EPDK Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör
Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 2012
yılında bir önceki yıla göre benzin satışları
yaklaşık yüzde 6 azalırken, motorin satışları
yaklaşık yüzde 6 arttı.

PAYLAŞ :

EPDK Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Rafinerici lisansı
sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi geçen bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 1
milyon 55 bin 744 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi yüzde 5,3 azalarak 1 milyon
741 bin 730 ton olarak gerçekleşti.Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2011 yılına göre 2012
yılında toplam üretimi yüzde 5,7 artarak 22 milyon 115 bin 614 ton oldu.
Ham petrol ithalat azaldı
Ham petrol ithalatı, geçen aya göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 524 bin 863 ton olarak
gerçekleşti. Motorin ithalatı, bir önceki aya göre yüzde 17,6 azalarak 606 bin 57 ton olarak
gerçekleşti.
2012 yılında ham petrol ithalatı, geçen yıla göre yüzde 7 artarak 19 milyon 479 bin 242 ton
oldu. 2011 yılına göre 2012 yılında motorin ithalatı yüzde 3,6 artarak 8 milyon 513 bin 590
ton olarak gerçekleşti.
2012’de motorin satışları yüzde 6 arttı
Aralık ayında dağıtıcı lisansı sahiplerinin yurtiçi benzin satışları bir önceki aya göre yüzde 1,6
azalarak 140 bin 193 ton olarak gerçekleşirken, motorin satışları ise yüzde 13,1 azalarak 1
milyon 207 bin 764 ton oldu. 2011 yılına göre 2012 yılında yurtiçi benzin türleri satışları
yüzde 5,8 azalarak 1 milyon 850 bin 315 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri satışları ise
yüzde 6,1 artarak 15 milyon 647 bin 596 ton oldu.
Bayiler aracılığı ile yapılan akaryakıt satışları
2012 yılı Aralık ayında bayilik lisansı sahipleri; motorin türlerinin yüzde 75,29’unu, benzin
türlerini yüzde 99,30’unu ve gazyağının da yüzde 59,59’unu pompa aracılığı ile sattı.
Aralık 2012 döneminde Fuel Oil türlerine ilişkin satışlar, söz konusu ürünlerin istasyonlu ve
istasyonsuz bayilerin tankına giriş olmadan yapıldı. 2012 yılı Aralık döneminde istasyonlu
bayiler aracılığıyla yapılan satışların yüzde 98,38’lik kısmını beyaz ürün (benzin ve motorin
türleri) satışları oluşturdu.
Aralık 2012 döneminde istasyonsuz bayiler tarafından yapılan siyah ürün satışlarının yüzde

60,45’lik kısmını kalorifer yakıtı satışları oluşturdu. Aralık 2012 döneminde ülkemiz
genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin sırasıyla yüzde 10,51’lik ve yüzde
7,05’lik kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirildi.
Kredi ve Banka kartı ile 3,6 milyar TL satış gerçekleşti
Aralık 2012 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlem
tutarlarının sırasıyla yüzde 11,19’luk ve yüzde 10,79’luk kısımları akaryakıt bayileri
tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda, aynı dönemde bayiler tarafından kredi ve banka
kartlar ile yaklaşık 3,6 milyar TL’lik akaryakıt satışı yapıldı.

