
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR 

 

Genel Bilgiler: 
 

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik 

Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların 

Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in  5. Maddesi olan  Yaygın ve süreklilik arz eden 

işlemlerin değerlemesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB’de 

işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet 

ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya 

açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının 

%10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından 

işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor 

hazırlanması zorunlu kılınmıştır. 

Rapor’a Konu İlişkili Şirket Hakkında Bilgiler: 
 
THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. her türlü hava aracı için; petrol ürünleri, kimyevi 

maddeler, madeni yağlar ve boyaların yurtiçi ve yurtdışında satımı, ithali, ihracı, dağıtımı ve 

nakliyesini yapmak ve yaptırmak üzere 5.000.000 TL sermaye ile 18.09.2009 tarihinde 

kurulmuştur. Şirket fiili operasyona 01 Temmuz 2010 tarihinde başlamıştır.  

 
Şirket Unvanı  Faaliyet Konusu  Doğrudan İştirak 

Oranı  

Dolaylı İştirak 

Oranı  

Kayıtlı  

Olduğu Ülke  

     

THY OPET 

Havacılık Yakıtları 

A.Ş.  

Havacılık Yakıtları  50%  -  Türkiye  

 

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları ile 
Karşılaştırması: 
 

THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş., satışını gerçekleştirdiği jet yakıtının büyük kısmını, 

Türk Hava Yolları A.O.’ya satmaktadır.  

 

Ortaklığımız THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’den 2012 yılı içerisinde 3.193 milyon TL 

tutarında jet yakıtı satın alımı yapmış olup bu tutarın ortaklık aktif toplamına oranı %17, 

ortaklık brüt satışlar toplamına oranı ise %21’dir. Bu tutar yurtiçi alımlar ve yurtdışında 6 

meydanda alınan yakıta ilişkin ödenen rakamdır. 

 

Türk Hava Yolları A.O. jet yakıtı alımlarını 01.07.2011 tarihi itibari ile Türkiye’de sadece 

THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’den yapmaktadır. Yurtiçi alım fiyatı TÜPRAŞ 

tarafından alımın yapılacağı ilgili döneme ilişkin açıklamış olduğu rafineri satış fiyatına, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) imtiyaz ücreti ve THY-Opet Havacılık Yakıtları 

AŞ’nin rekabetçi kar marjı eklenerek belirlenmektedir. THY-OPET Havacılık Yakıtları 

A.Ş.’den yapılan yurtdışı alımlar ise toplam satın alma tutarının 4,2% sini oluşturmakta olup 

dış meydanlarda tedarikçi firma seçimi rekabete açık ihaleler neticesinde en iyi teklifi veren 

firmanın seçilmesi yolu ile yapılmaktadır. 


