YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR
Genel Bilgiler
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin
(“Tebliğ”) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa
İstanbul’da işlem gören şirketler ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki
yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların
maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat
tutarına olan oranının,
%10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, halka açık şirketin yönetim
kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir
rapor hazırlanmalı ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP’ta açıklanmalıdır.
Bu rapor’un amacı Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (“Şirketimiz”), paylarının tamamına sahip
olduğu halka kapalı bağlı ortaklığı Tüpraş Trading LTD ile 2021 ve takip eden yıllar içerisinde
gerçekleştirmeyi öngördüğü ve Tebliğ’de belirtilen büyüklükleri aşması öngörülen işlemlerin,
ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile
karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmasının öngörülmediğinin gösterilmesidir.
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:
- Her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen
ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti
ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde bulunmak 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 2020 tarihi itibariyle sermayesi 250.419.200,00 TL olup ortaklık yapısına
ilişkin tablo aşağıda yer verilmiştir.
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Şirketimizin 2018 ve 2019 yılı özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır.
Bin TL
Varlık Toplamı
Ana
Ortaklığa
Özkaynaklar
Bin TL
Hasılat
Satışların Maliyeti
Net Dönem Karı

ait

31.12.2018
40.035.727
9.824.629

31.12.2019
55.511.558
12.962.835

01.01.2018-31.12.2018
88.552.170
79.327.847
3.761.445

01.01.2019- 31.12.2019
89.600.776
84.716.489
585.330

Rapor’a Konu İlişkili Şirket Hakkında Bilgiler
Şirketimiz, 25.07.2018 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında belirtildiği üzere
sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını
yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış
zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret yapmak üzere Londra'da bir ofis
açmaya karar vermiştir. Bahsi geçen bu ofis 2020 yılında şirketimizin %100 iştiraki olan bir
şirket haline getirilmiş olup unvanı Tupras Trading LTD’dir. Tupras Trading LTD sermayesi
25.000.000 Amerikan Doları’dır.
Tupras Trading LTD. şirket tüzel kişiliğini kazanmadan evvel de Şirketimiz, kuruluş amaçları
çerçevesinde Londra ofisi aracılığı ile birtakım alım satım işlemleri gerçekleştirmekte iken,
Tupras Trading LTD’nin kurulması ile birlikte bu işlemlerin şubeden bağlı ortaklığa
dönüştürülmüş olan Tüpras Trading LTD vasıtasıyla devam ettirilmesi öngörülmektedir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilecek İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına
Uygunluğuna İlişkin Bilgiler
Şirketimiz ile Tupras Trading LTD arasında imzalanan Tedarik Sözleşmesi (Supply Agreement)
tahtında, birtakım petrol ürünlerini Tupras Trading LTD’e satmak suretiyle uluslararası
piyasalardaki satışlarını ve karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Satış Sözleşmesi (Sales
Agreement) tahtında ise Tüpraş, Tupras Trading LTD’den birtakım petrol ürünleri ile ham petrol
satın almak suretiyle, ürün ve menşe çeşitliliği ile karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Bu
sözleşmelere ilişkin başlıca koşullar aşağıdaki gibidir:
1. Her iki sözleşme de 5 yıl süreli olup, Şirketimizin sözleşme süresi içerisinde dilediği zaman
1 ay önceden bildirim yapmak şartıyla fesih hakkı bulunmaktadır.
2. Tüpraş Trading Ltd. ile yapılacak işlemlerde ton başına belirlenen sabit kar marjı bedeli
üzerinden fiyatlama yapılması öngörülmektedir.
3. Tedarik sözleşmesi uyarınca Şirketimiz, Tüpraş Trading Ltd’e aylık bazda asgari tedarik
taahhüdü vermektedir.
Tedarik Sözleşmesi ve Satış Sözleşmesi tahtında uygulanacak fiyat mekanizması için piyasadaki
benzer işlemler dikkate alınarak sabit kar marjı uygulanmasına karar verilmiştir.
Tupras Trading LTD. ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham
petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık
finansal tablolar olan 2019 yılına ve 2020’nin ilk 9 ayına ilişkin finansal veriler dikkate
alındığında yıllık hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10’unu aşması öngörülmektedir.
Şirketimiz Hasılatının/Satılan Malın Maliyetinin %10’unu Aşması Öngörülen İlişkili Taraf
İşlemleri Hakkında Bilgi
İlişkili Kişi (Adı/Unvanı)

İşlem Niteliği

Fiyatlama/Kar Paylaşım Yöntemi

Tupras Trading LTD.

Petrol ürünü satışı

Ton başına sabit kar marjı

Tupras Trading LTD.

Petrol ürünü ve ham
petrol alımı

Ton başına sabit kar marjı

Sonuç
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesine
istinaden, Şirketimizin %100 iştiraki Tupras Trading LTD. ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol
ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki
tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti
tutarının %10’unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda; Tupras Trading LTD. ile 2021 yılı
içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin
seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi
sunulmuştur.

