TOBB

AKARYAKıT KAçAı(çıLıĞ l NlN Öırı Ü ıue o eçi
Bunların yanında kaçak akaryakıt sorununun da
bozulduğu ifade edilmektedir.

İlglli kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

oÜzgııııgıvı E yApı tMAsı
yer alması, zaten çok cüzi bir karla çalışan ve

lmesi gereken nakliye ücretleri; kar
n ki|ometre bazında hesaplanmasının daha adil
fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye

)

ENLEME orrinİı-rursİ

biri de kredi kartı ile yapılan alışverişlerde
. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, kredi

satışı ile nakit satışı birbirinden ayrılarak iki

ün olmaması durumunda ise kar marjının
paylaşıldığını göz önüne a|arak, kredi kartı
ise dağıtım şirketlerince karşı|anmasının daha

(TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

; hatta akaryakıt sektörünün KDVden muaf
kayıt dışılığı ve vergi kaçakçılığını önlemek

MEsı

dolayısıyla piyasa dengesinin daha da çok

Bakanlığı, TOBB


