EPDK’nın Eylül Ayı Petrol Piyasası raporuna göre
İlk dokuz ayda benzin satışları yüzde 6,1 azalarak
1,4 milyon ton, motorin satışları yüzde 6,4 artarak
11,6 milyon ton oldu.

EPDK’nın Eylül Ayı Petrol Piyasası raporuna göre ; 2011 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre 2012 yılının ilk
dokuz ayında yurtiçi benzin türleri satışları yüzde 6,1 azalarak 1 milyon 404 bin 89 ton olarak gerçekleşti, motorin
türleri satışları ise yüzde 6,4 artarak 11 milyon 599 bin 28 ton olarak gerçekleşti.
Rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi geçen aya göre yüzde 5,8 azalarak 1milyon 95 bin
919 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi yüzde 5,6 azalarak 2 milyon 14 bin 423 ton olarak gerçekleşti.
Rafinerici lisansı sahiplerinin 2011 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre 2012 yılının ilk dokuz ayında toplam
üretimi yüzde 2,8 artarak 16 bin 378 bin 653 ton oldu.
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yurtiçi benzin satışları geçen aya göre yüzde 12 azalarak 163 bin 19 ton olarak
gerçekleşti, motorin satışları ise yüzde 3 azalarak 1 milyon 350 bin 37 ton oldu.
Bayiler Aracılığı ile Yapılan Akaryakıt Satışları
Rapora göre 2012 yılı Eylül ayında bayilik lisansı sahipleri; motorin türlerinin yüzde 76,9’unu, benzin türlerini
yüzde 99,38’ini ve gazyağının da yüzde 53,29’unu pompa aracılığı ile sattı.
Eylül 2012 döneminde FuelOil türlerine ilişkin satışlar, söz konusu ürünlerin istasyonlu ve istasyonsuz bayilerin
tankına giriş olmadan yapıldı. 2012 yılı Eylül döneminde istasyonlu bayiler aracılığıyla yapılan satışların yüzde
99,36’lık kısmını beyaz ürün satışları oluşturdu.
Banka kartı ile 3,7 milyar TL satış
2012 Eylül döneminde Türkiye genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin sırasıyla yüzde 11,46’lık
ve %7,87’lik kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda, aynı dönemde bayiler tarafından
kredi ve banka kartları ile yaklaşık 3,7 milyar TL’lik akaryakıt satışı yapıldı.
Benzin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 241.102 ton olarak gerçekleşmiştir.
Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin havacılık yakıtları ihracatı geçen aya göre yüzde 15,5
azalış göstererek 289 bin 915 ton olurken, bu oran Denizcilik yakıtlarında yüzde 34,9 azalarak ile 92 bin 588 ton
oldu.

