TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
2016 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2017 YILINDA AYNI KOŞULLARDA
GERÇEKLEŞECEK
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
RAPORU
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in (Tebliğ) 10. maddesi
kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları BİST’de işlem gören şirketler ile
ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki
tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların
maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre
oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi
durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile
karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun KAP’tan açıklanması
zorunlu kılınmıştır.
Bu Rapor’un amacı Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı
çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı’nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili
kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının
açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç
doğmadığının gösterilmesidir.
2016 yılı içerisinde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu
işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2016 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal
tablolarımızın 31 numaralı dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor’da sadece %10 sınırını aşan
OPET Petrolcülük A.Ş ve THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ye yapılan satışların piyasa
koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir. 2017 yılında da aynı nitelikteki işlemlerin Tebliğ’de
belirlenen %10 limitini aşması beklenmekte olup, işbu raporda açıklanan esaslara uygun olarak
işlemler gerçekleştirilecektir.
2016 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan
işlem olmamış, 2017 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir.
a) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ’ne İlişkin Bilgiler
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş” veya “Şirket”) 16 Kasım 1983 tarihinde
kurulmuştur. Şirket’in ana faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:
 Ham petrol tedarik ve rafine etmek, gerektiğinde petrol ürünlerini ithal ve ihraç etmek ve bu
maksatla yurt içinde ve dışında petrol rafinerileri kurmak ve işletmek,
 Petrokimya sanayi ve ilgili diğer sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
 Petrokimyasal maddeler ve ilgili diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler
ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri tedarik ederek işlemek veya bu
maddeleri üretmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak,
 Üretim faaliyetinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için
ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya
satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri
kurmak ve işletmek,

 Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında
santraller, tesisler kurmak ve işletmek. Bunun için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve
kimyevi maddeyi tedarik ederek kullanmak ve bu maddelerin ticaretini yapmak,
 Her türlü petrol ürünleri, LPG ve doğalgazın yurtiçi, yurtdışı toptan ve perakende alımı,
satımı, ithali, ihracı, depolanması, pazarlanması ve dağıtımını yapmak, yaptırmak, bu ürünlerin
perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini kurmak, işletmek ve
işlettirmek, devralmak, devretmek veya kiralamak, bayilik vermek, kendisine ait veya
kiralayacağı taşıma araçları ile nakliye hizmeti yapmak, bu amaç ve konularda kısmen ya da
tamamen faaliyet göstermek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi
veya benzeri diğer ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini ve hisseyi
temsil eden evraklarını temellük etmek, gerektiğinde satmak, iştirak paylarını almak veya
devretmektir.
Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sermayesi 250.419.200 TL olup ortaklık yapısına
ilişkin tablo aşağıda yer verilmiştir.
Hissedar
Enerji Yatırımları A.Ş
Halka açık kısım
ÖİB
Toplam

Hisse Tutarı
127.713.792,22
122.705.407,77
0,01
250.419.200,00

Hisse Adedi
Ortaklık payı (%)
12.771.379.222
51,00
12.270.540.777
49,00
1
0,00
25.041.920.000
100,00

Şirketimizin 2014, 2015 ve 2016 yılı özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır.
Bin TL

Varlık Toplamı
Ana Ortaklığa ait
Özkaynaklar
Bin TL

Hasılat
Satışların Maliyeti
Net Dönem Karı

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

21.932.560
6.156.716

25.470.116
8.305.109

31.218.180
8.088.386

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2015-31.12.2015

01.01.2016-31.12.2016

39.722.712
38.459.914
1.470.121

36.893.328
32.766.949
2.563.927

34.854.851
31.205.624
1.812.790

b) Rapor’a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler


OPET Petrolcülük A.Ş. 1992 yılında Fikret Öztürk ve Nurten Öztürk tarafından
kurulmuş olup, 2002 yılsonunda %50 ortaklıkla Koç Topluluğu’na katılmıştır. OPET
Petrolcülük A.Ş. akaryakıt dağıtım sektöründe perakende ve toptan faaliyetler
yürütmekte, madeni yağ üretimi ve pazarlaması ile havacılık yakıtları satışı ve petrol
ürünlerinin uluslararası ticaretini yapmaktadır. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. OPET
Petrolcülük A.Ş. ’in %40 hisselerine sahip olup, diğer Koç Topluluğu şirketlerinde
bulunan %10 hissenin oy hakkı ve yönetim hakkı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye
Petrol Rafinerileri A.Ş. ’ne devredilmiştir. Böylece OPET Petrolcülük A.Ş. yönetim
hakkının %50’sini Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ’de bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle özkaynak yöntemine göre konsolidasyon
kapsamındaki müşterek yönetime tabi ortaklık olan Opet ’in oranları gösterilmiştir:

Müşterek yönetime tabi
ortaklık

Şirket tarafından sahip olunan doğrudan Etkin ortaklık payı
ve dolaylı oy hakkı (%)
(%)

Opet Petrolcülük A.Ş.


50

40

THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. ve OPET Petrolcülük
A.Ş.’nin %50-%50 ortaklığı ile 2009 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konusu, hava
araçlarının ihtiyacı olan yakıtın depolanması ve uçağa ikmalidir.

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle özkaynak yöntemine göre konsolidasyon
kapsamına alınan THY Opet’in oranları gösterilmiştir:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
varlıklar

Şirket tarafından sahip olunan
doğrudan ve dolaylı oy hakkı (%)

Etkin ortaklık
payı (%)

THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.

25

20

c) İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına
Uygunluğuna İlişkin Bilgiler
01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında;
-Şirketimizin satışlarının toplamının %10’unu aşan satışları OPET Petrolcülük A.Ş.ye ve THY
OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’ne yapılmıştır.
Bu işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.
Şirketimiz Hasılatının %10’unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi
İlişkili Kişi (Adı/Ünvanı)

İşlem Tutarı (TL)

İşlem Niteliği

İşlem Yöntemi

OPET Petrolcülük A.Ş.

3.861.142.150,11

Ürün satışı

Karşılaştırılabilir
fiyat yöntemi

THY OPET Havacılık Yakıtları
A.Ş.

3.742.139.245,12

Ürün satışı

Karşılaştırılabilir
fiyat yöntemi



Şirketimiz ile ilişkili şirket OPET Petrolcülük A.Ş. arasında 2016 yılı içerisinde
3.861.142.150,11 TL tutarında (Bu tutar toplam brüt satışların %10,92’sine, tekabül
etmektedir) brüt satış işlemi gerçekleşmiş olup söz konusu işlemde belirlenen yöntem
karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.



Şirketimiz ile ilişkili THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. arasında 2016 yılı içerisinde
3.742.139.245,12 TL tutarında (Bu tutar toplam brüt satışların %10,58’sine, tekabül
etmektedir) brüt satış işlemi gerçekleşmiş olup söz konusu işlemde belirlenen yöntem
karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2016 yılı satış fiyatlarının incelenmesi neticesinde; Fiyatların Petrol Piyasası
Kanunu’nun 10’uncu maddesi çerçevesinde “en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa
koşullarına” uygun olarak ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliği gereği EPDK’ya
bildirilen Akaryakıt Tavan Fiyat Metodolojisi çerçevesinde tespit edildiği, fiyatlandırmada
ilişkili şirketler de dahil olmak üzere eşit statüde bulunan şirketlere eşit uygulama yapıldığı
neticesine varılmıştır.
Sonuç
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10.
Maddesine istinaden Şirketimizin OPET Petrolcülük A.Ş ve THY OPET Havacılık
Yakıtları A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi
içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak 2016 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına
olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2017 yılında da bu limitin üzerinde aynı
koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda; OPET
Petrolcülük A.Ş ve THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları,
fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin
piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
2016 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan
işlem olmamış, 2017 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir.

