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I. TOPLU BAKIġ 
A- Petrol ve doğalgazın dünya ekonomisindeki yeri 1 

2016 yılında, dünyada birincil enerji kaynağı olan petrol ve doğal gaz, 
endüstrilerilerde önemini korumaya devam etmiĢ, bu bağlamda dünya petrol ihtiyacı 
günlük 1.6 milyon varil artıĢ göstermiĢtir. Bu ihtiyaç artıĢı tıpkı 2015 yılında olduğu 
gibi, petrol ithal eden ülkelerden özellikle Avrupa, Hindistan ve Çin taleplerinden 
kaynaklanmıĢtır. 2016 yılında dünya birincil enerji tüketimi son 10 yılın en düĢüğü 
oranında 1% artmıĢtır. Doğal gazda dünya tüketim oranı %1,5 oranında son 10 yılın 
biraz altında gerçekleĢmiĢtir. 

Dünya üretilebilir petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaĢık %72'lik bölümü, 
Türkiye‟nin yakın coğrafyasında yer almaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle 
dünya ispatlanmıĢ petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge 
ülkeleriyle komĢu olup enerji zengini Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri ile 
Avrupa'daki tüketici pazarlan arasında doğal bir "Enerji Merkezi" olmak üzere pek çok 
önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destek vermektedir. 2030 yılına 
kadar %40 oranında artması beklenen dünya birincil enerji talebinin önemli bir 
bölümünün Türkiye‟nin içinde bulunduğu bölgenin kaynaklarından karĢılanması 
öngörülmektedir. 

Dünya enerji tüketimi 2016 yılında %1 oranında artarak 13.276 milyon ton 
petrol eĢdeğeri olmuĢ, birincil enerji tüketiminde birinci sırayı almıĢtır. Petrol üretimi 
ise %0,5 oranında artarak 92 milyon varil civarında gerçekleĢmiĢtir. Doğal gaz 
ispatlanmıĢ doğal gaz rezervi 2016 yılı sonu itibariyle 187 trilyon m3 olmuĢ, yıl içinde 
3551 milyar m3 doğal gaz üretimi yapılmıĢtır. Dünya doğal gaz tüketimi ise 3542 
milyar m3 olmuĢtur. Dünyada üretilen doğal gazın 737 milyar m3‟ü boru hatları 
vasıtasıyla tüketim alanlarına taĢınmıĢtır. 

2016 yılı petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaĢanan dalgalanmalar ve politik 
istikrarsızlıklar hidrokarbon fiyatlarına aĢağı çekmiĢ olmasına rağmen petrol ve doğal 
gaz tüketimlerinde ciddi sayılabilecek tüketim artıĢları yaĢanmamıĢtır. Amerika 
BirleĢik Devletlerinde keĢfedilen kaya gazı ve petrol, hidrokarbon fiyatlarında 
meydana gelen fiyat azalmasının en önemli etkenlerinden biri olmuĢtur. 

2016 yılında  gerçekleĢen birincil enerji tüketimi, baĢta Çin olmak üzere 42% 
oranında Asya Pasifik ülkeri, %21,6‟sını Avrupa ve Asya ülkeleri ve %21‟ini Kuzey 
Amerika ülkeleri tarafından tüketilmiĢtir. ĠspatlanmıĢ rezervlerin %47,7‟u Orta Doğu 
ülkelerinde, %19,2‟si Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, %13,3‟ü ise Kuzey 
Amerika Ülkelerinde bulunmaktadır. Kalan ispatlanmıĢ rezervler ise, Asya Pasifik, 
Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinde yer almaktadır. 2016 yılı dünya birincil enerji 
üretiminin %34,5 oranında Orta Doğu ülkelerinde, %20,9‟u Kuzey Amerika  

ülkelerinde, %19,2‟si Avrupa ve Asya ülkelerinde, kalan üretim yüzdesi ise 
Afrika, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde gerçekleĢmiĢtir. 

                                              
1 BP Statistical World Review of Energy, Haziran-2017 
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B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliĢimi 
24.03.1926 tarih ve 792 sayılı Petrol Yasası ile devlete petrol arama yetkisi 

verilmiĢ, 1933 yılında 2189 sayılı “Altın ve Petrol Arama ve ĠĢletme Ġdareleri 
TeĢkiline Dair Yasa” çıkarılarak, petrol sektöründe ilk organizasyon olan “Petrol 
Arama ve ĠĢletme Dairesi” kurulmuĢtur. 

Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı döneminde, 14.06.1935 tarih ve 2804 sayılı 
Yasa ile Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuĢ ve daha evvel kurulan 
“Petrol Arama ve ĠĢletme Dairesi” kaldırılarak, devlet adına arama ve sondaj 
faaliyetlerini yürütme görevi MTA‟ya devredilmiĢtir. 

Petrol sektöründe kamu eliyle arama, sondaj ve üretim faaliyetleri 
sürdürülürken, 18.01.1940 tarih ve 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu çerçevesinde, 
petrol dağıtım alanında faaliyet göstermek üzere 1941 yılında Petrol Ofisi kurulmuĢ; 
Türkiye‟de ilk petrol keĢfi, 1945 yılında MTA tarafından Raman Sahasında yapılmıĢ, 
Raman-8 Kuyusunun 1948 yılında devreye alınmasıyla birlikte ekonomik anlamda ilk 
petrol üretimi gerçekleĢmiĢ;  Petrol arama ve üretim faaliyetlerinden sonra sektörün 
ikinci halkası olan rafineri faaliyetlerini yürütmek üzere, 1953 yılında Batman 
Rafinerisi hizmete alınmıĢtır. 

16.03.1954 tarih ve 8659 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 07.03.1954 tarih 
ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ile petrol kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufunda 
olduğu ifade edilerek, bu kaynakların özel teĢebbüs eli ve yardımıyla yürütülmesi ve 
devletin MTA vasıtasıyla yaptığı petrol operasyonlarından jeolojik araĢtırma 
çalıĢmaları dıĢında kalanların Hükümet tarafından bu Kanunun 121 inci maddesi 
uyarınca kurulacak bir hükmi Ģahıs marifetiyle yürütülmesi kabul edilmiĢ; yine aynı 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıĢ bulunan 07.03.1954 tarih ve 6327 sayılı Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu ile TPAO kurulmuĢ, 10.12.1954 tarihinde 
teĢkilatlanmasını tamamlayarak faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

Kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan TPAO‟nun ilk petrol keĢfi 1958 yılında 
GERMĠK-1 sahasında gerçekleĢmiĢ, ilk bölge müdürlüğü (Batman) 1959 yılında 
kurulmuĢtur. O dönemde Siirt vilayetine bağlı 13 haneli Ġluh köyü, Batman Bölge 
Müdürlüğünün kazandırdığı hızlı geliĢmeler sayesinde bu günkü 578 bin nüfuslu 
Batman Ģehrine dönüĢmüĢtür. 

TPAO‟nun ilk doğal gaz keĢfi 1970 yılında Trakya Bölgesi Hamitabat ve 
Kumrular sahalarında yapılmıĢ; 1984 yılında Lüleburgaz‟da Trakya Bölge 
Müdürlüğü‟nün kurulmasıyla birlikte Hamitabat ve Kumrular sahasına ilave olarak 
doğal gaz keĢfi yapılan Değirmenköy, Silivri, Kuzey Marmara ve Çayırdere baĢta 
olmak üzere birçok sahadan elde edilen doğal gaz üretimi bölge sanayisinin 
geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır.  

Adıyaman‟da ilk petrol keĢfi 1958 yılında California Asiatic Oil ve Texaco 
Overseas Petroleum tarafından kazılan Kahta-1 Kuyusunda gerçekleĢmiĢ, TPAO 
tarafından bölgedeki ilk ticari petrol keĢfi ise 1971 yılında bulunan Adıyaman-2 
kuyusudur. 1988 yılında bölgenin halen en büyük üretimini yapan KarakuĢ sahasının 
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tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıĢ bulunan 07.03.1954 tarih ve 6327 sayılı Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu ile TPAO kurulmuĢ, 10.12.1954 tarihinde 
teĢkilatlanmasını tamamlayarak faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

Kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan TPAO‟nun ilk petrol keĢfi 1958 yılında 
GERMĠK-1 sahasında gerçekleĢmiĢ, ilk bölge müdürlüğü (Batman) 1959 yılında 
kurulmuĢtur. O dönemde Siirt vilayetine bağlı 13 haneli Ġluh köyü, Batman Bölge 
Müdürlüğünün kazandırdığı hızlı geliĢmeler sayesinde bu günkü 578 bin nüfuslu 
Batman Ģehrine dönüĢmüĢtür. 

TPAO‟nun ilk doğal gaz keĢfi 1970 yılında Trakya Bölgesi Hamitabat ve 
Kumrular sahalarında yapılmıĢ; 1984 yılında Lüleburgaz‟da Trakya Bölge 
Müdürlüğü‟nün kurulmasıyla birlikte Hamitabat ve Kumrular sahasına ilave olarak 
doğal gaz keĢfi yapılan Değirmenköy, Silivri, Kuzey Marmara ve Çayırdere baĢta 
olmak üzere birçok sahadan elde edilen doğal gaz üretimi bölge sanayisinin 
geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır.  

Adıyaman‟da ilk petrol keĢfi 1958 yılında California Asiatic Oil ve Texaco 
Overseas Petroleum tarafından kazılan Kahta-1 Kuyusunda gerçekleĢmiĢ, TPAO 
tarafından bölgedeki ilk ticari petrol keĢfi ise 1971 yılında bulunan Adıyaman-2 
kuyusudur. 1988 yılında bölgenin halen en büyük üretimini yapan KarakuĢ sahasının 

 

 
 

keĢfi, kamp Ģefliği düzeyinde yürütülen faaliyetlerin bölge müdürlüğü Ģeklinde 
teĢkilatlanmasının önünü açarak, 1992 yılında Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
kurulmuĢtur.  

TPAO, 1960 - 1983 yılları arası dönemde bünyesindeki rafineri tesisleri ĠPRAġ 
ile dağıtım ve pazarlamada Petrol Ofisi, boru hatları taĢımacılığında BOTAġ, deniz 
iĢletmeciliği ve tankerciliği yapan DĠTAġ, LPG dolum ve dağıtımını yürüten 
ĠPRAGAZ, petrokimya Ģirketi PETKĠM ve kimyevi gübre fabrikası ĠGSAġ‟ın da yer 
aldığı dikey entegre bir yapıya kavuĢmuĢtur. 

11.04.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ile söz konusu kararnameyi kanunlaĢtıran 
19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun uyarınca KĠT‟ler yeniden düzenlemeye tabi 
tutulmuĢ ve bu kapsamda TPAO, Türkiye Petrol Kurumu (PET-KUR)‟na bağlı bir 
ortaklık haline getirilmiĢtir. Aynı Kanun ile TÜPRAġ ve POAġ‟ın kurulmasına, 
PETKĠM ve ĠGSAġ‟taki TPAO hisselerinin Türkiye Kimya Sanayi Kurumu‟na 
devredilmesine karar verilmiĢ; TPAO‟nun 6327 sayılı KuruluĢ Yasası yürürlükten 
kaldırılmıĢtır. 

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile Türkiye Petrol Kurumu (PET-KUR)‟nun 
varlığına son verilmiĢ; TPAO, anonim Ģirket ve bağlı ortaklık statülerinden çıkarılarak 
%100 hissesi Hazineye ait bir iktisadi devlet teĢekkülüne dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca, 
Petrol Ofisi Aġ (POAŞ), Deniz ĠĢletmeciliği ve Tankerciliği Aġ (DİTAŞ), Boru Hatları 
ile Petrol TaĢıma Aġ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrol Rafinerileri Aġ (TÜPRAŞ)‟nin 
TPAO‟nun bağlı ortaklıkları olması hükme bağlanmıĢtır. Yanı sıra Kamu Ortaklığı 
Ġdaresi‟nin 30.11.1988 tarih ve 88/114 sayılı kararıyla Ġstanbul Gübre Sanayi Aġ 
(İGSAŞ)‟de TPAO‟ya bağlanmıĢtır. ĠPRAGAZ ve TÜMAġ ise TPAO‟nun iĢtirakleri 
olarak kalmıĢlardır. 

Türkiye‟de benimsenen özelleĢtirme politikaları çerçevesinde, TÜPRAġ ve 
POAġ 1990 yılında, DĠTAġ 1993 yılında, ĠGSAġ 1998 yılında özelleĢtirme 
kapsamına alınmak suretiyle, BOTAġ ise 08.02.1995 tarih ve 95/6526 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla iktisadi devlet teĢekkülü haline getirilmek suretiyle TPAO‟nun bağlı 
ortaklıkları statüsünden çıkarılmıĢlardır.  

Böylece dikey entegre yapının sona ermesiyle rafinaj, petrol ürünlerini 
pazarlama ve dağıtım, petrokimya, boru hatlarıyla ham petrol/doğal gaz taĢımacılığı, 
TPAO‟nun faaliyet konusu olmaktan çıkmıĢ; faaliyet alanı, arama, üretim, sondaj ve 
buna bağlı petrol ameliyeleri ile sınırlandırılmıĢtır. 

Gelinen süreçte; 233 sayılı KHK‟nın 58 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasının 
tanıdığı yetki uyarınca Bakanlar Kurulu 28.07.1988 tarihli ve 88/13180 sayılı 
Kararıyla TPAO‟nun yurt dıĢında Ģirket kurmasına ve kurulmuĢ Ģirketlere iĢtirak 
etmesine izin vermiĢtir. 

TPAO, belirtilen karar kapsamında sermayesinin tamamı kendine ait ve yasal 
merkezi Channel Island Jersey/Ġngiltere olmak üzere 07.11.1988 tarihinde Turkish 
Petroleum International Company (TPIC) unvanlı Ģirket kurmuĢtur. TPIC‟ın amacı; 
yurt içi ve yurt dıĢında petrol ameliyeleri (arama, sondaj, üretim, taşıma, pazarlama, 
servis hizmetleri, rafinaj) konularında faaliyet göstermek suretiyle Türkiye‟nin petrol 
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ihtiyacının karĢılanmasına katkıda bulunmaktır.  Türkiye dahil olmak üzere 
Kazakistan, Türkmenistan, Suriye, Irak, KKTC, Venezuella ve Kolombiya‟da 
faaliyetlerde bulunan TPIC, 2006 yılında TP Petrol Dağıtım Ltd. ġti.‟ni kurarak 
akaryakıt dağıtım sektöründe de faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Daha sonra TPIC 
hisseleri, 24.12.2012 tarih ve 2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bedelsiz 
olarak BOTAġ‟a devredilmiĢ; aynı kararla TPIC‟e ait TP Petrol Dağıtım Aġ hisseleri 
ise, TPAO‟ya bağlı TPOC Ltd. ġirketine bedelsiz olarak devredildikten sonra 2017 
yılında özelleĢtirilmiĢtir. 

Kazakistan‟da petrol ameliyeleri ve ticareti yapmak üzere TPAO ile Kazakistan 
Jeoloji ve Yeraltı Kaynaklarını Koruma Bakanlığı arasında imzalanan 10.09.1992 
tarihli anlaĢma uyarınca, TPAO‟nun %49 ve Kazak Ģirketlerinin (Kazmunay Gaz) %51 
hissesi ile KTM LTD - KazakTurkMunay Ltd. Ortak ġirketi, Bakanlar Kurulunun 
1993/3981 sayılı Kararı doğrultusunda 09.01.1993 tarihinde Kazakistan‟da 
kurulmuĢtur. TPAO, 1993 yılından itibaren söz konusu iĢtiraki aracılığıyla Batı 
Kazakistan‟daki Aktau bölgesinde 1 ve Aktöbe bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 
ruhsatta yer alan yedi sahada arama ve üretim faaliyetlerini sürdürürken, Kazakistan 
ile imzalanan anlaĢmaların uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle 2014 yılında KazakTurkMunay Ltd. ġti.‟deki %49 hissesini 204,5 milyon 
dolar karĢılığında Kazak tarafına devretmiĢtir.  

1992 yılında TPAO ve Azerbaycan Milli Petrol ġirketi SOCAR ile imzalanan 
protokol sayesinde TPAO‟nun SOCAR ve Azerbaycan‟da faaliyet gösteren diğer 
uluslararası Ģirketler ile petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere ortaklık 
kurmasının önü açılmıĢtır. Bu kapsamda TPAO, Hazar Denizi‟nde bulunan Azeri-
Çıralı-GüneĢli (ACG) ham petrol sahalarının iĢletilmesi projesi için kurulan 
konsorsiyuma ilk etapta %1,75 hisse ile ortak olmuĢ; Azeri ve Türk Hükümetlerinin 
yoğun teması sonucu Azerbaycan‟ın projedeki %20 hissesinin %5‟lik kısmı TPAO‟ya 
devredilmiĢ ve TPAO‟nun konsorsiyumdaki toplam payı %6,75‟e yükselmiĢtir. 
Halihazırda diğer pay sahipleri; BP/Ġngiltere (%34,14), Chevron/ABD (%10,28), 
SOCAR/Azerbaycan (%10,0), Inpex/Japonya (%10,0), StatoilHydro/Norveç (%8,56), 
ExxonMobil/ABD (%8,0), Devon/ABD (%5,63), Itochu/Japonya (%3,92), Hess/ABD 
(%2,72)‟dir.  Azerbaycan‟ın ilk uluslararası büyük anlaĢması olan ve ülkenin en büyük 
petrol yatağı ACG havzasının dünya pazarları ile buluĢmasını sağlayan “Ortak 
GeliĢtirme ve Üretim PaylaĢımı AnlaĢması” 20.09.1994 tarihinde 7 ülke ve 11 Ģirket 
tarafından imzalanmıĢtır. 

07.12.1995 tarih ve 95/7590 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca  
sermayesinin tamamı TPAO‟ya ait ve yasal merkezi Channel Island Jersey/Ġngiltere 
olmak üzere Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC) Limited unvanlı Ģirket  
06.02.1996 tarihinde kurulmuĢtur. Öncelikle TPAO‟nun, Azerbaycan‟ın Hazar 
Denizi‟ndeki en büyük doğal gaz sahası ġah Deniz Projesine ortak olabilmesi için 
yasal zorunluluk gereği kurulan TPOC, Azerbaycan deniz alanında; ġah Deniz Arama-
GeliĢtirme-Üretim PaylaĢması AnlaĢmasına %9 hisse ile, KürdaĢı Arama-GeliĢtirme-
Üretim PaylaĢım AnlaĢmasına %5 hisse ile, Alov Arama-GeliĢtirme-Üretim PaylaĢımı 
AnlaĢmasına %10 hisse ile 1996 yılında ortak olmuĢtur. Ayrıca 2013 yılında, TPOC‟a 
bağlı ve tamamının yasal merkezi ManĢ Adaları Jersey/Ġngiltere olmak üzere TP 
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ihtiyacının karĢılanmasına katkıda bulunmaktır.  Türkiye dahil olmak üzere 
Kazakistan, Türkmenistan, Suriye, Irak, KKTC, Venezuella ve Kolombiya‟da 
faaliyetlerde bulunan TPIC, 2006 yılında TP Petrol Dağıtım Ltd. ġti.‟ni kurarak 
akaryakıt dağıtım sektöründe de faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Daha sonra TPIC 
hisseleri, 24.12.2012 tarih ve 2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bedelsiz 
olarak BOTAġ‟a devredilmiĢ; aynı kararla TPIC‟e ait TP Petrol Dağıtım Aġ hisseleri 
ise, TPAO‟ya bağlı TPOC Ltd. ġirketine bedelsiz olarak devredildikten sonra 2017 
yılında özelleĢtirilmiĢtir. 

Kazakistan‟da petrol ameliyeleri ve ticareti yapmak üzere TPAO ile Kazakistan 
Jeoloji ve Yeraltı Kaynaklarını Koruma Bakanlığı arasında imzalanan 10.09.1992 
tarihli anlaĢma uyarınca, TPAO‟nun %49 ve Kazak Ģirketlerinin (Kazmunay Gaz) %51 
hissesi ile KTM LTD - KazakTurkMunay Ltd. Ortak ġirketi, Bakanlar Kurulunun 
1993/3981 sayılı Kararı doğrultusunda 09.01.1993 tarihinde Kazakistan‟da 
kurulmuĢtur. TPAO, 1993 yılından itibaren söz konusu iĢtiraki aracılığıyla Batı 
Kazakistan‟daki Aktau bölgesinde 1 ve Aktöbe bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 
ruhsatta yer alan yedi sahada arama ve üretim faaliyetlerini sürdürürken, Kazakistan 
ile imzalanan anlaĢmaların uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle 2014 yılında KazakTurkMunay Ltd. ġti.‟deki %49 hissesini 204,5 milyon 
dolar karĢılığında Kazak tarafına devretmiĢtir.  

1992 yılında TPAO ve Azerbaycan Milli Petrol ġirketi SOCAR ile imzalanan 
protokol sayesinde TPAO‟nun SOCAR ve Azerbaycan‟da faaliyet gösteren diğer 
uluslararası Ģirketler ile petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere ortaklık 
kurmasının önü açılmıĢtır. Bu kapsamda TPAO, Hazar Denizi‟nde bulunan Azeri-
Çıralı-GüneĢli (ACG) ham petrol sahalarının iĢletilmesi projesi için kurulan 
konsorsiyuma ilk etapta %1,75 hisse ile ortak olmuĢ; Azeri ve Türk Hükümetlerinin 
yoğun teması sonucu Azerbaycan‟ın projedeki %20 hissesinin %5‟lik kısmı TPAO‟ya 
devredilmiĢ ve TPAO‟nun konsorsiyumdaki toplam payı %6,75‟e yükselmiĢtir. 
Halihazırda diğer pay sahipleri; BP/Ġngiltere (%34,14), Chevron/ABD (%10,28), 
SOCAR/Azerbaycan (%10,0), Inpex/Japonya (%10,0), StatoilHydro/Norveç (%8,56), 
ExxonMobil/ABD (%8,0), Devon/ABD (%5,63), Itochu/Japonya (%3,92), Hess/ABD 
(%2,72)‟dir.  Azerbaycan‟ın ilk uluslararası büyük anlaĢması olan ve ülkenin en büyük 
petrol yatağı ACG havzasının dünya pazarları ile buluĢmasını sağlayan “Ortak 
GeliĢtirme ve Üretim PaylaĢımı AnlaĢması” 20.09.1994 tarihinde 7 ülke ve 11 Ģirket 
tarafından imzalanmıĢtır. 

07.12.1995 tarih ve 95/7590 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca  
sermayesinin tamamı TPAO‟ya ait ve yasal merkezi Channel Island Jersey/Ġngiltere 
olmak üzere Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC) Limited unvanlı Ģirket  
06.02.1996 tarihinde kurulmuĢtur. Öncelikle TPAO‟nun, Azerbaycan‟ın Hazar 
Denizi‟ndeki en büyük doğal gaz sahası ġah Deniz Projesine ortak olabilmesi için 
yasal zorunluluk gereği kurulan TPOC, Azerbaycan deniz alanında; ġah Deniz Arama-
GeliĢtirme-Üretim PaylaĢması AnlaĢmasına %9 hisse ile, KürdaĢı Arama-GeliĢtirme-
Üretim PaylaĢım AnlaĢmasına %5 hisse ile, Alov Arama-GeliĢtirme-Üretim PaylaĢımı 
AnlaĢmasına %10 hisse ile 1996 yılında ortak olmuĢtur. Ayrıca 2013 yılında, TPOC‟a 
bağlı ve tamamının yasal merkezi ManĢ Adaları Jersey/Ġngiltere olmak üzere TP 

 

 
 

Afghanistan Ltd., TP Kyrgyzstan Ltd., TP Libya Ltd., TP Mansuria Ltd., TP Siba Ltd., 
TP Europe Ltd. ve Turkish Petroleum Oil Field Services Com. Ltd. (TPOFSCO) 
olmak üzere 7 ayrı proje Ģirketi kurulmuĢtur.  

TPAO, denizlerde baĢlattığı petrol ve doğal gaz aramaları için 1970 yılında 
anlaĢtığı Westates ve Gulf Oil Company ile ilk olarak Ġskenderun Körfezi ve Mersin 
civarında açılan Payas-1, Çınar-1 ve KarataĢ-1 isimleri verilen 3 off-shore kuyusundan 
sonra ticari anlamda ilk deniz keĢfini 1988 yılında açılan Kuzey Marmara-1 
kuyusundan sağlamıĢ, 1997 yılında Kuzey Marmara sahasından denizden ilk doğal gaz 
üretimini gerçekleĢtirmiĢtir. 

Türkiye‟de doğalgaz kullanımının yaygınlaĢması depolama ihtiyacını 
beraberinde getirmiĢ ve TPAO‟nun Trakya yarımadasındaki gaz sahalarının depo 
olarak kullanılması gündeme gelmiĢ; bu amaçla BOTAġ ve TPAO arasındaki ilk 
protokol 06.08.1996 tarihinde imzalanmıĢtır. Daha sonra 18.10.1996 tarihinde ikinci 
protokol, 14.07.1997 tarihinde yatırım anlaĢması ve nihayet 21.07.1999 tarihinde 
“Doğalgaz Depolama ve Yeniden Üretim Hizmetleri AnlaĢması” imzalanmıĢtır. 
AnlaĢmada Kuzey Marmara ve Değirmenköy sahalarının doğalgaz deposuna 
dönüĢtürülmesi için gerekli bütün yatırımların TPAO tarafından gerçekleĢtirilmesi, 
tesislerin TPAO tarafından iĢletilmesi, enjeksiyon döneminde BOTAġ tarafından 
temin edilecek doğalgazın azami 10, asgari 5 milyon Sm3/gün debide rezervuara 
enjekte edilmesi, yeniden üretim döneminde ise azami 14, asgari 8 milyon Sm3/gün 
debide  üretilecek gazın proses edilip BOTAġ ana boru hattına teslim edilmesi ön 
görülmüĢ olup, tesisin resmi açılıĢı 20.07.2007 tarihinde yapılmıĢtır. 

BaĢta Azerbaycan petrolü olmak üzere bölgede üretilecek petrolün Ceyhan‟a 
taĢınmasını buradan tankerler ile dünya pazarlarına ulaĢtırılmasını öngören “Bakü-
Tiflis-Ceyhan Ana Ġhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC)”nin inĢası ve iĢletilmesi 
amacıyla 2002 yılında kurulan BTC Co. ġirketinde TPAO %6,53 hisseye sahip 
olmuĢtur. TPAO‟nun Proje ġirketine/ġirketlerine iĢtiraki; Cayman Adalarında 
20.02.2002 tarihinde kurulan “Turkish Petroleum BTC Ltd.” unvanlı bağlı kuruluĢu ile 
sağlanmaktadır. Diğer pay sahipleri; BP/Ġngiltere (%30,1), SOCAR/Azerbaycan 
(%25,0), Chevron/ABD (%8,90), StatoilHydro/Norveç (%8,71), Eni/Ġtalya (%5,0), 
TOTAL/Fransa (%5,0), Itochu/Japonya (%3,4), Inpex/Japonya (%2,5), 
ConocoPhillips/ABD (%2,5), Hess/ABD (%2,36)‟dır.  BTC Projesi Bakü‟den 
baĢlayıp, Ceyhan‟da son bulmaktadır. BTC boru hattının uzunluğu 1768 km, 
(Azerbaycan’da 443 km, Gürcistan’da 249 km, Türkiye’de 1.076 km) günlük ham 
petrol taĢıma gücü 1 milyon varil olmakla, yıllık kapasitesi 50 milyon tondur. BTC 
boru hattına ilk petrol 25.05.2005 tarihinde (SOCAR) pompalanmıĢ, Azerbaycan 
petrolü 28.05.2006 tarihinde Ceyhan terminaline ulaĢmıĢtır. 

Avrasya bölgesi hidrokarbon kaynaklarının dünya piyasasına çıkarılmasında 
Azerbaycan-Türkiye iĢbirliğinin bir diğer uygulaması “Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi (Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi)”dir. Projenin 
baĢlıca amacı Hazar Denizinde bulunan ġah Deniz sahasında üretilen doğalgazın 
Türkiye ve dünya piyasasına çıkarılmasıdır. Uzunluğu toplam 970 km olan boru hattı, 
BTC hattına paralel Ģekilde inĢa edilmiĢtir. Yıllık kapasitesi 30 milyar m3 olan bu 
hattın inĢasına 2004 yılında baĢlanmıĢ, 2006 yılında tamamlanmıĢtır. Ġlk ġah Deniz 

VSayıştay   



 

 
 

gazı 13.03.2007 tarihinde bu hatta verilmiĢ, Erzurum‟a ulaĢan gaz, Türkiye‟nin dahili 
boru hatlarıyla ülkenin batısına, oradan da Orta ve Güney Avrupa ülkelerine 
taĢınmaktadır. Söz konusu boru hattının iĢletilmesi amacıyla 2003 yılında kurulan 
ġirket‟in ortakları arasında TPAO/TPOC %9 hisseye sahip olmuĢtur. Diğer pay 
sahipleri; BP/Ġngiltere (teknik operatör %28,83), Statoil/Norveç (ticari operatör 
%15,5), SOCAR/Azerbaycan (%16,67), Lukoil/Rusya (%10) ve Nioc/Ġran (%10)‟dur. 
Ancak TPAO/TPOC, 29.08.2014 tarihinde Fransız enerji Ģirketi TOTAL‟in ġah Deniz 
Doğalgaz Sahası ve SCP Boru Hattındaki %10 hissesini 1,45 milyar ABD Doları 
karĢılığında satın alarak, projedeki toplam payını %9‟dan %19‟a çıkarmıĢtır.  

TPAO, 2010 yılından itibaren Irak‟ta konsorsiyumlar yolu ile Missan ve Badra 
Petrol Sahaları ile Siba ve Mansuriya Doğalgaz Sahaları için Üretim GeliĢtirme Servis 
AnlaĢmaları imzalamıĢtır. 

Denizlerde doğal gaz ve petrol aramalarında kullanılmak üzere TPAO 
tarafından Aralık/2012 tarihinde Norveçli Polarcus firmasından 130 milyon dolara 
satın alınan “RV Barbaros Hayrettin Paşa Sismografik Araştırma Gemisi” 23.02.2013 
tarihinde hizmete alınmıĢtır. Ġki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen, yön ve 
pozisyon tayinini uydu haberleĢmesiyle otomatik olarak yapabilen 85 metre 
uzunluğunda 17 metre geniĢliğindeki gemide anlık personel ve ekipman transferi için 
ayrıca 1 adet helikopter pisti bulunmaktadır. 

TPAO/TPOC‟un bağlı ortaklığı TP Europe Ltd, 10.10.2013 tarihinde MH OiL 
and Gas B.V. ile MK Oil and Gas B.V‟nin %49‟unun satın alınmasına iliĢkin bir 
anlaĢma yapmıĢtır. MK Oil and Gas B.V. Rusya‟da Volga–Ural bölgesindeki Baitugan 
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Tablo 1: Toplu Bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki yıl 
farkı 

ArtıĢ 
veya 
azalıĢ 
(%) 

Sermaye Bin TL 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 500.000 16,7 

ÖdenmiĢ sermaye “ 1.411.171 1.411.171 3.000.000 3.000.000 3.310.000 310.000 10,3 

Öz kaynaklar “ 6.128.358 6.562.457 7.638.648 8.342.625 11.359.862 3.017.237 36,2 

Yabancı kaynaklar “ 1.777.923 1.659.007 3.342.965 6.322.508 10.161.531 3.839.023 60,7 

Finansman giderleri “ 222 100 33.172 172.870 306.321 133.451 77,2 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) “ 4.444.663 4.635.924 5.015.423 5.060.737 3.631.045 (1.429.692) (28,3) 

Maddi duran varlıklar birikmiĢ amortismanı “ 3.040.454 3.130.639 2.154.999 2.253.492 2.116.005 (137.487) (6,1) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 904.828 751.414 912.604 1.254.747 486.602 (768.145) (61,2) 

Yatırım gerçekleĢme oranı (nakdi) % 86 61 65 87 60 (17) (19,5) 

Bağlı Ģirketlere  ödenen sermaye Bin TL 13 13 5.736 5.736 5.736 - - 

Bağlı Ģirketler temettü gelirleri “ 103.893 260.295 - - - - - 

Bağlı menkul değerlere ödenen sermaye “ 2.632 2.632 2 2 2 - - 

Bağlı menkul değerler temettü gelirleri “ 654.529 946.406 515.803 325.182 325.838 656 0,2 

BaĢlıca alım miktarı (ham petrol) Bin/varil 1.839 1.661 1.525 1.564 - (1.564) (100,0) 

Tüm alım (Ġlk mad.mal + hizmet) tutarı  Bin TL 588.771 1.057.959 874.731 551.323 263.658 (287.665) 52,2 

Sondaj (toplam) Bin  mt. 171 197 267 158 50 (108) (68,4) 

Üretilen ham petrol Ton 1.709.947 1.809.198 1.800.461 1.785.623 1.806.627 21.004 1,2 

Üretilen doğal gaz Bin m3 341 308 252 211 248 37 17,5 

Tüm üretim tutarı (hamp + dgaz üre.maliyet) Bin TL 346.276 398.082 427.026 502.657 483.204 (19.453) (3,9) 

Ortalama günlük üretim miktarı Ton/gün 4.672 4.957 4.933 4.892  4.950 58 1,2 
BaĢlıca satıĢ miktarı:             
 - Ham petrol Ton 1.734.177 1.822.351 1.689.713 1.612.648 1.747.377 134.729 8,4 

 - Doğal gaz Bin m³ 329.756 292.815 243.719 143.749 235.063 91.314 63,5 

Net satıĢ tutarı Bin TL 2.400.624 2.711.267 2.482.372 1.828.218 1.577.381 (250.837) (13,7) 
Stoklar:             
 - Ġlk madde ve malzeme Bin TL 402.108 531.493 604.261 692.091 645.513 (46.578) (6,7) 

 - Mamül (ham petrol) “ 67.418 67.618 77.969 72.460 72.262 (198) (0,3) 

 - Ticari mallar “ - - - - - - - 

 - Diğer “ 1.291.717 1.238.401 155.447 78.439 122.789 44.350 56,5 

ĠĢçi (ortalama) KiĢi 4.804 4.816 4.824 4.883 4.659 (224) (4,6) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 449.838 529.858 540.126 647.186 590.850 (56.336) (8,7) 
Cari yıla iliĢkin:             
ĠĢçiler için  yapılan giderler Bin TL 438.032 511.132 522.328 619.430 559.021 (60.409) (9,8) 

ĠĢçi baĢına aylık ortalama gider TL 7.598 8.844 9.023 10.571 11.931 1.360 (12,8) 

Dönem karına iliĢkin vergi ve diğer yasal yük. Bin TL 189.596 308.545 125.239 145.916 394.989 249.073 170,7 

Tahakkuk eden vergiler “ 714.169 866.872 518.292 531.760 732.645 200.885 37,8 

GSYH‟ya katkı (üretici fiyatlarıyla) “ 583.356 988.734 3.516.246 (2.209.366) 3.745.496 5.954.862 269,5 

GSYH‟ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) “ 1.108.872 1.547.060 3.909.299 (1.823.522)  4.083.152 5.906.674 323,9 

GSMH‟ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) “ 1.813.942 2.242.674 1.271.259 697.488  1.108.754 411.266 59,0 

Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) % 11 15 1 - 0,3 0,3 - 

Mali karlılık (özkaynak yönünden) % 21 20 11 8 33,9 25,9 323,7 

Ġktisadi karlılık % 17 16 8 7 17,1 10,1 144,3 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 697.533 972.183 98.692 (352.358) 31.702 384.060 109,0 

Dönem kârı  “ 1.471.136 1.634.199 839.412 822.580 3.336.628 2.514.048 305,6 

Bilanço kârı  “ 6.551.349 8.185.547 9.924.959 2.544.363 5.219.056 2.674.693 105,1 
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TPAO‟nun ana faaliyet konusu hidrokarbon arama ve üretimi, doğal gaz 
depolama, yurt içindeki ve dıĢındaki ham petrol ve doğal gaz boru hattı projelerine 
iĢtirak etmektir. Bunun yanı sıra, petrol ve doğal gaz operasyonlarını yurt içinde ve 
yurt dıĢında Türkiye‟nin ulusal petrol Ģirketi olarak yürütmektir. Bu operasyonlar 
doğal gaz ve petrolle ilgili olan bütün arama, değerlendirme, geliĢtirme, çıkarma, 
üretim, stabilizasyon, arıtma, stimülasyon, enjeksiyon, toplama, depolama, taĢıma, 
iĢleme, teslimat noktasına ve buradan pazarlama noktalarına taĢımak ve sözleĢme 
alanlarıyla ilgili terk iĢlemlerini içermektedir. TPAO söz konusu faaliyetlerini yurt 
içinde Batman, Trakya ve Adıyaman bölge müdürlükleri eliyle, yurtdıĢı yatırımlarını 
ve operasyonlarını bağlı ortaklıkları ve Ģubeleri aracılığıyla yürütmektedir. 31.12.2016 
tarihi itibarıyla yıl içinde çalıĢan personelin ortalama sayısı 4.659‟dur. (2015: 4.883) 

TPAO‟nun 31.12.2016 tarihi itibarıyla onaylanmıĢ ve çıkarılmıĢ nominal 
sermaye tutarı 3,5 milyar TL‟dir, bunun 3.310 milyon TL‟si ödenmiĢ olup, sermaye 
paylarının tamamı Hazineye ait iken; Bakanlar Kurulu‟nun 24.01.2017 tarih ve 
2017/9756 sayılı Kararnamesi Eki Karar ile TPAO‟nun sermayesinde bulunan %100 
Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna devredilmiĢtir. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim ġirketi, 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı 
Kanunla kurulmuĢ, özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve ġirket 
Esas SözleĢmesi  hükümlerine göre idare edilmek üzere BaĢbakanlığa bağlı anonim 
Ģirket statüsünde, “sermaye piyasalarında araç çeĢitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 
yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dıĢ kaynak temin 
etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iĢtirak etmek” amacıyla kurulan bir Ģirkettir.  

Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Aġ Genel Müdürlüğü‟nün 
TPAO Genel Müdürlüğüne muhatap 17.02.2017 tarihli ve bilasayılı talimatlarında, 
değerleme çalıĢmalarını yürütmek üzere bir özel danıĢmanlık firması ile bağımsız 
denetim çalıĢmalarını yürütmek üzere bir bağımsız denetim firmasının ayrı ayrı 
yetkilendirildiği bildirilmiĢ olup, raporlama tarihi (Haziran/2017) itibarıyla söz konusu 
firmaların TPAO nezdindeki değerleme ve bağımsız denetim çalıĢmaları halihazırda 
devam etmektedir.  

KuruluĢun resmi veri tabanına göre Türkiye‟nin 2016 yılı ham petrol tüketimi 
31.537 bin ton, doğal gaz tüketimi 38 milyar sm3 olup,  ham petrol tüketiminin 
%91,7‟si, doğal gaz tüketiminin ise %99‟u ithalatla karĢılanmaktadır. 

Petrol fiyatlarında son dönemlerde yaĢanan dalgalanmalar ve bölgesel politik 
istikrarsızlıkların enerji arz güvenliğini tehdit ettiği günümüzde, Türkiye‟nin petrol 
ihtiyacının ağırlıklı olarak ithalat yoluyla temin edilmesi, yeni hidrokarbon 
kaynaklarının bulunması ve değerlendirilmesine yönelik yatırımlara öncelik 
verilmesini zorunlu kılarken, petrol ve doğal gaz arz güvenliğinin temini için yurtiçi ve 
yurtdıĢında arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan TPAO‟nun stratejik önemini 
artırmaktadır. 

TPAO‟nun hidrokarbon aramacılığı, maliyeti ve risk faktörü yüksek bir faaliyet 
olduğundan arama yatırımlarının artırılması, yatırım riskinin paylaĢılması, 
bölgesindeki hidrokarbon potansiyelinden en fazla pay sahibi olunabilmesi için yeni ve 
geliĢmiĢ teknolojilerin Türkiye‟ye transferinin sağlanmasıyla birlikte yabancı petrol 
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Ģirketleriyle olan ortak çalıĢmalara da önem verilmektedir. 
TPAO‟nun resmi veri tabanına dayalı 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin gerek 

yurtiçi, gerekse yurtdıĢı baĢlıca operasyonel göstergeleri ve bunların dönem sonucuna 
etkileri özetle aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Hampetrol fiyatlarında yaĢanan fiyat düĢüĢü, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye 
Petrollerinde de yatırımların kısıtlanmasına sebep olmuĢtur. Özellikle konvansiyonel 
aramalara göre çok daha derinlerde olan konvansiyonel olmayan petrol aramacılığında, 
kuruluĢun yatırımları ötelediği, özellikle 1,5 Milyar ABD Dolar fiyatla satın alınan 
ġah Deniz‟indeki %10  Total firmasına ait hisse ile petrolde meydana gelen fiyat 
düĢüĢüyle birlikte  kuruluĢun ödemeler dengesi bozulduğundan yatırım yapma imkanı 
azalmıĢtır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2014 yılından bu yana oluĢan nakit 
açıklarını çeĢitli bankalarda kullanılan kredilerle fianse etmeye çalıĢmıĢ, 2016 yılı 
sonu itibariyla faiz yükümlülükleri hariç 2,3 milyar ABD Dolar civarına ulaĢmıĢ, 
oluĢan borç yükünün kuruluĢun sermayesine oranı çok yükselmiĢ, dolayısıyla 
kuruluĢun bankalardan kredi teminini zora sokmuĢtur. Kredi temin edilse dahi, anapara 
ve faiz ödemelerinde sorun yaĢanması ihtimali yüksek olacaktır. TPAO‟nun Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yapmıĢ olduğu 3 milyar lira tutarında sermaye 
arttırım talebi, 2016 yılında 310 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Petrol ve doğalgaz 
sahalarının geliĢtirilmesi ve 2016 yılında 22 adet üretim kuyusunun devreye alınması 
gibi çalıĢmalarla 2016 yılı günlük üretiminde bir miktar artıĢ sağlandığı görülmektedir. 
Bir önceki yıla göre bir miktar üretim artıĢı sağlanmıĢ olsa da, yıllardır üretim yapılan 
sahalarda üretim düĢüĢünün meydana gelmesi kaçınılmaz görülmektedir. Oldukça eski 
olan sahalarda meydana gelen üretim azalmalarının ancak yeni saha keĢfiyle telafi 
edilmesi mümkün olacaktır. Türkiye Petrolleri, mevcut sahalardaki üretim düĢüĢünü 
engellemek için ikincil metodlar kullanmaya devam etmektedir. CO2, Polimer Jel ve 
su enjeksiyonu gibi uygulamalarla en azından üretim düĢüĢünü engellemeye 
çalıĢmaktadır. DadaĢ ve Hamitabat sahalarındaki konvansiyonel olmayan rezervlerin 
keĢfine yönelik yatırımlarına yukarıda anlatılan likidite sorunları sebebiyle ara vermiĢ 
yada kısıtlamaya gitmek zorunda kalmıĢtır. 

Son yıllarda kaya gazının dünyada önem kazanması ile birlikte Türkiye'de de 
kaya gazının aranmasına önem verilmiĢtir. Bu amaçla Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi‟nde 2012 yılında Sarıbuğday–1, 2013 yılında Konacık–1, 2014 yılında 
Akçay–1, 2015 ve 2016 yıllarında Trakya Bölgesi‟nde sırasıyla ÇeĢmekolu–1 ve 
Çakıcı-1 kuyuları açılmıĢtır. Kuyulardan elde edilen verilerin değerlendirilmesine 
iliĢkin çalıĢmalar devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde, iĢletme 
anlaĢması kapsamına alınmamıĢ ancak önümüzdeki dönemde çıkarılması gündeme 
gelebilecek, Trakya Havzasının Hamitabat ve Mezardere bölgelerinde de kaya gazının 
keĢfine yönelik çalıĢmaların tamamlanması gerekmektedir. 

TPAO‟nun sahip olduğu projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, 
ikincil yöntemlerle hampetrol ve doğalgaz üretimini arttırmakla birlikte yeni saha keĢfi 
yapmadıkça pek mümkün gözükmemektedir. Ġç kaynaklarla veya nakdi sermaye 
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artıĢlarıyla finansmanı pek mümkün görünmeyen çok riskli projelerin (Mansuriye 
projesi gibi) tekrar gözden geçirilmesi son derece yararlı görülmektedir. 

2016 yılında, Trakya, Ġç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege-Toros-
Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi kara alanlarında sondaj, sismik veri yorumları, 
konvansiyonel olmayan yöntemlerin uygulanabilirliği gibi arama çalıĢmalarına devam 
edilmiĢtir. Ayrıca, Kıbrıs, Akdeniz, Karadeniz kara ve deniz alanlarında ve diğer 
sahalarda gravite-magnetik yorum çalıĢmaları devam etmiĢtir. TP, arama çalıĢmalarına 
devam ederken, farklı Ģirketlerle karada ve denizde ortak arama projeleri için 
çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Ancak, petrol fiyatlarının düĢmesi ve arama maliyetlerinin 
yüksek olması, 2016 yılı arama faaliyetlerini olumsuz etkilemiĢtir. 

2016 yılı yurtiçi kalan üretilebilir ham petrol rezervi 316,6 milyon varil (46,2 
milyon ton) olup, yeni keĢifler yapılmadığı takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile 
yurtiçi toplam ham petrol rezervinin 18 yıllık bir ömrü bulunmaktadır. 2016 yılında 
tüketimin yaklaĢık %7'si yerli üretimle karĢılanmıĢ, doğal gazda ise bu oran %0,8 
olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Türkiye‟de 2016 yılında, sahada toplam 2.809 km 2B ve 6.588 km² 3B sismik 
veri toplanmıĢtır. Yıl içerisinde toplam 33 adet kuyu açmıĢ olup 50.558 metre sondaj 
yapılmıĢtır. BaĢlangıçtan günümüze 4.734 adet kuyu açılmıĢ olup 79 doğal gaz sahası 
ve 144 ham petrol sahası olmak üzere toplam 223 saha keĢfedilmiĢtir. 

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının yurtiçi kaynaklardan 
karĢılanması yönündeki faaliyetler kapsamında, ülkenin yeterince aranmamıĢ 
basenlerinde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz'deki deniz alanlarında yapılan 
çalıĢmaların devam etmesi, son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki geliĢmelerin, su 
derinliklerinin fazla (1.000-2.000 m) olduğu alanlarda arama ve üretim imkânlarını 
ortaya çıkarması ile denizlerde hidrokarbon aramacılığının yapısı hızla oluĢturulması, 
yapılan çalıĢmalarla Karadeniz ve Akdeniz‟in hidrokarbon potansiyelinin ortaya 
çıkarılması için gerekli çalıĢmaların bir an önce tamamlanması son derece önemli 
görülmektedir. 

TPAO‟nun gelirleri, ham petrol ve doğalgaz satıĢı ile çeĢitli hizmet 
gelirlerinden oluĢmaktadır. Söz konusu gelirlerin yaklaĢık %78‟i ham petrol satıĢına 
aittir. 2016 yılında elde edilen 1,6 milyar TL tutarındaki net satıĢ gelirine karĢılık 
satıĢların maliyeti 771,7 milyon TL, faaliyet giderleri 773,9 milyon TL olmak üzere 
31,7 milyon TL tutarında faaliyet kârı tahakkuk etmiĢtir. 

Dövize dayalı parasal varlık hesaplarına tahakkuk eden kambiyo kârları, 
BOTAġ‟a satıĢ suretiyle devredilen Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz 
Depolama Tesisleri ile yastık gazı gelirleri, iĢtiraklerden temettü gelirleri, faiz gelirleri 
ile diğer kaleminden tahakkuk etmiĢ olağan ve olağan dıĢı gelir ve kârlar toplamı 6,7 
milyar TL‟dir. 

Buna karĢılık, dövize dayalı parasal yükümlülük hesaplarına tahakkuk eden 
kambiyo zararları, Doğal Gaz Depolama Müdürlüğünün BOTAġ‟a devir protokolü 
hükümlerine göre malzeme bedelleri, peĢin ödenmiĢ kiralar ve sigorta poliçeleri ile 
fatura bedellerinden ortaya çıkan gider ve zararlar, uzun vadeli yabancı para banka 
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kredilerine tahakkuk eden finansman giderleri, Batman, Adıyaman ve Trakya 
bölgelerine ait yıl içinde çalıĢmayan ham petrol sahaları ile bunların sondaj parkı 
giderleri, karĢılık giderleri ve diğer kaleminden tahakkuk etmiĢ olağan/olağan dıĢı 
gider ve zararlar toplamı 3,4 milyar TL‟dir. 

Faaliyet kârı  tutarı 31,7 milyon TL‟ye, diğer faaliyetlerden olağan/olağan dıĢı 
gelir-gider olumlu farkı 3,3 milyar TL‟nin ilavesi neticesinde tahakkuk eden dönem 
kârı 3,3 milyar TL‟dir. 

TPAO, tahsilat tarihleri ve tutarları belirsiz olduğundan uzun vadeli gelir 
niteliğinde bulunan yurtdıĢı bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden uzun vadeli yabancı para 
alacaklar kaleminde kayıtlı 14,7 milyar TL tutarındaki yurtdıĢı petrol ve doğalgaz 
sahaları ile ham petrol ve doğalgaz boru hatları projelerinin yatırım transferleri ve 
diğer harcamalarının finansmanı amacıyla 2014 yılından itibaren yurtiçi yerleĢik 
bankalardan toplam 2,3 milyar ABD Doları tutarında uzun vadeli kredi temin etmiĢtir. 

Böylece TPAO‟nun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama 
riskinin ağırlıklı olarak uzun vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla 
yönetildiği, bu kapsamda Ortaklığın, nakit giriĢleri sürekliliğinin ve değiĢkenliğinin 
uzun vadeli banka kredileri aracılığıyla sağlanmaya çalıĢıldığı anlaĢılmıĢtır.  

Ancak, faize tabi yabancı kaynakların ABD Doları bazında uzun vadeli banka 
kredileri olduğu dikkate alındığında bu hesaplara cari dönemde tahakkuk eden 305,8 
milyon TL tutarındaki faiz giderlerine, yine aynı dönemde tahakkuk eden yaklaĢık 1,4 
milyar TL tutarındaki aleyhte kur farklarının da ilave edilmesi halinde yabancı 
kaynaklardan faydalanma maliyetinin %20,6 oranında çok yüksek gerçekleĢtiği göz 
önüne alınarak, 2,3 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli banka kredilerine 
iliĢkin, kredi anapara ve faiz ödemelerinin yıl içinde ayrılan amortismanlar ve sağlanan 
kârların yarattığı finansman imkanlarıyla karĢılanması üzerinde önemle durulması 
gerekmektedir. 

TPAO‟nun satıĢını gerçekleĢtirdiği ham petrol ve doğal gaz fiyatları global 
ölçekte dalgalanmalara maruz kaldığından, petrol ve doğal gaz fiyatlarında son 
dönemlerde yaĢanan düĢüĢlerin petrol ve doğal gaz sahalarının değerini ve geri 
kazanabilirliğini olumsuz biçimde etkileyerek değer düĢüklüklerine neden olurken, son 
beĢ yıla ait dönemsel net satıĢ hasılatının 2,7 milyar TL‟den 1,6 milyar TL‟ye 
gerilediği görülmüĢtür. 

TPAO‟nun gelir-gider dengesi ve kârlılık/zararlılık analizlerinin yanı sıra, 
kârlılık yönetimi açısından faaliyet sonuçlarının seyri incelendiğinde; son beĢ yıla ait 
kârlılık performansının faaliyet karlılığı bazında hızla gerileyerek önceki dönem 352,4 
milyon TL zarara dönüĢtükten sonra 2016 yılında 31,7 milyon TL tutarında faaliyet 
karı elde edilmesine karĢın, dönem sonuçları bazında yabancı para varlık ve 
yükümlülüklerin kur farkı etkilerinin karlılık kalitesi üzerinde nakit giriĢi olmaksızın 
olumsuz ve fiktif sonuçlar yaratarak ağırlıklı biçimde kambiyo karlarına dayalı 3,3 
milyar TL tutarında dönem karının tahakkuk etmesi, 153,6 milyon TL tutarındaki 
ödenecek hasılat paylarına ilave olarak, yaklaĢık 395,0 milyon TL tutarında nakit ve 
peĢin ödenen kurumlar vergisi yükünü artırmıĢtır. 

XISayıştay   



 

 
 

Nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli yabancı para banka 
kredileri aracılığıyla sağlamaya çalıĢan TPAO‟nun 190,0 milyon TL tutarında 
ödenmemiĢ sermayesinin biran önce ödenmesinin kaynak ihtiyacının karĢılanmasında 
katkı sunacağı değerlendirilmektedir.  

C- Öneriler  
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın 2016 yılındaki çalıĢmaları üzerinde 

SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aĢağıdadır. 
Yılına iliĢkin öneriler 
1- TPAO TeftiĢ ve Ġç Kontrol Sistemiyle ilgili olarak; 
- 233 sayılı KHK‟nın 9 uncu maddesi ile 30.09.2014 tarih ve 2014/6842 sayılı 

2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Eki Kararın 24 üncü maddesi 
uyarınca hazırlanıp, TPAO Yönetim Kurulu‟nun 07.12.2016 tarihli ve 1825 sayılı 
kararı ile uygulamaya konulan “TPAO Ġç Denetim Yönergesi” nin 29 uncu maddesi 
uyarınca iç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve Uluslararası Ġç 
Denetim Enstitüsü (Institute of Internal Auditors, IIA) tarafından yayımlanan ana 
prensipler, standartlar, iç denetimin tanımı, etik kuralları içeren zorunlu rehber ile 
uygulama rehberi ve tamamlayıcı rehberi içeren tavsiye edilen rehberden oluĢan 
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesine uygun olarak yürütülmesinin sağlanması 
için iç ve dıĢ değerlendirmeleri içeren Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının biran 
önce oluĢturulması ve uygulamaya alınması, 

- TPAO Ġç Denetim Yönergesi‟nde iç denetim sistemiyle mevcut teftiĢ sistemi 
ve teftiĢ kurulu arasındaki iliĢkiler belirgin Ģekilde tanımlanmadığından, bu alanda 
kavramsal netliğin olmaması nedeniyle uygulamada kimi zorlukların yaĢanmaması 
açısından  teftiĢ ve iç denetime iliĢkin görev ayrılığının yapılması, eğer teftiĢ 
faaliyetleri devam edecekse hangi alanlarla sınırlı olduğunun ve iç denetim 
faaliyetlerinin hangi alanlarda yürütüleceğinin ayrı ayrı açıkça belirlenmesi (Sayfa: 
7,15), 

2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, en az iki yıl süreyle sahip 
olunan maddi duran varlıkların satıĢından elde edilen kazançların %75‟i satıĢ 
tarihinden itibaren beĢ yıl içinde sermaye artıĢında kullanılmak üzere özkaynak 
hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olup, söz konusu 
istisnadan yararlanmanın satıĢ bedelinin satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi Ģartına bağlanması nedeniyle, sermayeye 
eklenmek amacıyla özkaynaklarda özel fon hesabına kaydedilen (1.175.328 bin TL) 
Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinin 
bütünleyici parçaları ve yastık gazı ile birlikte BOTAġ‟a devrinden doğan toplam 
2.956.550 bin TL tutarındaki satıĢ gelirinin tamamının her hangi bir gecikme 
olmaksızın Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi uyarınca satıĢın yapıldığı 
2016 yılını izleyen ikinci takvim yılının sonunda 25.12.2018 tarihine kadar tahsil 
edilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi (Sayfa: 130, 133), 

3- TPAO‟nun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla yönetilmeye çalıĢıldığından 190,0 
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milyon TL tutarındaki ödenmemiĢ sermayenin biran önce ödenmesi hususunda ilgili 
merciler nezdinde giriĢimlerde bulunulması (Sayfa: 28 - 128), 

4- 6552 sayılı Kanun ile 22 nci Yargıtay Hukuk Dairesi kararı ve Kamu Ġhale 
Genel Tebliğinde 2015 yılında yapılan değiĢiklikler dikkate alınarak, Türkiye 
Petrolleri tarafından yapılan hizmet alımı ihalelerinde, alt yüklenici tarafından 
çalıĢtırılan iĢçilerin, kıdem tazminatları baĢta olmak üzere diğer sosyal giderlerinin 
kim tarafından ödeneceği konusundaki tereddütlerin Kamu Ġhale Kurumu ile istiĢarede 
bulunularak ortadan kaldırılması (Sayfa: 48, 50), 

5- Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olacak 
Ģekilde, aynı zamanda 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa uygun tablolar üretebilecek, 
2005 yılından bu yana kullanılmakta olan ERP (Kurumsal Kaynakların Planlaması) 
yazılımı üzerinde gerekli güncellemelerin yapılması ya da eksik olan iĢ süreçlerinin 
yeniden tanımlanarak yeni bir ERP programının yazılması için çalıĢma baĢlatılması 
(Sayfa: 62), 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular 
1- TPAO TeftiĢ Kurulu ve Hukuk MüĢavirliği tarafından hazırlanan 

raporlar da dikkate alınarak; 
Mansuriye Projesinde yapılması düĢünülen iyileĢtirmelerle ilgili olarak, 2 

yıldır Irak tarafıyla yapılan giriĢimlerin sonuçsuz kalması, proje iç karlılık 
oranının istenilen miktarda gerçekleĢmemesi, Irak tarafından sağlanmıĢ gibi 
görünen güvenlik ortamının heran bozulma riskinin var olması, terör nedeniyle 
oluĢabilecek hasarların sigorta imkanının olmaması, TPAO‟nun 2016 yılı sonu 
itibariyla faiz hariç 2,3 milyar ABD Dolar borç yükü dikkate alınarak projenin 
en az zararla sonuçlandırılması için bir an önce çalıĢma yapması (Sayfa: 83, 85), 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek; 15) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Sonuç:  
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın 2016 yılı bilançosu ve 

3.336.627.788,53 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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II. ĠDARĠ BÜNYE 
A- Mevzuat 
1- Kanunlar ve kuruluĢ statüsüne iliĢkin mevzuat 
TPAO, Türkiye‟de kamu adına petrol arama-üretim ve rafinaj faaliyetlerini 

yürüten tek kuruluĢ olarak 1954 yılında kurulmuĢtur. KuruluĢ, 1984 yılında çıkarılan 
233 sayılı KHK ile tüzel kiĢiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 
sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teĢekkülü olarak yeniden yapılandırılmıĢ; 
faaliyet alanı, arama, üretim, sondaj ve buna bağlı petrol ameliyeleri ile 
sınırlandırılmıĢ, rafinaj, pazarlama ve boru hatları ile petrol taĢımacılığı KuruluĢun 
faaliyet alanından çıkarılmıĢtır.  

Bugün itibarıyla TPAO‟nun ana faaliyet konusu hidrokarbon arama ve üretimi, 
doğal gaz depolama, Türkiye içindeki ve dıĢındaki petrol ve doğal gaz boru hattı 
projelerine iĢtirak etmektir.  Bunlara ek olarak TPAO, petrol ve doğal gaz 
operasyonlarını Türkiye içinde ve dıĢında Türkiye‟nin ulusal petrol Ģirketi olarak 
yürütmektedir. Bu operasyonlar doğal gaz ve petrolle ilgili olan bütün arama, 
değerlendirme, geliĢtirme, çıkarma, üretim, stabilizasyon, arıtma (doğal gaz arıtma 
işlemlerini de içermektedir), stimülasyon, enjeksiyon, toplama, depolama, taĢıma, 
iĢleme,  teslimat noktasına ve buradan pazarlama noktalarına taĢımak ve sözleĢme 
alanlarıyla ilgili terk iĢlemlerini içermektedir. 

TPAO, 233 sayılı KHK ile Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk 
hükümlerine tabidir.  Personelin özlük hakları açısından 399 sayılı KHK‟nın geçici 9 
uncu maddesine, kapsam dıĢı personel, ücretler ve diğer özlük haklarının tespiti 
bakımından 18.5.1994 tarih ve 527 sayılı KHK‟ya tabi olup, üst yöneticilerin atanması 
2477 sayılı Kanuna göre yapılmaktadır. Personelle ilgili iĢlemler 4857 sayılı ĠĢ 
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 237 sayılı TaĢıt Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 2872 
sayılı Çevre Kanunu, doğrudan veya dolaylı olarak 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 
4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, TPAO‟nun faaliyet uygulamalarında ve 
bunların izlenmesinde ya da denetlenmesinde tabi olunan belli baĢlı diğer kanun 
hükümlerini ortaya koymaktadır. 

2015-2019 yıllarını kapsamak üzere hazırlanan TPAO Stratejik Planı, ilgili 
Bakanın 15.07.2015 tarihli oluru ile onaylanmıĢtır. Stratejik Plan, Kalkınma 
Bakanlığınca; “onuncu kalkınma planı, orta vadeli program, yatırım programı ile kamu 
idareleri stratejik planlama kılavuzuna uygunluk” kapsamında değerlendirilmiĢ olup,  
23.02.2015 tarihli yazı ekinde, 2015-2019 dönemi için uygulanması öngörülmüĢtür. 
Stratejik plan, esas itibarıyla Kurumun organizasyonu, faaliyet alanları, hizmetleri ve 
ürünleri, hedefleri, performans göstergeleri, yıllara göre ödenek ihtiyacı ve gelir 
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projeksiyonu içerikli olup, Ortaklığın önceki dönem mali tabloları da dahil olmak 
üzere, faaliyet raporları, mali istatistikler ve bütçe programları 2015-2019 dönemini 
kapsayan Stratejik plan hedef ve programları paralelinde yürütülmektedir. 

TPAO‟nun 31.12.2016 tarihi itibarıyla onaylanmıĢ ve çıkarılmıĢ nominal 
sermaye tutarı 3,5 milyar TL‟dir, bunun 3.310 milyon TL‟si ödenmiĢ olup, sermaye 
paylarının tamamı Hazineye ait iken; Bakanlar Kurulu‟nun 24.01.2017 tarih ve 
2017/9756 sayılı Kararnamesi Eki Karar ile TPAO‟nun sermayesinde bulunan %100 
Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna devredilmiĢ; Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı‟na ait 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan Ankara 20. Noterliği‟nin 29.03.2017 tarih 05607 yevmiye numarasıyla 
onaylanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı‟nın Hazineye ait hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu‟na aktarıldığı 
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü‟nün 5602 No.lu Siciline kayden 31.03.2017 tarihinde 
tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‟nin 05.04.2017 tarihli ve 9299 sayılı 
nüshasında ilan olunmuĢtur.  

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim ġirketi, 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı 
Kanunla kurulmuĢ, Bakanlar Kurulunun 17.10.2016 tarih ve 2016/9429 sayılı Kararı 
ile yürürlüğe konulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim ġirketi‟nin Yapısına ve 
ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı olmak kaydıyla özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve ġirket Esas SözleĢmesi  hükümlerine 
göre idare edilmek üzere BaĢbakanlığa bağlı anonim Ģirket statüsünde, “sermaye 
piyasalarında araç çeĢitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan 
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dıĢ kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli 
yatırımlara iĢtirak etmek” amacıyla kurulan bir Ģirkettir. Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim ġirketi‟nin kuruluĢ sermayesi 50 milyon TL olup, taahhüt edilmiĢ 
ve nakden ödenmiĢ sermaye paylarının  tamamı (%100) T.C. BaĢbakanlık 
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‟na aittir.  

Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Aġ Genel Müdürlüğü‟nün 
TPAO Genel Müdürlüğüne muhatap 17.02.2017 tarihli ve bilasayılı talimatlarında, 
değerleme çalıĢmalarını yürütmek üzere bir özel danıĢmanlık firması ile bağımsız 
denetim çalıĢmalarını yürütmek üzere bir bağımsız denetim firmasının ayrı ayrı 
yetkilendirildiği bildirilmiĢ olup, raporlama tarihi (Haziran/2017) itibarıyla söz konusu 
firmaların TPAO nezdindeki değerleme ve bağımsız denetim çalıĢmaları halihazırda 
devam etmektedir.  

TPAO, 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre 
TBMM ve SayıĢtay‟ın denetimine tabi bulunmaktadır. 

2- Tüzükler 
2016 yılında TPAO‟yu doğrudan ilgilendiren bir tüzük yayımlanmamıĢtır. 

07.03.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu‟nun 14 üncü maddesi uyarınca 
düzenlenmiĢ olan 89/14111 sayılı Petrol Tüzüğü yürürlüktedir. 
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3- Bakanlar Kurulu Kararları 
2016 Yılı Programı ile “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 

ve Ġzlenmesine Dair Karar”‟ın kabulüne iliĢkin 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede, Kamu 
Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programı Hakkında Kararın kabulüne iliĢkin 12.10.2015 tarih 2015/8196 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

4- Uluslararası anlaĢmalar 
Cari yılda Ortaklığı doğrudan ilgilendiren uluslararası anlaĢma yapılmamıĢtır. 
5-Yüksek Planlama Kurulu Kararları 
20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı “ TPAO Genel Müdürlüğüne Ait Doğal 

Gaz Depolama Tesislerinin BOTAġ Genel Müdürlüğüne Devredilmesi” konulu, 
BOTAġ ve TPAO‟yu doğrudan ilgilendiren Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
yayımlanmıĢtır. Söz konusu YPK düzenlemesi ile; 

 Tesisin iĢletilmesi ve faaliyetleri kapsamında çalıĢan kapsam içi ve kapsam dıĢı 
personelin, mevcut mevzuat hükümleri dahilinde BOTAġ‟a devredilmesine, 

Devir iĢlemlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda 
TPAO ve BOTAġ yetkililerinden oluĢan bir komisyon marifetiyle 
gerçekleĢtirilmesine, 

Tesisin devri için BOTAġ tarafından TPAO‟ya ödenecek tutara (460.082.212,-
TL) iliĢkin ödeme planının söz konusu komisyon tarafından hazırlanmasına,  

BOTAġ‟ın doğal gaz fiyatları belirlenirken devir için yapılacak ödemelerin 
dikkate alınmasına,  

Karar verilmiĢtir. 
6-Yönetmelikler 
Anayasa'nın 124 üncü maddesine göre, kamu tüzel kiĢilikleri kendi görev 

alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak Ģartıyla, yönetmelik çıkarabilmektedir. Bir kamu tüzel kiĢisi 
olan TPAO,  hem faaliyet alanlarının düzenlenmesi hem de idari yapılanmasıyla ilgili 
yönetmelikleri çıkarmakta ve bunları uygulamaktadır. 

24.05.1984 tarih ve 3011 sayılı “Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan 
Yönetmelikler Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde; BaĢbakanlık, bakanlıklar ve 
kamu tüzel kiĢiliklerinin, iĢbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri 
düzenleyen, kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan, kamuyu ilgilendiren 
yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanacağı; ancak milli emniyet ve milli 
güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taĢıyan yönetmeliklerin ise 
yayımlanmayacağı hüküm altına alınmıĢtır. TPAO, belirtilen mevzuat hükmüne uygun 
olan tüm yönetmelikleri resmi gazetede yayımlamaktadır. 
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Bu kapsamda düzenlenmiĢ 4 yönetmelik ve 46 yönerge mevcuttur. TPAO Mal 
ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
07.03.2015 tarih ve 29288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Kamu Ġhale 
Kanununa Göre Ġhale Edilen Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 
Kapsamında Ġstihdam Edilen ĠĢçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında 
Yönetmelik 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır.  

09.01.2015 tarihli ve 1767/1 sayılı YKK ile “TP YurtdıĢı Petrolleri SatıĢ, 
Pazarlama ve Değerlendirme Yönergesi”nde değiĢiklik yapılmıĢtır. 29.04.2015 tarihli 
ve 1775/2 sayılı YKK‟nda “TP Personel Alımı Sınav Yönergesi‟nde değiĢiklik 
yapılmıĢtır. 1990 tarih ve 1088/4 sayılı YKK ile yürürlükte bulunan “TPAO Stok 
Kontrol Yönetmeliği”  28.05.2015 tarihli ve 1779/1 sayılı YKK ile “TP Stok Kontrol 
Yönergesi” olarak yeniden düzenlenmiĢtir. 24.06.2015 tarihli ve 1781/1 sayılı YKK ile 
“TP Bölge Müdürlükleri Konut Yönergesi”nde gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır.  

Ayrıca, 23.07.2015 tarih ve 10237 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile TP Ortak 
Operasyonlar Denetimi Usul ve Esasları ile Ġmza Yetkileri Yönergesi , TPAO Genel 
Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
Usul ve Esasları düzenlenmiĢtir. 

B- TeĢkilat 
1-TeĢkilatın yapısı 
TPAO merkez teĢkilatı; genel müdür ve beĢ genel müdür yardımcısı,  teftiĢ 

kurulu baĢkanlığı, I. hukuk müĢavirliği, 14 daire baĢkanlığı ve bunlara bağlı alt 
birimlerden; taĢra teĢkilatı ise Batman, Adıyaman ve Trakya/Lüleburgaz‟da bulunan 
bölge müdürlüklerinden oluĢmaktadır.  

TPAO‟nun yurt dıĢı faaliyetleri için  sermayesinin tamamına veya bir kısmına 
sahip olduğu yurt dıĢı Ģirketler kurulmuĢ veya iĢtirak tesis edilmiĢtir. Kurumun yurt 
dıĢında, TPOC‟a ait, Trablus-Libya ve Bağdat-Irak‟ta birer BranĢ Ofisi ile LefkoĢa-
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bakü-Azerbaycan‟da birer Temsilciliği 
bulunmaktadır. 

Yönetim kurulunun 14.05.2013 tarih ve 1719/3 sayılı kararı ile TPOC‟a bağlı 
alt Ģirketlerle proje Ģirketinin kurulması uygun bulunmuĢtur (TP Oilfield Services 
Company Ltd. – TPOFS, TP Afganistan Ltd, TP Libya Ltd, TP Mansuria Ltd, TP Siba 
LTD, TP Europe Ltd, TP Kyrgyzstan Ltd.).  

14.09.2014 tarih ve 1756 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden TPOC altında 
(%99.99 TPOC , %0.01 TPBTC)  Hollanda‟da TP Netherlands Coöperatief  U.A. 
isimli bir kooperatif  kurulmuĢtur.  

Alt Ģirket; “TPOC veya TPAO tarafından belirli bir sektörde faaliyet göstermesi 
için kurulmuĢ bulunan ve hisselerinin tamamı TPOC ve TPAO‟ya ait Ģirketler”;  

Proje ġirketi, “TPOC veya TPAO tarafından sadece belirli bir projenin 
yürütülmesi amacıyla kurulan ve hisselerinin tamamı TPOC veya TPAO‟ya ait 
Ģirketler”  olarak tarif edilmiĢtir.  
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ve 1775/2 sayılı YKK‟nda “TP Personel Alımı Sınav Yönergesi‟nde değiĢiklik 
yapılmıĢtır. 1990 tarih ve 1088/4 sayılı YKK ile yürürlükte bulunan “TPAO Stok 
Kontrol Yönetmeliği”  28.05.2015 tarihli ve 1779/1 sayılı YKK ile “TP Stok Kontrol 
Yönergesi” olarak yeniden düzenlenmiĢtir. 24.06.2015 tarihli ve 1781/1 sayılı YKK ile 
“TP Bölge Müdürlükleri Konut Yönergesi”nde gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır.  

Ayrıca, 23.07.2015 tarih ve 10237 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile TP Ortak 
Operasyonlar Denetimi Usul ve Esasları ile Ġmza Yetkileri Yönergesi , TPAO Genel 
Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
Usul ve Esasları düzenlenmiĢtir. 

B- TeĢkilat 
1-TeĢkilatın yapısı 
TPAO merkez teĢkilatı; genel müdür ve beĢ genel müdür yardımcısı,  teftiĢ 

kurulu baĢkanlığı, I. hukuk müĢavirliği, 14 daire baĢkanlığı ve bunlara bağlı alt 
birimlerden; taĢra teĢkilatı ise Batman, Adıyaman ve Trakya/Lüleburgaz‟da bulunan 
bölge müdürlüklerinden oluĢmaktadır.  

TPAO‟nun yurt dıĢı faaliyetleri için  sermayesinin tamamına veya bir kısmına 
sahip olduğu yurt dıĢı Ģirketler kurulmuĢ veya iĢtirak tesis edilmiĢtir. Kurumun yurt 
dıĢında, TPOC‟a ait, Trablus-Libya ve Bağdat-Irak‟ta birer BranĢ Ofisi ile LefkoĢa-
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bakü-Azerbaycan‟da birer Temsilciliği 
bulunmaktadır. 

Yönetim kurulunun 14.05.2013 tarih ve 1719/3 sayılı kararı ile TPOC‟a bağlı 
alt Ģirketlerle proje Ģirketinin kurulması uygun bulunmuĢtur (TP Oilfield Services 
Company Ltd. – TPOFS, TP Afganistan Ltd, TP Libya Ltd, TP Mansuria Ltd, TP Siba 
LTD, TP Europe Ltd, TP Kyrgyzstan Ltd.).  

14.09.2014 tarih ve 1756 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden TPOC altında 
(%99.99 TPOC , %0.01 TPBTC)  Hollanda‟da TP Netherlands Coöperatief  U.A. 
isimli bir kooperatif  kurulmuĢtur.  

Alt Ģirket; “TPOC veya TPAO tarafından belirli bir sektörde faaliyet göstermesi 
için kurulmuĢ bulunan ve hisselerinin tamamı TPOC ve TPAO‟ya ait Ģirketler”;  

Proje ġirketi, “TPOC veya TPAO tarafından sadece belirli bir projenin 
yürütülmesi amacıyla kurulan ve hisselerinin tamamı TPOC veya TPAO‟ya ait 
Ģirketler”  olarak tarif edilmiĢtir.  

 

 
    

TP OilField Services Company Limited (TPOFS) yönetim kurulu 25.01.2015 
tarih ve 2015/3 sayılı toplantısında TPOFS‟un iĢ ve yönetim merkezinin  Kuzey Irak 
Erbil‟e taĢınmasına karar vermiĢtir. TPOFS yönetim kurulu 10.04.2015 tarih ve 2015/9 
sayılı toplantısında; TPOFS Co. Ltd. Türkiye ġubesinin tasfiye edilmesine, TPOFS‟ye 
tesis edilen Türkiye‟deki vergi mükellefiyetinin kaldırılmasına, ġirketin Ankara 
Ticaret Odasındaki Oda Sicil Kaydının sildirilmesine karar vermiĢtir.  

Alt Ģirketler ve proje Ģirketleri ile ilgili olarak yönetim kurulunun 15.05.2014 
tarih ve 1745/2 sayılı kararı ile onaylanmıĢ olan TPAO‟nun Yabancı Ülkelerde Kurulu 
ġirketlerine Dair Yönergenin “Personele ĠliĢkin Hususlar” baĢlıklı 18 inci maddesinin 
1 inci fıkrasında; ġirketlerin (Alt Şirketler ve Proje Şirketleri) yönetim kurulları, 
ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve sayısını belirlemeye, belirlenen personelin 
atamasının yapılmasına, ücret ve diğer özlük haklarının belirlenerek bireysel iĢ 
sözleĢmesinin imzalanmasına ve genel düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu Ģekilde 
atanacak personel TPAO personeli arasından seçilecektir.” denilmektedir. Buna göre 
Ģirket yönetim kurulları çalıĢtırdıkları personelin maaĢlarını belirlemektedir. Servis 
Ģirketi personelin ücretleri Turkish Petroleum OildField Services Company Limited 
Yönetim Kurulunun 12.06.2014 tarihli ve 2014/12 sayılı kararıyla onaylanan TPOFS 
Personel Yönergesi ile düzenlenmiĢtir. 

233 sayılı KHK ve ana statüye göre TPAO‟nun yürütme organı; genel 
müdürlük, daire baĢkanlığı, bölge müdürlüğü, müdürlük gibi birimlerden 
oluĢmaktadır.  

TPAO‟nun TeĢkilat ġemasına Raporun Ekler bölümünde (Ek:1) yer verilmiĢtir. 
2- Karar organı 
Kurumun en üst karar organı olan yönetim kurulunun teĢkili, görev ve yetkileri 

ile üyelerinin atanmaları, nitelik ve Ģartları, görev süreleri, görevden alınmaları 
hakkında ve ilgili diğer hususlarda 233 sayılı KHK hükümleri uygulanmaktadır. 
Yönetim Kurulu, belirtilen Kararnamenin 6‟ncı maddesi uyarınca bir baĢkan ve beĢ 
üyeden oluĢmaktadır.  

Genel müdür yönetim kurulunun baĢkanı olup,  ilgili bakanın teklifi üzerine 
ortak karar ile atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri 
Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakanın, diğer ikisi ise teĢebbüs genel müdür 
yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. 

Genel müdür ve yönetim kurulu baĢkanlığı kadrosuna, 02.05.2015 tarih ve 
29343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/250 sayılı Kararla, 2477 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre atama yapılmıĢtır.  

Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara iliĢkin olarak, 
2016 yılı faaliyet döneminde yaptığı 24 oturum neticesinde toplam 117 karar istihsal 
etmiĢtir. 

Yönetim Kurulu üyelerini gösteren çizelgeye raporun iç kapaktan sonra gelen 
ikinci sayfasında yer verilmiĢtir. 
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3- Yürütme organı 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana statüye göre Kurumun yürütme 

organı; genel müdürlük, daire baĢkanlığı, bölge müdürlüğü, müdürlük gibi birimlerden 
oluĢmaktadır. 

4- Servisler 
- TeftiĢ ve iç kontrol sistemi  
TeftiĢ kurulu baĢkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, çalıĢma usul ve 

esasları 12.11.1993 tarih ve 21756 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan TeftiĢ Kurulu 
Yönetmeliği ile belirlenmiĢtir. TeftiĢ ünitesi; BaĢkan, dört baĢmüfettiĢ, beĢ müfettiĢ ve 
bir müfettiĢ yardımcısı ile üç büro personelinden oluĢmaktadır. 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 2016 yılı TeftiĢ Programı 
18.12.2015 tarih ve E.40119 sayılı Genel Müdürlük Olur‟u çerçevesinde yürürlüğe 
girmiĢtir. 2016 yılı rutin teftiĢ faaliyetleri, program çerçevesinde 31.12.2016 tarihi 
itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıĢtır. 2016 Yılı TeftiĢ Programına ait 9 adet birimin 
teftiĢi tamamlanmıĢ ve söz konusu cevaplı teftiĢ raporlarına ait süreçlerin devam ettiği 
anlaĢılmıĢtır. 

2016 yılı teftiĢ programı ve program harici olarak düzenlenen rapor tiplerinin 
sayısal ayrıntısı Tablo 2‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 2: TeftiĢ programı 

Rapor tipleri  Programlı             
rapor sayısı 

Program harici rapor 
sayısı  

Toplam rapor 
sayısı 

Cevaplı teftiĢ raporu 66 - 66 
Ġnceleme raporu - 17 17 
SoruĢturma raporu - 11 11 
FETÖ/PDY SoruĢturma raporları - 88 88 

Toplam 66 116 182 

2016 yılında 55 cevaplı teftiĢ raporu düzenlenmiĢ, iĢlemleri önceki dönemden 
2015 yılına devreden 11 rapor ile birlikte 66 rapor Genel Müdürlük Makamına 
sunularak Olur ihdas edilmesini müteakip gereğinin ifası için ilgili birimlere 
gönderilmiĢtir. 

Yıl içinde gelen ihbar ve Ģikayetlerin değerlendirilmesi, teftiĢ esnasında tespit 
edilen konular ve diğer yollarla TeftiĢ Kurulu‟na intikal eden 28 konu hakkında 
inceleme ve/veya soruĢturma açılmıĢtır. 2015 yılından devam eden 8 adet inceleme ve 
2016 yılında açılan inceleme ve/veya soruĢturmalardan 20 konunun incelenmesi 
ve/veya soruĢturması tamamlanmıĢtır. Bu görevler dıĢında; FETÖ/PDY kapsamında 
açığa alınan kurum personeli hakkında ayrıca 88 soruĢturma raporu düzenlenmiĢtir. 

Ayrıca, 2016 TeftiĢ Programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dıĢı ortak 
operasyonlar tarafından yapılan yatırımlara iliĢkin operatör hesaplarının denetimine 
iĢtirak edilmiĢ ve diğer ortakların katılımı ile denetimler gerçekleĢtirilmiĢtir. 
TPAO‟nun yurt dıĢı ve yurt içi ortak yatırımları kapsamında yapılan denetimler 
sonucu, prosedürü tamamlanan raporlar Genel Müdürlük Makamına sunularak gereği 
için ilgili daire baĢkanlıklarına intikal ettirilmiĢtir. 
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3- Yürütme organı 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana statüye göre Kurumun yürütme 

organı; genel müdürlük, daire baĢkanlığı, bölge müdürlüğü, müdürlük gibi birimlerden 
oluĢmaktadır. 

4- Servisler 
- TeftiĢ ve iç kontrol sistemi  
TeftiĢ kurulu baĢkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, çalıĢma usul ve 

esasları 12.11.1993 tarih ve 21756 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan TeftiĢ Kurulu 
Yönetmeliği ile belirlenmiĢtir. TeftiĢ ünitesi; BaĢkan, dört baĢmüfettiĢ, beĢ müfettiĢ ve 
bir müfettiĢ yardımcısı ile üç büro personelinden oluĢmaktadır. 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 2016 yılı TeftiĢ Programı 
18.12.2015 tarih ve E.40119 sayılı Genel Müdürlük Olur‟u çerçevesinde yürürlüğe 
girmiĢtir. 2016 yılı rutin teftiĢ faaliyetleri, program çerçevesinde 31.12.2016 tarihi 
itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıĢtır. 2016 Yılı TeftiĢ Programına ait 9 adet birimin 
teftiĢi tamamlanmıĢ ve söz konusu cevaplı teftiĢ raporlarına ait süreçlerin devam ettiği 
anlaĢılmıĢtır. 

2016 yılı teftiĢ programı ve program harici olarak düzenlenen rapor tiplerinin 
sayısal ayrıntısı Tablo 2‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 2: TeftiĢ programı 

Rapor tipleri  Programlı             
rapor sayısı 

Program harici rapor 
sayısı  

Toplam rapor 
sayısı 

Cevaplı teftiĢ raporu 66 - 66 
Ġnceleme raporu - 17 17 
SoruĢturma raporu - 11 11 
FETÖ/PDY SoruĢturma raporları - 88 88 

Toplam 66 116 182 

2016 yılında 55 cevaplı teftiĢ raporu düzenlenmiĢ, iĢlemleri önceki dönemden 
2015 yılına devreden 11 rapor ile birlikte 66 rapor Genel Müdürlük Makamına 
sunularak Olur ihdas edilmesini müteakip gereğinin ifası için ilgili birimlere 
gönderilmiĢtir. 

Yıl içinde gelen ihbar ve Ģikayetlerin değerlendirilmesi, teftiĢ esnasında tespit 
edilen konular ve diğer yollarla TeftiĢ Kurulu‟na intikal eden 28 konu hakkında 
inceleme ve/veya soruĢturma açılmıĢtır. 2015 yılından devam eden 8 adet inceleme ve 
2016 yılında açılan inceleme ve/veya soruĢturmalardan 20 konunun incelenmesi 
ve/veya soruĢturması tamamlanmıĢtır. Bu görevler dıĢında; FETÖ/PDY kapsamında 
açığa alınan kurum personeli hakkında ayrıca 88 soruĢturma raporu düzenlenmiĢtir. 

Ayrıca, 2016 TeftiĢ Programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dıĢı ortak 
operasyonlar tarafından yapılan yatırımlara iliĢkin operatör hesaplarının denetimine 
iĢtirak edilmiĢ ve diğer ortakların katılımı ile denetimler gerçekleĢtirilmiĢtir. 
TPAO‟nun yurt dıĢı ve yurt içi ortak yatırımları kapsamında yapılan denetimler 
sonucu, prosedürü tamamlanan raporlar Genel Müdürlük Makamına sunularak gereği 
için ilgili daire baĢkanlıklarına intikal ettirilmiĢtir. 

 

 
    

TeftiĢ Programında, merkez ve taĢra teĢkilatı ile yurt dıĢı ofis denetimine ilave 
olarak TPOC, TP Missan Ltd. ġti., TP Badra Ltd. ġti., TP BTC Ltd. ġti., TP SCP Ltd. 
ġti., TP EUROPE Ltd. ġti., TP Oil Field Services Ltd. ġti., TP Afganistan Ltd. ġti., TP 
Africa (Kırgızistan) Ltd. ġti., TP Libya Ltd. ġti., TP Mansurya Ltd. ġti. ve TP Siba 
Ltd. ġti. denetimine yer verilerek gerekli denetimler gerçekleĢtirilmiĢtir. Yurt içi ortak 
operasyonlardan Prenco ile yürütülen operasyonun, Amity Oil ile ortak yürütülen 
operasyonun, Shell ile ortak yürütülen operasyonun 2015 yılına iliĢkin proje 
hesaplarının denetimleri ise Türkiye‟deki merkez bürolarında yerine getirilmiĢtir. 

- Ġç kontrol sistemi 
17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 30.09.2014 

tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının  Eki, 2015 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Kararın “Ġç Kontrol Sisteminin 
OluĢturulması” baĢlıklı 24 üncü maddesinin  4 üncü fıkrasında; Kamu iktisadi 
teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıkların, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim 
faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluĢturmak ve yeterli sayıda iç denetçi 
istihdam etmekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıĢtır.  

Belirtilen düzenleme hükmü uyarınca, TPAO Yönetim Kurulu‟nun 18.07.2014 
tarih ve 1752/5 sayılı kararıyla,  “Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı”  birimi ile “Ġç denetçi”  
unvanının ihdası kabul edilmiĢ, 24.02.2015 tarih ve 1770 sayılı kararı ile iç denetçi 
kadro/unvan sayısı 12 olarak belirlenmiĢ, 07.12.2016 tarihli ve 1825 sayılı kararı ile  
“TPAO Ġç Denetim Yönergesi” uygulamaya konulmuĢtur. 

233 sayılı KHK‟nın 9 uncu maddesi ile 30.09.2014 tarih ve 2014/6842 sayılı 
2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Eki Kararın 24 üncü maddesi 
uyarınca hazırlanmıĢ bulunan “TPAO Ġç Denetim Yönergesi”nde, TPAO‟da 
gerçekleĢtirilecek iç denetim faaliyetlerinde uyulacak çalıĢma usul ve esasları ile bu 
faaliyetleri yürüten “Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı”nın organizasyon, görev, yetki ve 
sorumluluklarının yanı sıra, TPAO‟nun merkez, taĢra ve bağlı kuruluĢları, iĢtirakler ve 
doğrudan veya dolaylı olarak hisselerine sahip olduğu Ģirketler dahil tüm ünitelerin her 
türlü faaliyet ve iĢlemlerine iliĢkin iç denetim faaliyetleri ile iç denetime dair usul ve 
esaslar belirlenmiĢtir. 

Yönergenin 5 ve 6 ncı maddelerinde; iç denetimin misyonu risk odaklı, objektif 
güvence sağlayarak tavsiye ve öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve 
geliĢtirmek; iç denetimin amacının ise, TPAO‟nun faaliyetlerini geliĢtirmek ve 
faaliyetlere değer katmak, sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla TPAO‟nun kurumsal 
yönetimi, risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 
geliĢtirilmesine yönelik öneriler sunmak suretiyle amaçlara ulaĢmasına katkı sağlamak 
olarak belirlenmiĢtir.  

Yönergenin 12 ve 13 üncü maddelerine göre; Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı; 
daire baĢkanı, iç denetçiler ve büro personelinden oluĢur. BaĢkanlık, iĢlevsel olarak 
yönetim kuruluna, idari olarak genel müdüre bağlı ve sorumludur. BaĢkanlığın ve iç 
denetçilerin görev merkezi genel müdürlüktür. Ġç denetim faaliyetleri TPAO‟nun 
merkez, taĢra, bağlı kuruluĢları, iĢtirakleri ve doğrudan ya da dolaylı olarak hisselerine 
sahip olduğu Ģirketleri dahil tüm ünitelerinde yerine getirilir. 
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14 üncü maddesine göre; Ġç Denetim Daire BaĢkanı, iç denetçiler için ilgili 
mevzuatta aranan Ģartları haiz olan; tercihen TPAO‟da çalıĢanlar arasından kıdem, 
bilgi ve tecrübe düzeyi ile TPAO Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak, 
Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır. 

16 ncı maddesine göre; iç denetçi atamalarında lisans mezunu ve en az beĢ 
hizmet yılını doldurmanın yanı sıra ilgili mevzuatta yer alan Kamu Ġç Denetçi 
Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information 
System Auditor), CCSA (Cretified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified 
Government, Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olma Ģartı aranır. Ġç 
denetçi ataması Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 
gerçekleĢtirilir. 

21 inci maddesine göre; Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı, risk esaslı olarak 
hazırlanmıĢ ve yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ Ġç Denetim planı ve Programını 
bağımsızlık ilkesi doğrultusunda uygular. 

Yönergenin diğer ilgili maddelerinde ise; iç denetim görevi sırasında bir 
yolsuzluk veya usulsüzlük bulgusuna ulaĢıldığında, tespitler ve elde edilen delillerin 
ivedilikle daire baĢkanı aracılığıyla yönetim kuruluna bildirileceği; baĢkanlığa intikal 
eden ihbar ve Ģikayetlerin değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde yönetim 
kuruluna bildirileceği; iç denetçilerin, ihbar ve Ģikayetler üzerine program kapsamında 
veya program dıĢı yapılan incelemelerde mevcut iç kontrol sisteminin yolsuzluk ve 
usulsüzlükleri önleme kabiliyetini de değerlendirecekleri; 

Ġç denetim çalıĢması sonucunda tespit edilen bulguların, süreç sahipleri ile 
gerekli müzakereler yapılarak kapanıĢ toplantısında değerlendirecekleri, söz konusu 
müzakere sonrasında yapılan çalıĢmalarla en geç 10 iĢ günü içinde taslak rapor haline 
getirileceği, inceleme ve görüĢlerini bildirmesi amacıyla denetlenen üniteye 
gönderileceği; 

Yönergenin 23 ve 24 üncü maddeleri doğrultusunda hazırlanan taslak rapor ile 
ilgili olarak denetlenen ünite görüĢlerinin alınmasından sonra, baĢkanlık tarafından 
raporun nihai hale getirileceği ve nihai raporun yayınlanmasının, taslak rapor 
üzerindeki görüĢlerin alınmasını takiben en geç 10 iĢ günü içerisinde 
gerçekleĢtirileceği; 

Denetlenen ünite yöneticisinin, iç denetim raporunda yer alan bulguları dikkate 
almak ve gerekli iyileĢtirici/geliĢtirici eylemleri yapmakla sorumlu olduğu ve daire 
baĢkanının da önerilerin uygulanıĢını izlemekle yükümlü olduğu; 

Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı tarafından dönem içerisinde devam eden ve 
tamamlanmıĢ faaliyetler, tamamlanmıĢ iç denetim raporlarının ve bulgularının özetleri 
ile düzeltici eylem planlarının uygulama sonuçlarını yönetim kuruluna yılda en az iki 
defa raporlayacağı; 

Ġç denetçilerin, faaliyetlerini gizlilik ve sır saklama prensipleri çerçevesinde 
yürütmekle yükümlü oldukları, ticari sırra iliĢkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla 
denetim kanıtlarının gerekli hallerde paylaĢılmasının daire baĢkanının onayı ile 
gerçekleĢtirileceği, daire baĢkanının aksi kanuni düzenlemelerle emredilmediği 
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14 üncü maddesine göre; Ġç Denetim Daire BaĢkanı, iç denetçiler için ilgili 
mevzuatta aranan Ģartları haiz olan; tercihen TPAO‟da çalıĢanlar arasından kıdem, 
bilgi ve tecrübe düzeyi ile TPAO Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak, 
Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır. 

16 ncı maddesine göre; iç denetçi atamalarında lisans mezunu ve en az beĢ 
hizmet yılını doldurmanın yanı sıra ilgili mevzuatta yer alan Kamu Ġç Denetçi 
Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information 
System Auditor), CCSA (Cretified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified 
Government, Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olma Ģartı aranır. Ġç 
denetçi ataması Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 
gerçekleĢtirilir. 

21 inci maddesine göre; Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı, risk esaslı olarak 
hazırlanmıĢ ve yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ Ġç Denetim planı ve Programını 
bağımsızlık ilkesi doğrultusunda uygular. 

Yönergenin diğer ilgili maddelerinde ise; iç denetim görevi sırasında bir 
yolsuzluk veya usulsüzlük bulgusuna ulaĢıldığında, tespitler ve elde edilen delillerin 
ivedilikle daire baĢkanı aracılığıyla yönetim kuruluna bildirileceği; baĢkanlığa intikal 
eden ihbar ve Ģikayetlerin değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde yönetim 
kuruluna bildirileceği; iç denetçilerin, ihbar ve Ģikayetler üzerine program kapsamında 
veya program dıĢı yapılan incelemelerde mevcut iç kontrol sisteminin yolsuzluk ve 
usulsüzlükleri önleme kabiliyetini de değerlendirecekleri; 

Ġç denetim çalıĢması sonucunda tespit edilen bulguların, süreç sahipleri ile 
gerekli müzakereler yapılarak kapanıĢ toplantısında değerlendirecekleri, söz konusu 
müzakere sonrasında yapılan çalıĢmalarla en geç 10 iĢ günü içinde taslak rapor haline 
getirileceği, inceleme ve görüĢlerini bildirmesi amacıyla denetlenen üniteye 
gönderileceği; 

Yönergenin 23 ve 24 üncü maddeleri doğrultusunda hazırlanan taslak rapor ile 
ilgili olarak denetlenen ünite görüĢlerinin alınmasından sonra, baĢkanlık tarafından 
raporun nihai hale getirileceği ve nihai raporun yayınlanmasının, taslak rapor 
üzerindeki görüĢlerin alınmasını takiben en geç 10 iĢ günü içerisinde 
gerçekleĢtirileceği; 

Denetlenen ünite yöneticisinin, iç denetim raporunda yer alan bulguları dikkate 
almak ve gerekli iyileĢtirici/geliĢtirici eylemleri yapmakla sorumlu olduğu ve daire 
baĢkanının da önerilerin uygulanıĢını izlemekle yükümlü olduğu; 

Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı tarafından dönem içerisinde devam eden ve 
tamamlanmıĢ faaliyetler, tamamlanmıĢ iç denetim raporlarının ve bulgularının özetleri 
ile düzeltici eylem planlarının uygulama sonuçlarını yönetim kuruluna yılda en az iki 
defa raporlayacağı; 

Ġç denetçilerin, faaliyetlerini gizlilik ve sır saklama prensipleri çerçevesinde 
yürütmekle yükümlü oldukları, ticari sırra iliĢkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla 
denetim kanıtlarının gerekli hallerde paylaĢılmasının daire baĢkanının onayı ile 
gerçekleĢtirileceği, daire baĢkanının aksi kanuni düzenlemelerle emredilmediği 

 

 
    

taktirde, denetim sonuçlarını TPAO dıĢındaki taraflara iletmeden önce, TPAO‟ya 
doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek, yönetim kurulu ve/veya hukuk 
müĢavirliği ile istiĢare etmek ve sonuçların dağıtımını, kullanımı kısıtlayarak, kontrol 
etmek zorunda olduğu; 

Bu yönerge hükümlerinin genel müdür tarafından yürütüleceği; 
Hüküm altına alınmıĢ, ancak Yönerge‟de iç denetim sistemiyle mevcut teftiĢ 

sistemi ve teftiĢ kurulu arasındaki iliĢkiler belirgin Ģekilde tanımlanmamıĢtır. 
Böylece, yeni teĢkil olunan Ġç Denetim Daire BaĢkanlığına Ağustos/2015 

tarihinde bir daire baĢkanı ile iki iç denetçi ataması yapılmıĢ, 2016 yılı içerisinde 
yapılan 6 iç denetçi ataması ile dört büro görevlisinin istihdamına baĢlanmıĢtır. Söz 
konusu daire baĢkanlığında raporlama tarihi (Haziran/2017) itibarıyla daire baĢkanının 
yanı sıra 8 iç denetçi (1 iç denetçi ETKB’da geçici görevlidir) ve 4 büro elemanı görev 
yapmakta olup, ilk defa 2017 yılı iç denetim faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. 

Öte yandan, TPAO Yönetim Kurulu‟nun 23.01.2017 tarih ve 1831/2 sayılı 
toplantısında, Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 11.01.2017 tarih ve 
E.2703 sayılı “2017 - 2019 Ġç Denetim Planı ve 2017 Ġç Denetim Programı” Ġç 
Denetim Yönergesinin 21 inci maddesi uyarınca onaylanarak yürürlüğe alınmıĢtır. 

Söz konusu Plan ve Programda yer alan süreçlere iliĢkin yürütülecek iç denetim 
faaliyetlerinde, 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında ifade edilen 
iç kontrol sisteminin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi çerçevesinde, TPAO tarafından 
benimsenen Kamu Ġç Kontrol Standartlarına temel teĢkil eden COSO Ġç Kontrol 
Standartlarının en güncel hali baz alınmıĢtır. 

Belirtmek gerekirse; iç kontrole yönelik çeĢitli çalıĢmalar, raporlar ve modeller 
mevcut olmakla birlikte dünyada yaygın bir Ģekilde kullanılan kontrol modeli, COSO 
tarafından yayımlanan COSO Ġç Kontrol – BütünleĢik Çerçevesi‟dir. ABD‟de faaliyet 
gösteren beĢ meslek örgütünün bir araya gelerek oluĢturduğu COSO tarafından 
önerilen ve sonraki yıllarda yapılan eklemelerle daha da geliĢtirilen bu yaklaĢım, gerek 
özel gerekse kamu sektöründe genel kabul gören bir standart niteliğindedir. Bu model 
iç kontrolün kapsamını geniĢletmiĢ, muhasebe kontrollerinin yanı sıra yönetim 
kontrollerini kapsayan bir anlayıĢ geliĢtirmiĢtir. Uluslararası düzenleyici örgütler iç 
kontrolle ilgili çalıĢmaları belirli bir sistematiğe dönüĢtürmede bu modeli esas 
almıĢlardır. 

Buna göre, risk değerlendirmesine temel teĢkil eden TPAO‟nun stratejileri ve 
amaçları üst yönetim tarafından; KiĢi baĢına düĢen üretim miktarını artırmak; 
“Üretilen her varil baĢına düĢen harcama miktarını azaltmak” baĢlığı altında, optimal 
sayıda ve en yüksek kalitede iĢgücü ile çalıĢmak, iĢgücünü verimli kullanarak, üretilen 
varil baĢına iĢçilik giderini azaltmak, üretilen varil baĢına enerji giderini azaltmak; 
“Eklenen rezerv baĢına düĢen keĢif maliyetini azaltmak” baĢlığı altında, fizibiliteyi 
çok iyi yaparak, riski en az olan arama projelerini hayata geçirmek; “Ġlave üretim 
yapılan varil baĢına düĢen EOR giderini azaltmak” baĢlığı altında, proje fizibilitesini 
açık, anlaĢılır, ölçülebilir ve en doğru Ģekilde yapmak; “Ġlave üretim yapılan varil 
baĢına üretim yatırımı (sondaj vb.) giderini azaltmak” baĢlığı altında doğru kuyu 
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optimizasyonu ve maliyet analizi yapmak; “Türkiye‟nin ankonvansiyonel 
potansiyelinin tespit edilerek milli ekonomiye kazandırmak” baĢlığı altında, öncelikle 
üretilebilirliği tespit etmek, sonrasında çok iyi bir ekonomik analiz gerçekleĢtirerek 
üretim yapmak; YerlileĢtirme projeleriyle yurt dıĢına yapılan para akıĢını azaltmak; 
Ar-Ge projeleri yaparak milli ve yerli politikalara maksimum katkı sağlamak; Ģeklinde 
tespit edilmiĢtir.  

Süreçlerin etkin ve verimli olarak iĢletilip iĢletilmemesinin söz konusu strateji 
ve amaçlara ulaĢılmasındaki önem ve etki dereceleri incelenerek yapılan risk 
değerlendirmesi sonucunda süreçler risk düzeylerine göre;  

Portföy yönetimi, kara-deniz ve ortak arama projeleri, iĢ geliĢtirme, yurtdıĢı 
projeler ve proje Ģirketleri, kurumsal risk yönetimi, acil durum müdahale planlaması 
ve yönetimi, üretim operasyonu ve ortak sahalar, üretim geliĢtirme projeleri, üretim 
operasyonu, nakit yönetimi, sondaj ve kuyu tamamlama tasarımlarının yönetimi, 
devreden çıkarma ve terk etme, varlık yönetimi ve teknik bütünlük, üretim 
optimizasyonu, satın alma süreçlerinin yönetimi ile bilgi teknolojileri veri ve bilgi 
yönetimi, süreçleri “YÜKSEK RĠSK” kategorisine, 

Bütçe planlama takip ve maliyet kontrol, hukuk, arama projeleri-
ankonvansiyonel, rezervuar geliĢtirme, destek hizmetleri, rezervuar jeofiziği ve log 
yorumlama, yasal gereklilikleri yönetimi, ticaret yönetimi, kuyu üretime alma, 
hidrokarbon hacim hesaplama, organizasyon yönetimi, çevre koruma yönetimi, 
prosedür belirleme ulaĢım ve nakliye güvenliği ile müteahhit yönetimi, tehlikeli 
maddeler ve ürün güvenliği yönetimi, yer bilimleri, laboratuar operasyonları, sektörel 
analiz ve istatistik, ruhsat yönetimi, iĢ sağlığı ve endüstriyel hijyen yönetimi, tedarik 
zincir yönetimi, gayrimenkul portföy yönetimi, kurumsal strateji yönetimi, ödemeler, 
Ar-Ge projeleri, depo ve lojistik yönetimi, kurumsal performans yönetimi, ücret ve 
bordro yönetimi, bilgi teknolojileri ve hizmet geliĢtirme yönetimi, tahsilat, vergi, veri 
yönetimi ve yorum sistemleri, bilgi teknolojileri hizmet ve operasyon yönetimi, 
kurumsal iletiĢim, genel muhasebe, sabit kıymet yönetimi, bilgi teknolojileri strateji 
yönetimi, saha değerlendirme ve kamulaĢtırma, ĠSGÇ stratejisinin belirlenmesi ile 
finansal kontrol ve raporlama, süreçleri “ORTA  RĠSK” kategorisine, 

Planlı duruĢ yönetimi, personel yönetimi, eğitim yönetimi, performans 
yönetimi, kariyer yönetimi ve yedekleme, seçme ve yerleĢtirme, tedarikçi performans 
yönetimi ile lokasyon hazırlama, süreçleri “DÜġÜK  RĠSK” kategorisine dahil 
edilmiĢtir. 

Yukarıdaki risk kategorilerine göre sıralanan toplam 65 süreç, TPAO‟nun 
amaçları ile ilintileri, aralarındaki devamlılık ve yoğunlaĢtıkları birimler gibi kriterlere 
göre gruplandırılmıĢ ve bütün süreçleri kapsayacak Ģekilde yine risk derecelerine göre 
sıralanmak suretiyle 17 adet güvence görevi belirlenmiĢtir. Bunlar sırasıyla; 

Arama Ünitesi; arama süreçleri, projeler, ankonvansiyonel, yer bilimleri, ruhsat 
ve portföy yönetimi süreçleri “yüksek risk” - ĠĢ GeliĢtirme, YurtdıĢı Projeler 
Müdürlüğü ve Proje ġirketleri Ünitesi; iĢ geliĢtirme, yurtdıĢı projeler ve proje 
Ģirketleri, portföy yönetimi süreçleri “yüksek risk” -  Strateji GeliĢtirme Ünitesi; 
kurumsal risk yönetimi süreci “yüksek risk” -  ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Çevre Ünitesi; 
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optimizasyonu ve maliyet analizi yapmak; “Türkiye‟nin ankonvansiyonel 
potansiyelinin tespit edilerek milli ekonomiye kazandırmak” baĢlığı altında, öncelikle 
üretilebilirliği tespit etmek, sonrasında çok iyi bir ekonomik analiz gerçekleĢtirerek 
üretim yapmak; YerlileĢtirme projeleriyle yurt dıĢına yapılan para akıĢını azaltmak; 
Ar-Ge projeleri yaparak milli ve yerli politikalara maksimum katkı sağlamak; Ģeklinde 
tespit edilmiĢtir.  

Süreçlerin etkin ve verimli olarak iĢletilip iĢletilmemesinin söz konusu strateji 
ve amaçlara ulaĢılmasındaki önem ve etki dereceleri incelenerek yapılan risk 
değerlendirmesi sonucunda süreçler risk düzeylerine göre;  

Portföy yönetimi, kara-deniz ve ortak arama projeleri, iĢ geliĢtirme, yurtdıĢı 
projeler ve proje Ģirketleri, kurumsal risk yönetimi, acil durum müdahale planlaması 
ve yönetimi, üretim operasyonu ve ortak sahalar, üretim geliĢtirme projeleri, üretim 
operasyonu, nakit yönetimi, sondaj ve kuyu tamamlama tasarımlarının yönetimi, 
devreden çıkarma ve terk etme, varlık yönetimi ve teknik bütünlük, üretim 
optimizasyonu, satın alma süreçlerinin yönetimi ile bilgi teknolojileri veri ve bilgi 
yönetimi, süreçleri “YÜKSEK RĠSK” kategorisine, 

Bütçe planlama takip ve maliyet kontrol, hukuk, arama projeleri-
ankonvansiyonel, rezervuar geliĢtirme, destek hizmetleri, rezervuar jeofiziği ve log 
yorumlama, yasal gereklilikleri yönetimi, ticaret yönetimi, kuyu üretime alma, 
hidrokarbon hacim hesaplama, organizasyon yönetimi, çevre koruma yönetimi, 
prosedür belirleme ulaĢım ve nakliye güvenliği ile müteahhit yönetimi, tehlikeli 
maddeler ve ürün güvenliği yönetimi, yer bilimleri, laboratuar operasyonları, sektörel 
analiz ve istatistik, ruhsat yönetimi, iĢ sağlığı ve endüstriyel hijyen yönetimi, tedarik 
zincir yönetimi, gayrimenkul portföy yönetimi, kurumsal strateji yönetimi, ödemeler, 
Ar-Ge projeleri, depo ve lojistik yönetimi, kurumsal performans yönetimi, ücret ve 
bordro yönetimi, bilgi teknolojileri ve hizmet geliĢtirme yönetimi, tahsilat, vergi, veri 
yönetimi ve yorum sistemleri, bilgi teknolojileri hizmet ve operasyon yönetimi, 
kurumsal iletiĢim, genel muhasebe, sabit kıymet yönetimi, bilgi teknolojileri strateji 
yönetimi, saha değerlendirme ve kamulaĢtırma, ĠSGÇ stratejisinin belirlenmesi ile 
finansal kontrol ve raporlama, süreçleri “ORTA  RĠSK” kategorisine, 

Planlı duruĢ yönetimi, personel yönetimi, eğitim yönetimi, performans 
yönetimi, kariyer yönetimi ve yedekleme, seçme ve yerleĢtirme, tedarikçi performans 
yönetimi ile lokasyon hazırlama, süreçleri “DÜġÜK  RĠSK” kategorisine dahil 
edilmiĢtir. 

Yukarıdaki risk kategorilerine göre sıralanan toplam 65 süreç, TPAO‟nun 
amaçları ile ilintileri, aralarındaki devamlılık ve yoğunlaĢtıkları birimler gibi kriterlere 
göre gruplandırılmıĢ ve bütün süreçleri kapsayacak Ģekilde yine risk derecelerine göre 
sıralanmak suretiyle 17 adet güvence görevi belirlenmiĢtir. Bunlar sırasıyla; 

Arama Ünitesi; arama süreçleri, projeler, ankonvansiyonel, yer bilimleri, ruhsat 
ve portföy yönetimi süreçleri “yüksek risk” - ĠĢ GeliĢtirme, YurtdıĢı Projeler 
Müdürlüğü ve Proje ġirketleri Ünitesi; iĢ geliĢtirme, yurtdıĢı projeler ve proje 
Ģirketleri, portföy yönetimi süreçleri “yüksek risk” -  Strateji GeliĢtirme Ünitesi; 
kurumsal risk yönetimi süreci “yüksek risk” -  ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Çevre Ünitesi; 

 

 
    

acil durum müdahale planlaması ve yönetimi süreçleri “yüksek risk” - Üretim Ünitesi; 
üretim süreçleri / projeler, sahalar, varlık yönetimi, rezervuar geliĢtirme, ticaret 
yönetimi süreçleri “yüksek risk” - Mali ĠĢler ĠĢ GeliĢtirme Arama Strateji ĠĢ Üniteleri; 
nakit yönetimi, ekonomik analiz, portföy yönetimi, bütçe planlama ve takip, maliyet 
kontrol süreçleri “yüksek risk” – Sondaj Kuyu Tamamlama Hizmetleri Ünitesi; sondaj 
ve kuyu tamamlama tasarımlarının yönetimi süreçleri “yüksek risk” – Makine Ġkmal 
Ünitesi; satın alma, tedarik zinciri, depo lojistik, gayrimenkul portföy yönetimi, 
kamulaĢtırma, tedarikçi performans süreçleri  “yüksek risk” – Bilgi Teknolojileri 
Arama AraĢtırma Ünitesi; veri ve bilgi yönetimi, hizmetler ve operasyonlar, yorum 
sistemleri, BT strateji yönetimi süreçleri “yüksek risk” – Hukuk Ünitesi; hukuki 
süreçler  “orta risk” – Destek Hizmetleri Ünitesi; destek hizmetleri ve lokasyon 
hazırlama süreçleri “orta risk” – ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Çevre Ünitesi; çevre koruma, 
ulaĢım, nakliye güvenliği, tehlikeli madde yönetimi, iĢ sağlığı ve hijyen yönetimi 
süreçleri “orta risk” – Strateji GeliĢtirme Ünitesi; organizasyon yönetim, sektörel 
analiz, kurumsal strateji, kurumsal performans süreçleri  “orta risk” – Ar-Ge Arama 
Üretim Ünitesi; Ar-Ge projeleri, laboratuar operasyonları süreçleri “orta risk” –  Mali 
ĠĢler Ünitesi; ödemeler, bordro, tahsilat, vergi, genel muhasebe, finansman süreçleri  
“orta risk” – Kurumsal ĠletiĢim Ünitesi; kurumsal iletiĢim süreci  “orta risk” – Ġnsan 
Kaynakları Ünitesi; personel yönetimi, eğitim, performans, kariyer yönetimi, 
yedekleme, seçme ve yerleĢtirme süreçleri “düĢük risk”, olmak üzere  toplam 17 adet 
güvence görevi belirlenmiĢtir. 

2017-2019 Ġç Denetim Planına göre yüksek riskli kategoride değerlendirilen 
süreçlerin tamamının her yıl denetlenmesi öngörülmüĢtür. Orta ve düĢük risk 
kategorisinde yer alan süreçlerin ise, Ġç Denetim Daire BaĢkanlığının tecrübe ve 
olgunluk seviyesi göz önünde bulundurularak, 2018 yılından itibaren baĢlanmak 
suretiyle iki yılda bir denetlenmesi planlanmıĢtır.  

Buna göre 2017 yılında Arama, ĠĢ GeliĢtirme YurtdıĢı Projeler ve Proje 
ġirketleri Portföy Yönetimi, Strateji GeliĢtirme, ĠĢ Sağlığı Güvenliği ve Çevre, Üretim, 
Mali ĠĢler, ĠĢ GeliĢtirme, Arama, Strateji ĠĢ Birimleri, Sondaj ve Kuyu Tamamlama 
Hizmetleri, Makine Ġkmal, Bilgi Teknolojileri Arama ve AraĢtırma ünitelerine iliĢkin 
yüksek risk kategorisine dahil edilmiĢ süreçlerin iç denetim ve kontrol faaliyetlerine 
baĢlanmıĢtır. 

Ayrıca, yukarıda belirtilen denetim çalıĢmalarına ilave olarak, mevcut projeler 
arasında aktif olan ve yüksek riskli olduğu değerlendirilen yurt içindeki Amity, 
Perenco ve Shell ġirketlerinin operatörlüğünde yürütülen projeler ile yurt dıĢındaki 
ACG, ġahdeniz, SCP, BTC, Missan, Badra, Siba ve Rusya projelerine iliĢkin denetim 
faaliyetleri de 2017 yılı programına dahil edilmiĢtir. 

Yukarıda oldukça ayrıntılı izah edilen TPAO Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Kontrol 
Yönergesi ile 2017 - 2019 Ġç Denetim Planı ve 2017 Ġç Denetim Programı 
incelenmiĢtir. 

Hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem Türkiye‟de hem de TPAO‟da kurulmaya 
çalıĢılan iç kontrol sistemleri, büyük oranda COSO modeli esas alınarak 
düzenlenmiĢtir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile buna 
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dayanılarak yapılan ikincil mevzuat düzenlemelerinde de COSO modeli esas alınarak 
iç kontrol standartları oluĢturulmuĢtur.  

Bu kapsamda KuruluĢların/ġirketlerin iç kontrol sistemleri genellikle, COSO 
tarafından belirlenen iç kontrol bileĢenlerini esas alan beĢ bileĢenden meydana 
gelmektedir. Bunlar, Kontrol ortamı, Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 
Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletiĢim süreçleri ile Ġç kontrol sisteminin etkinliğinin 
izlenmesidir. 

Ġç kontrol konusunda, en çok kabul gören tanım, Organizasyon Sponsorluk 
Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations-COSO) tarafından yapılan 
tanımdır. Dünya‟da pek çok kurum, kuruluĢ ve meslek elemanı tarafından kabul gören 
COSO yaklaĢımına göre iç kontrol; bir kuruluĢun yönetim kurulu üyeleri, yönetici ve 
diğer bütün personeli tarafından faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, mali raporların 
güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk amaçlarına yönelik olarak makul 
güvence sağlamaya yönelik oluĢturulan ve yürütülen bir süreçtir. 

Genel kabul görmüĢ COSO tanımından yola çıkarak iç kontrole iliĢkin bir 
değerlendirme yapmak gerekirse; iç kontrolün yönetim kurulu ve yöneticiler baĢta 
olmak üzere KuruluĢun tüm çalıĢanlarından etkilenen bütüncül ve dinamik bir süreç 
olduğu, KuruluĢun amaçlarına ulaĢmasında mutlak değil ancak makul bir güvence 
sunabileceği anlaĢılmaktadır. 

Esas itibarıyla iç kontrol, kuruluĢa ait politikaların, hükümet programlarının 
hedeflenen sonuçlara ulaĢılması, belirlenmiĢ programların istenilen sonuçlara ulaĢması 
bu programlar için kullanılan her türlü kaynağın, belirlenen kurumsal amaç ve 
hedeflerle uyumlu olması, programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması, 
güvenilir ve zamanında gerekli bilginin elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve 
gerektiği zaman karar alıcıları tarafından kullanılması amacıyla oluĢturulan teĢkilat, 
politika ve iĢlemler bütünü olup, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında 
yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. 

Ġç kontrol, mali olsun veya olmasın bütün faaliyetleri kapsayan dinamik bir 
süreçtir. Ġç kontrolden, rolleri farklı olmakla birlikte kuruluĢun bütün yöneticileri ve 
personeli sorumludur. Bu bakımdan iç kontrolün sorumluluğu kuruluĢ dıĢından 
birisine yüklenemez, yönetimin kendisine aittir. Ayrıca iç kontrol sadece mali iĢlem ve 
faaliyetleri kapsamaz, hedeflere ulaĢılmasını ve kaynak kullanımını etkileyen her türlü 
fiil ve faaliyetler iç kontrolün kapsamına girmektedir. BaĢka bir ifadeyle Ġç kontrol, 
sadece kontrol faaliyetlerini değil, kuruluĢun teĢkilat yapısını, iĢleyiĢini, görev, yetki 
ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve kuruluĢun çalıĢanlarının 
tamamının görev üstlendiği dinamik bir süreçtir. 

Ġç kontrol sisteminin kurulması, iĢletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
gerekli önlemlerin zamanında düĢünülüp alınması konularında, üst yöneticilerin 
önderliğinde bütün yöneticiler ve kuruluĢun tüm personelinin katkısı sağlanmalıdır. 

Ġç kontrol düzeninin makul bir güvence sağlamak üzere planlama ve uygulama 
noksanlıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak sürekli biçimde izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekir. Bunu da güçlü bir iç denetim birimi ve etkili biçimde 
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dayanılarak yapılan ikincil mevzuat düzenlemelerinde de COSO modeli esas alınarak 
iç kontrol standartları oluĢturulmuĢtur.  

Bu kapsamda KuruluĢların/ġirketlerin iç kontrol sistemleri genellikle, COSO 
tarafından belirlenen iç kontrol bileĢenlerini esas alan beĢ bileĢenden meydana 
gelmektedir. Bunlar, Kontrol ortamı, Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 
Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletiĢim süreçleri ile Ġç kontrol sisteminin etkinliğinin 
izlenmesidir. 

Ġç kontrol konusunda, en çok kabul gören tanım, Organizasyon Sponsorluk 
Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations-COSO) tarafından yapılan 
tanımdır. Dünya‟da pek çok kurum, kuruluĢ ve meslek elemanı tarafından kabul gören 
COSO yaklaĢımına göre iç kontrol; bir kuruluĢun yönetim kurulu üyeleri, yönetici ve 
diğer bütün personeli tarafından faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, mali raporların 
güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk amaçlarına yönelik olarak makul 
güvence sağlamaya yönelik oluĢturulan ve yürütülen bir süreçtir. 

Genel kabul görmüĢ COSO tanımından yola çıkarak iç kontrole iliĢkin bir 
değerlendirme yapmak gerekirse; iç kontrolün yönetim kurulu ve yöneticiler baĢta 
olmak üzere KuruluĢun tüm çalıĢanlarından etkilenen bütüncül ve dinamik bir süreç 
olduğu, KuruluĢun amaçlarına ulaĢmasında mutlak değil ancak makul bir güvence 
sunabileceği anlaĢılmaktadır. 

Esas itibarıyla iç kontrol, kuruluĢa ait politikaların, hükümet programlarının 
hedeflenen sonuçlara ulaĢılması, belirlenmiĢ programların istenilen sonuçlara ulaĢması 
bu programlar için kullanılan her türlü kaynağın, belirlenen kurumsal amaç ve 
hedeflerle uyumlu olması, programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması, 
güvenilir ve zamanında gerekli bilginin elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve 
gerektiği zaman karar alıcıları tarafından kullanılması amacıyla oluĢturulan teĢkilat, 
politika ve iĢlemler bütünü olup, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında 
yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. 

Ġç kontrol, mali olsun veya olmasın bütün faaliyetleri kapsayan dinamik bir 
süreçtir. Ġç kontrolden, rolleri farklı olmakla birlikte kuruluĢun bütün yöneticileri ve 
personeli sorumludur. Bu bakımdan iç kontrolün sorumluluğu kuruluĢ dıĢından 
birisine yüklenemez, yönetimin kendisine aittir. Ayrıca iç kontrol sadece mali iĢlem ve 
faaliyetleri kapsamaz, hedeflere ulaĢılmasını ve kaynak kullanımını etkileyen her türlü 
fiil ve faaliyetler iç kontrolün kapsamına girmektedir. BaĢka bir ifadeyle Ġç kontrol, 
sadece kontrol faaliyetlerini değil, kuruluĢun teĢkilat yapısını, iĢleyiĢini, görev, yetki 
ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve kuruluĢun çalıĢanlarının 
tamamının görev üstlendiği dinamik bir süreçtir. 

Ġç kontrol sisteminin kurulması, iĢletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
gerekli önlemlerin zamanında düĢünülüp alınması konularında, üst yöneticilerin 
önderliğinde bütün yöneticiler ve kuruluĢun tüm personelinin katkısı sağlanmalıdır. 

Ġç kontrol düzeninin makul bir güvence sağlamak üzere planlama ve uygulama 
noksanlıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak sürekli biçimde izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekir. Bunu da güçlü bir iç denetim birimi ve etkili biçimde 

 

 
    

yürütülecek iç denetim faaliyetleri sağlayabilecektir. Yani, iç kontrol yapısından 
beklenen amaçlara etkin bir Ģekilde ulaĢılması bakımından etkin bir iç denetim 
uygulaması gereklidir. BaĢka bir ifadeyle Ġç denetim faaliyeti, etkin bir iç kontrol 
sisteminin güvencesi durumundadır. 

Etkin bir iç kontrol düzeninin oluĢturulması ve oluĢturulan düzenin etkili ve 
verimli çalıĢabilmesi bakımından en önemli sorumluluk esas olarak yöneticilere aittir. 
Ancak, iç kontrol düzeninin tanımı ve açıklamalarından da görüleceği üzere, sistemin 
etkin olarak iĢleyiĢi ve verimli çalıĢması, yönetim dahil tüm ilgililerin ortak amaç 
doğrultusunda birlikte hareket etme becerilerine bağlıdır. 

Yöneticiler gerektiği her zaman amaç ve hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da 
hangi düzeyde ulaĢıldığını görmek amacıyla iç denetçilerden yararlanmalıdır. Ancak, 
iç denetçiler sadece iç kontrol yapısının sağlıklı, verimli ve etkin yürütülüp 
yürütülmediği ile ilgili olarak yapılan iç denetimin baĢarısından sorumludur. Yoksa iç 
kontrol yapısının etkin, ekonomik ve verimli yürütülmesinden yönetim sorumludur. 

TeftiĢ sistemi de dahil edilmesi halinde, TPAO‟nun yapısal ve iĢlevsel 
özelliklerine göre tasarlanmıĢ olan Ġç Kontrol Sistemi, KuruluĢta hesap verebilir, Ģeffaf 
ve performansa dayalı bir yönetim anlayıĢının benimsenmesine rehberlik edecektir. 
Böylece, Ġç kontrol sisteminin sağlayacağı süreç, risk ve performans denetimleri 
sayesinde KuruluĢ, yalnızca geçmiĢin hesabını vermekle yükümlü olmayacak geleceğe 
yönelik sağlıklı öngörülerde bulunarak çıktı odaklı bir yönetim anlayıĢıyla 
yönetilebilecektir. 

Ancak, TPAO için oluĢturulan iç kontrol modelinde TeftiĢ Kuruluna yer 
verilmemiĢ, 2017 yılı TeftiĢ Programı onaylanmamıĢ, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı ile 4 
BaĢmüfettiĢ, 5 MüfettiĢ, 1 MüfettiĢ Yardımcısı ve 3 büro personeli atıl duruma 
gelmiĢtir. 

Mevcut durumda, kısmen iç denetim birimi gibi faaliyet gösteren ve soruĢturma 
yetkisi bulunan teftiĢ kurulu genel müdüre bağlı olarak teftiĢ, inceleme ve soruĢturma 
yapmaktadır. 

 Bilindiği üzere uluslararası standartlarda teftiĢ kavramı, “denetim”, 
“soruĢturma”, “yönetim” ve “danıĢmanlık” iĢlevlerini yönetecek uzmanları 
kapsamaktadır. 

Diğer hizmet birimlerinden farklı olarak içerdiği ögeler gözönünde 
bulundurulduğunda teftiĢ kurulu hizmet birimi ve teftiĢ hizmeti, yalnızca yönetsel 
etkinliklerin yürütülmesinde usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasından, 
soruĢturulmasından, bunların önlenmesi ve hizmetin daha etkin ve verimli kılınması 
için önlemlerin araĢtırılmasından ibaret olmayıp, aynı zamanda hiyerarĢik denetimin 
ve KuruluĢun iĢlemlerinin teftiĢ ve denetiminin bu alanda uzmanlaĢmıĢ, yetkin, 
güvenceye sahip denetim elemanları eliyle yapılarak KuruluĢun bütünlüğü ilkesinin 
yaĢama geçirilmesinin aracı olarak da görülmüĢtür. 

Bu yapısıyla söz konusu teftiĢ kurullarının, sadece TPAO için değil fakat bütün 
KĠT‟ler için etkin bir kontrol ve izleme aracı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak, 
yapılan araĢtırma ve inceleme çalıĢmalarında teftiĢ kurullarının soruĢturma yetkisinden 
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gücünü alan, girdi odaklı, geriye dönük, hata bulmaya çalıĢan, sistematik ve sürekli 
olmayan nitelikte denetimler yapmasının, kuruluĢlarda yerleĢtirilmeye çalıĢılan risk, 
süreç ve gelecek odaklı denetim anlayıĢıyla örtüĢmediği ve teftiĢ kurullarına, özellikle 
son dönemde kuruluĢ faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi açısından büyük önem atfedilen 
denetim birimlerinin danıĢmanlık fonksiyonuna sahip olmadıkları gerekçelerine dayalı 
olarak, KĠT‟ler için oluĢturulmaya çalıĢılan iç kontrol modelinde yer verilmekten 
kaçınıldığı değerlendirilmektedir. 

Benzer Ģekilde, iç denetçilerin ve teftiĢ kurullarının görevler ayrılığının 
netleĢtirilememesi nedeniyle 5018 sayılı Kanunda yaĢanan bir kavram kargaĢası da 
kurum içi muhtelif iç denetim, teftiĢ, gözetim, inceleme, soruĢturma, iç kontrol gibi 
denetim kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kamu 
yönetimi alanında geçmiĢten buyana gelen bir teftiĢ geleneği mevcut olup, bu yapı 
halihazırda devam etmektedir. Kanunla getirilmek/uygulanmak istenen iç denetim 
sistemi esasen modern denetim sistemleriyle örtüĢmekle birlikte, Kanunda iç denetim 
sistemiyle mevcut teftiĢ sistemi ve teftiĢ kurulları arasındaki iliĢkiler belirgin Ģekilde 
tanımlanamamıĢtır. Bu alanda kavramsal netliğin olmaması, uygulamada kimi 
zorlukların yaĢanmasına neden olabilmektedir. Söz konusu zorlukların yaĢanmaması 
açısından mutlaka teftiĢ ve denetime iliĢkin görev ayrılığının yapılması, eğer teftiĢ 
faaliyetleri devam edecekse hangi alanlarla sınırlı olduğunun ve iç denetim 
faaliyetlerinin hangi alanlarda yürütüleceğinin açıkça belirlenmesi gerekmektedir. 

En önemlisi, iç kontrol sistemi bir defalık bir uygulama olmayıp sürekli 
izlenmeli, kuruluĢun değiĢen ihtiyaçlarına göre geliĢtirilmeli, gerekirse değiĢtirilmeli 
ve iyileĢtirilmelidir. Bu da ancak, yönetimin sürekli desteği ve iradesiyle mümkün 
olabilecektir. 

Öte yandan, TPAO Ġç Denetim Yönergesi‟nin “Tanımlar” kenar baĢlıklı 4 üncü 
maddesinin 1/o fıkrasında, “UMUÇ: Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü (Institute of 
Internal Auditors, IIA) tarafından yayımlanan ana prensipler, standartlar, iç denetimin 
tanımı, etik kuralları içeren zorunlu rehber ile uygulama rehberi ve tamamlayıcı 
rehberi içeren tavsiye edilen rehberden oluĢan Uluslararası Mesleki Uygulama 
Çerçevesi” biçiminde tanımlanmıĢ, 

Yine Yönergenin, “Kalite güvence ve geliĢtirme programı” kenar baĢlıklı 29 
uncu maddesinde ise; “iç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve 
UMUÇ‟a uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için iç ve dıĢ değerlendirmeleri 
içeren Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının oluĢturulacağı; Kalite Güvence 
GeliĢtirme programının oluĢturulması ve uygulanmasından  Ġç Denetim Daire BaĢkanı 
sorumlu olup, daire baĢkanının uygulanan Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının 
iç ve dıĢ değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna raporlayacağı” kurala 
bağlanmıĢtır.   

Ancak, raporlama tarihi (Haziran/2017) itibarıyla TPAO Ġç DenetimYönergesi‟nin 
29 uncu maddesi uyarınca oluĢturulup, uygulanması gereken Kalite Güvence ve 
GeliĢtirme Programının henüz hazırlanmadığı tespit edilmiĢtir. 

Yukarıdan bu yana yapılan açıklama, inceleme ve değerlendirme çalıĢmaları 
ıĢığında; 
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gücünü alan, girdi odaklı, geriye dönük, hata bulmaya çalıĢan, sistematik ve sürekli 
olmayan nitelikte denetimler yapmasının, kuruluĢlarda yerleĢtirilmeye çalıĢılan risk, 
süreç ve gelecek odaklı denetim anlayıĢıyla örtüĢmediği ve teftiĢ kurullarına, özellikle 
son dönemde kuruluĢ faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi açısından büyük önem atfedilen 
denetim birimlerinin danıĢmanlık fonksiyonuna sahip olmadıkları gerekçelerine dayalı 
olarak, KĠT‟ler için oluĢturulmaya çalıĢılan iç kontrol modelinde yer verilmekten 
kaçınıldığı değerlendirilmektedir. 

Benzer Ģekilde, iç denetçilerin ve teftiĢ kurullarının görevler ayrılığının 
netleĢtirilememesi nedeniyle 5018 sayılı Kanunda yaĢanan bir kavram kargaĢası da 
kurum içi muhtelif iç denetim, teftiĢ, gözetim, inceleme, soruĢturma, iç kontrol gibi 
denetim kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kamu 
yönetimi alanında geçmiĢten buyana gelen bir teftiĢ geleneği mevcut olup, bu yapı 
halihazırda devam etmektedir. Kanunla getirilmek/uygulanmak istenen iç denetim 
sistemi esasen modern denetim sistemleriyle örtüĢmekle birlikte, Kanunda iç denetim 
sistemiyle mevcut teftiĢ sistemi ve teftiĢ kurulları arasındaki iliĢkiler belirgin Ģekilde 
tanımlanamamıĢtır. Bu alanda kavramsal netliğin olmaması, uygulamada kimi 
zorlukların yaĢanmasına neden olabilmektedir. Söz konusu zorlukların yaĢanmaması 
açısından mutlaka teftiĢ ve denetime iliĢkin görev ayrılığının yapılması, eğer teftiĢ 
faaliyetleri devam edecekse hangi alanlarla sınırlı olduğunun ve iç denetim 
faaliyetlerinin hangi alanlarda yürütüleceğinin açıkça belirlenmesi gerekmektedir. 

En önemlisi, iç kontrol sistemi bir defalık bir uygulama olmayıp sürekli 
izlenmeli, kuruluĢun değiĢen ihtiyaçlarına göre geliĢtirilmeli, gerekirse değiĢtirilmeli 
ve iyileĢtirilmelidir. Bu da ancak, yönetimin sürekli desteği ve iradesiyle mümkün 
olabilecektir. 

Öte yandan, TPAO Ġç Denetim Yönergesi‟nin “Tanımlar” kenar baĢlıklı 4 üncü 
maddesinin 1/o fıkrasında, “UMUÇ: Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü (Institute of 
Internal Auditors, IIA) tarafından yayımlanan ana prensipler, standartlar, iç denetimin 
tanımı, etik kuralları içeren zorunlu rehber ile uygulama rehberi ve tamamlayıcı 
rehberi içeren tavsiye edilen rehberden oluĢan Uluslararası Mesleki Uygulama 
Çerçevesi” biçiminde tanımlanmıĢ, 

Yine Yönergenin, “Kalite güvence ve geliĢtirme programı” kenar baĢlıklı 29 
uncu maddesinde ise; “iç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve 
UMUÇ‟a uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için iç ve dıĢ değerlendirmeleri 
içeren Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının oluĢturulacağı; Kalite Güvence 
GeliĢtirme programının oluĢturulması ve uygulanmasından  Ġç Denetim Daire BaĢkanı 
sorumlu olup, daire baĢkanının uygulanan Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının 
iç ve dıĢ değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna raporlayacağı” kurala 
bağlanmıĢtır.   

Ancak, raporlama tarihi (Haziran/2017) itibarıyla TPAO Ġç DenetimYönergesi‟nin 
29 uncu maddesi uyarınca oluĢturulup, uygulanması gereken Kalite Güvence ve 
GeliĢtirme Programının henüz hazırlanmadığı tespit edilmiĢtir. 

Yukarıdan bu yana yapılan açıklama, inceleme ve değerlendirme çalıĢmaları 
ıĢığında; 

 

 
    

TPAO TeftiĢ ve Ġç Kontrol Sistemiyle ilgili olarak; 
- 233 sayılı KHK‟nın 9 uncu maddesi ile 30.09.2014 tarih ve 2014/6842 sayılı 

2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Eki Kararın 24 üncü maddesi 
uyarınca hazırlanıp, TPAO Yönetim Kurulu‟nun 07.12.2016 tarihli ve 1825 sayılı 
kararı ile uygulamaya konulan “TPAO Ġç Denetim Yönergesi” nin 29 uncu maddesi 
uyarınca iç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve Uluslararası Ġç 
Denetim Enstitüsü (Institute of Internal Auditors, IIA) tarafından yayımlanan ana 
prensipler, standartlar, iç denetimin tanımı, etik kuralları içeren zorunlu rehber ile 
uygulama rehberi ve tamamlayıcı rehberi içeren tavsiye edilen rehberden oluĢan 
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesine uygun olarak yürütülmesinin sağlanması 
için iç ve dıĢ değerlendirmeleri içeren Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının biran 
önce oluĢturulması ve uygulamaya alınması, 

- TPAO Ġç Denetim Yönergesi‟nde iç denetim sistemiyle mevcut teftiĢ sistemi 
ve teftiĢ kurulu arasındaki iliĢkiler belirgin Ģekilde tanımlanmadığından, bu alanda 
kavramsal netliğin olmaması nedeniyle uygulamada kimi zorlukların yaĢanmaması 
açısından  teftiĢ ve iç denetime iliĢkin görev ayrılığının yapılması, eğer teftiĢ 
faaliyetleri devam edecekse hangi alanlarla sınırlı olduğunun ve iç denetim 
faaliyetlerinin hangi alanlarda yürütüleceğinin ayrı ayrı açıkça belirlenmesi, 

önerilir. 
- Hukuk MüĢavirliği 
Hukuk müĢavirliği Kurum merkezinde, genel müdüre bağlı, I. hukuk 

müĢavirinin yönetiminde hukuk müĢaviri ve avukatlar ile idari personelden meydana 
gelmektedir. TaĢrada ise idari iĢlemler yönünden bölge müdürüne, mesleki yönden 
genel müdürlük birinci hukuk müĢavirine bağlı bölge hukuk müĢavirleri, avukatlar ve 
diğer idari personelden oluĢmaktadır.Hukuk iĢleriyle ilgili olarak; Kurum merkezinde 
15,  Batman bölgede 6, Adıyaman bölgede 3, Trakya bölgede 4 olmak üzere toplam 28 
avukat ile  9 büro görevlisi bulunmaktadır.  

Hukuk müĢavirliği personeline vekalet ücreti dağıtım usulü hukuk müĢavirliği 
yönergesinin 27 inci maddesinde düzenlenmiĢtir. Yönergede vekalet ücreti için 
herhangi bir sınır öngörülmemekle birlikte, uygulama 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 146. maddesinin değiĢik 3. fıkrasının kıyasen tatbiki Ģeklindedir. 657 
sayılı Kanunun 146/3 maddesi 02.11.2011 tarihinde 659 sayılı KHK ile yürürlükten 
kaldırılmıĢ ancak Kurum 659 sayılı KHK‟ya tabi olmadığından, 657 sayılı Kanunun 
mülga 146/3 maddesinin tatbikine devam edilmektedir.  

Hukuk müĢavirliğince takip edilmekte olan dava-icra dökümleri özet olarak 
Tablo 3‟te gösterilmiĢtir.  
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 Tablo 3: TPAO leh/aleyhindeki dava ve icra takipleri 

Dava 
dosyaları 

2015 yılından 
devir 

2016 yılında 
2017 yılına 

devir TPAO‟nun 
açtığı 

TPAO‟ya  
karĢı açılan 

TPAO lehine 
sonuçlanan 

TPAO aleyhine 
sonuçlanan 

Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL 
Adli 2.723 43.020 206 19.148 481 13.271 258 611 193 1.227 2.959 73.601 
Ceza 92 96 21 59 - - 5 - 10 - 98 155 
Ġdari 219 463 2 73 40 123 19 5 14 14 228 640 
Ġcra 734 68.417 165 8.618 337 4.421 171 3.601 126 3.271 939 74.584 
Vergi 18 9.247 1 - - - - - - - 19 9.247 

Toplam 3.786 121.243 395 27.898 858 17.815 453 4.217 343 4.512 4.243 158.227 

Tabloda yer alan dava tutarları ilk dava dilekçesinde beyan edilen tutarları 
göstermektedir. 

TPAO tarafından açılmıĢ olan ve halen devam eden dava ve icra takiplerinin 
konusunu ağırlıklı olarak çeĢitli alacak davaları teĢkil ederken; Ortaklık aleyhine 
açılmıĢ ve halen devam eden davaların konusunu ise, yüklenici iĢçileri tarafından 
açılan “toplu iĢ sözleĢmesi hükümlerinden yararlanma” “iĢçiliğin tespiti” ve “iĢçilik 
alacaklarından yükleniciyle müteselsil sorumluluk esasına göre açılan alacak davaları” 
ile çeĢitli alacak davaları oluĢturmuĢtur. 

31.12.2016 tarihi itibarıyla TPAO tarafından ve/veya TPAO aleyhine açılmıĢ 
adli, ceza, Ġdari ve vergi davaları dosya sayısı 3.304 adet olup, toplam tutarı 83,6 
milyon TL‟dir. Yine 31.12.2016 tarihi itibarıyla TPAO‟nun toplam 939 adet icra takip 
dosyası içeriği takibe esas asıl alacak tutarı ise 74,6 milyon TL‟dir.  

C- Personel durumu 
1- Personel kadroları ve personele iliĢkin iĢlemler 
 Kurumda çalıĢan personel esas itibarıyla 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi olup, iĢçi 

statüsündedir. Yönetim kademelerinde bulunan ve toplu iĢ sözleĢmesinin kapsamı 
dıĢında tutulan personel “kapsam dıĢı personel”,  ücret ve çalıĢma koĢulları toplu iĢ 
sözleĢmesiyle belirlenen personel “kapsam içi personel” olarak tanımlanmaktadır.  

Kurum 399 sayılı KHK‟ye ekli I sayılı kadro cetveline tabi olmadığından, 
personel yönetmeliğine göre program kadrolar, personel sayısı, personelin unvan ve 
pozisyonları yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir. Kurum 399 Sayılı KHK‟ya 
ekli I sayılı cetvelde yer almadığından ve yeni bir yasal düzenleme yapılmadığından, 
personel hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce tabi olduğu ĠĢ Kanunu hükümleri ve Personel Yönetmeliği hükümleri 
uygulanmaya devam edilmektedir. Yetkili organlarca kabul edilmiĢ bir norm kadro 
cetveli bulunmadığından çizelgede norm kadro sayısına yer verilmemiĢtir.  

2016 yılı personel programı ile çalıĢanların ortalama ve yılsonu sayıları, önceki 
dönem gerçekleĢmeleriyle birlikte Tablo 4‟te gösterilmiĢtir. 
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 Tablo 3: TPAO leh/aleyhindeki dava ve icra takipleri 

Dava 
dosyaları 

2015 yılından 
devir 

2016 yılında 
2017 yılına 

devir TPAO‟nun 
açtığı 

TPAO‟ya  
karĢı açılan 

TPAO lehine 
sonuçlanan 

TPAO aleyhine 
sonuçlanan 

Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL 
Adli 2.723 43.020 206 19.148 481 13.271 258 611 193 1.227 2.959 73.601 
Ceza 92 96 21 59 - - 5 - 10 - 98 155 
Ġdari 219 463 2 73 40 123 19 5 14 14 228 640 
Ġcra 734 68.417 165 8.618 337 4.421 171 3.601 126 3.271 939 74.584 
Vergi 18 9.247 1 - - - - - - - 19 9.247 

Toplam 3.786 121.243 395 27.898 858 17.815 453 4.217 343 4.512 4.243 158.227 

Tabloda yer alan dava tutarları ilk dava dilekçesinde beyan edilen tutarları 
göstermektedir. 

TPAO tarafından açılmıĢ olan ve halen devam eden dava ve icra takiplerinin 
konusunu ağırlıklı olarak çeĢitli alacak davaları teĢkil ederken; Ortaklık aleyhine 
açılmıĢ ve halen devam eden davaların konusunu ise, yüklenici iĢçileri tarafından 
açılan “toplu iĢ sözleĢmesi hükümlerinden yararlanma” “iĢçiliğin tespiti” ve “iĢçilik 
alacaklarından yükleniciyle müteselsil sorumluluk esasına göre açılan alacak davaları” 
ile çeĢitli alacak davaları oluĢturmuĢtur. 

31.12.2016 tarihi itibarıyla TPAO tarafından ve/veya TPAO aleyhine açılmıĢ 
adli, ceza, Ġdari ve vergi davaları dosya sayısı 3.304 adet olup, toplam tutarı 83,6 
milyon TL‟dir. Yine 31.12.2016 tarihi itibarıyla TPAO‟nun toplam 939 adet icra takip 
dosyası içeriği takibe esas asıl alacak tutarı ise 74,6 milyon TL‟dir.  

C- Personel durumu 
1- Personel kadroları ve personele iliĢkin iĢlemler 
 Kurumda çalıĢan personel esas itibarıyla 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi olup, iĢçi 

statüsündedir. Yönetim kademelerinde bulunan ve toplu iĢ sözleĢmesinin kapsamı 
dıĢında tutulan personel “kapsam dıĢı personel”,  ücret ve çalıĢma koĢulları toplu iĢ 
sözleĢmesiyle belirlenen personel “kapsam içi personel” olarak tanımlanmaktadır.  

Kurum 399 sayılı KHK‟ye ekli I sayılı kadro cetveline tabi olmadığından, 
personel yönetmeliğine göre program kadrolar, personel sayısı, personelin unvan ve 
pozisyonları yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir. Kurum 399 Sayılı KHK‟ya 
ekli I sayılı cetvelde yer almadığından ve yeni bir yasal düzenleme yapılmadığından, 
personel hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce tabi olduğu ĠĢ Kanunu hükümleri ve Personel Yönetmeliği hükümleri 
uygulanmaya devam edilmektedir. Yetkili organlarca kabul edilmiĢ bir norm kadro 
cetveli bulunmadığından çizelgede norm kadro sayısına yer verilmemiĢtir.  

2016 yılı personel programı ile çalıĢanların ortalama ve yılsonu sayıları, önceki 
dönem gerçekleĢmeleriyle birlikte Tablo 4‟te gösterilmiĢtir. 

 
 

 

 
    

Tablo 4: Personel durumu 
 

Personel 

2015 2016 
ÇalıĢan Personel Norm 

Kadro 
Sayısı 

Program 
Kadro 
Sayısı 

ÇalıĢan Personel 
Ortalama 

KiĢi 
Yıl Sonu 

KiĢi 
Ortalama 

KiĢi 
Yıl Sonu 

KiĢi 
A- ĠĢçiler        
1- Sürekli iĢçiler  
  a) Aylıklılar (kapsam dıĢı) 1.557 1.549 - 1.559 1.551 1.521 
  b) Gündelikçiler (kapsam içi) 3.295 3.231 - 3.055 3.082 2.963 

Toplam (1) 4.852 4.780 - 4.614 4.633 4.484 
2- Geçici iĢçiler   31 - - 58 26 - 

Toplam (1+2) 4.883 4.780 - 4.672 4.659 4.484 
Yüklenici iĢçileri - 1.984    1.771 

Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinde, “özel hukuk 
hükümlerine göre kurulmuĢ olup yönetim kademelerinde iĢ kanunları çerçevesinde 
personel çalıĢtıran ve ekli I sayılı cetvelde yer almayan teĢebbüs ve bağlı kurumlardaki  
genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin atanmalarında 
2477 sayılı Kanun (Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 
sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve nakiller 
2477 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre yapılmaktadır) hükümleri uygulanır. 
Bunun dıĢında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır” denilmektedir.  

TPAO‟nun   2016 yılı program kadrosunda  1559‟u kapsam dıĢı, 3.055‟i 
kapsam içi, 58‟i geçici iĢçiler olmak üzere toplam 4.672 kiĢinin istihdamı öngörülmüĢ,  
yıl sonu itibarıyla çalıĢan sayısı;  1521‟i  kapsam dıĢı, 2.963‟ü  kapsam içi olmak üzere 
toplam  4.484  kiĢi olmuĢtur.  

2016 yılı personel hareketleri incelendiğinde, önceki dönemden devreden 4.780 
personele karĢılık, yıl içinde 143 personel (57‟si geçici iĢçi) giriĢ yaparken 439 personel 
(57‟si geçici iĢçi)  iĢten çıkarılmıĢtır. 2016 yılında 76‟sı yurtdıĢı burslu mecburi 
hizmetli, 2‟si engelli kontenjanından, 2‟si eski hükümlü kontenjanından, 3‟ü toplu iĢ 
sözleĢmesi gereğince, 3‟ü Terörle Mücadele Kanunu uyarınca olmak üzere iĢe 
alınmıĢtır.   

Buna karĢılık, BOTAġ‟a devredilen Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinde 
kayıtlı  83 personel, Fetö/PDY ile ilgili KHK kapsamında 63 personel, Toplu ĠĢ 
SözleĢmesi gereği kabahatli gerekçesine dayalı 1 personel, 135 iĢten çıkarma, 83 
emeklilik, 57 geçici ve mevsimlik iĢçilerin ayrılması, 10 kendi isteği ile ayrılma, 7 
vefat nedeniyle olmak üzere toplam 439 personel iĢten ayrılmıĢtır. 

Cari yıl sonu itibarıyla, genel müdürlük merkezinde 288, Batman‟da 858, 
Adıyaman‟da 409, Trakya Bölgede 216 olmak üzere toplam 1.771 yüklenici iĢçi 
bulunmaktadır. 

Cari yılda; 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararnamenin eki paralelinde, 
Kuruma verilen 2016 yılı hedefleri ve izinler kapsamında, Devlet Personel 
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BaĢkanlığının 08.02.2016 tarih ve 804 sayılı yazısı ile 2016 yılında 6 aydan az 
çalıĢtırılacak geçici iĢçiler için 354 (adam/ay) geçici iĢ pozisyonunun vizesi 
onaylanmıĢ olup,  verilen izin ve vizelere uyulduğu görülmüĢtür.  

a- Personelle  ilgili iĢlemler 
Kurumda Hazine MüsteĢarlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığından alınan 

izinlere göre gerekli pozisyonlar için yazılı ve/veya sözlü sınav marifetiyle personel 
alınmaktadır. Açıktan atamalarda, bir önceki yıl iĢten ayrılan personelin ilgili 
kararnamelerde belirtilen oranda, Türkiye ĠĢ Kurumundan iĢgücü talebinde 
bulunulmakta,  gönderilen adaylar,  müfettiĢler hariç sözlü sınava tabi tutulmakta ve 
baĢarılı olanların atamaları yapılmaktadır. (Kapsam dışı personel alımı genel müdürlük 
merkezinde yapılmaktadır. Bölgelerde sadece kapsam içi işçi alımı yapılabilmektedir. 
Bölgeler yönetim kurulu kararı ve Kuruluşun oluru doğrultusunda, kadro unvanı, 
sayısı ve nitelikleri belirlenen kapsam içi statüdeki personeli, bulunduğu İlin İş-Kur 
Şube Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezi’ne müracaat ederek, 
gönderilen adaylar arasından sınav komisyonu marifetiyle, yazılı/sözlü mülakat 
şeklinde yapılan sınavla almaktadır.) 

Kurumda yasal düzenlemelerden kaynaklanan, ayrıca izin almayı gerektirmeyen  
zorunlu atamalara iliĢkin  usuller aĢağıda özetlenmiĢtir. 

- 4857 sayılı ĠĢ Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen oranlarda engelli ve 
eski hükümlü çalıĢtırma zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kararına 
istinaden, (engelli  personel alımında % 4, eski hükümlü personel alımında % 2 
oranında) Türkiye ĠĢ Kurumundan iĢgücü talebinde bulunulmakta, adaylar sınava tabi 
tutulmakta ve baĢarılı olanlar iĢe baĢlatılmaktadır. 

Kurum personel sayısına göre 177 engelli, 88 eski hükümlü olmak üzere  265 
personel çalıĢtırma zorunluluğu olmakla birlikte; 172 engelli, 97 eski  hükümlü  
çalıĢmaktadır. 

- Terör Mağduru; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci 
maddesinde belirtilen oranda (% 2) terör mağduru çalıĢtırma zorunluluğu bulunmakta 
olup, bu kontenjanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ve 
Devlet Personel BaĢkanlığınca bildirilen adayların açıktan atamaları yapılmaktadır.  

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında belirlenen oranda (binde 
bir) personel çalıĢtırma zorunluluğu bulunmakta olup, bu kontenjanlara da Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ve Devlet Personel BaĢkanlığınca 
bildirilen adayların açıktan atamaları yapılmaktadır.  

- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 
uyarınca, Kurum adına yurt dıĢında yüksek lisans öğrenimi görenlerden, öğrenimini 
Kanunda belirtilen sürede tamamlayarak yurda dönen ve mecburi hizmetini yerine 
getirmek için görev talebinde bulunanların atamaları yapılmaktadır. 

-Kurum personeli olup da baĢka kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢanlar; 3046 
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi, 5952 sayılı Kanunun 12 inci maddesi, 4046 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi, 2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, 2879 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesi ve 3056 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Enerji ve Tabii 
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BaĢkanlığının 08.02.2016 tarih ve 804 sayılı yazısı ile 2016 yılında 6 aydan az 
çalıĢtırılacak geçici iĢçiler için 354 (adam/ay) geçici iĢ pozisyonunun vizesi 
onaylanmıĢ olup,  verilen izin ve vizelere uyulduğu görülmüĢtür.  

a- Personelle  ilgili iĢlemler 
Kurumda Hazine MüsteĢarlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığından alınan 

izinlere göre gerekli pozisyonlar için yazılı ve/veya sözlü sınav marifetiyle personel 
alınmaktadır. Açıktan atamalarda, bir önceki yıl iĢten ayrılan personelin ilgili 
kararnamelerde belirtilen oranda, Türkiye ĠĢ Kurumundan iĢgücü talebinde 
bulunulmakta,  gönderilen adaylar,  müfettiĢler hariç sözlü sınava tabi tutulmakta ve 
baĢarılı olanların atamaları yapılmaktadır. (Kapsam dışı personel alımı genel müdürlük 
merkezinde yapılmaktadır. Bölgelerde sadece kapsam içi işçi alımı yapılabilmektedir. 
Bölgeler yönetim kurulu kararı ve Kuruluşun oluru doğrultusunda, kadro unvanı, 
sayısı ve nitelikleri belirlenen kapsam içi statüdeki personeli, bulunduğu İlin İş-Kur 
Şube Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezi’ne müracaat ederek, 
gönderilen adaylar arasından sınav komisyonu marifetiyle, yazılı/sözlü mülakat 
şeklinde yapılan sınavla almaktadır.) 

Kurumda yasal düzenlemelerden kaynaklanan, ayrıca izin almayı gerektirmeyen  
zorunlu atamalara iliĢkin  usuller aĢağıda özetlenmiĢtir. 

- 4857 sayılı ĠĢ Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen oranlarda engelli ve 
eski hükümlü çalıĢtırma zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kararına 
istinaden, (engelli  personel alımında % 4, eski hükümlü personel alımında % 2 
oranında) Türkiye ĠĢ Kurumundan iĢgücü talebinde bulunulmakta, adaylar sınava tabi 
tutulmakta ve baĢarılı olanlar iĢe baĢlatılmaktadır. 

Kurum personel sayısına göre 177 engelli, 88 eski hükümlü olmak üzere  265 
personel çalıĢtırma zorunluluğu olmakla birlikte; 172 engelli, 97 eski  hükümlü  
çalıĢmaktadır. 

- Terör Mağduru; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci 
maddesinde belirtilen oranda (% 2) terör mağduru çalıĢtırma zorunluluğu bulunmakta 
olup, bu kontenjanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ve 
Devlet Personel BaĢkanlığınca bildirilen adayların açıktan atamaları yapılmaktadır.  

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında belirlenen oranda (binde 
bir) personel çalıĢtırma zorunluluğu bulunmakta olup, bu kontenjanlara da Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ve Devlet Personel BaĢkanlığınca 
bildirilen adayların açıktan atamaları yapılmaktadır.  

- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 
uyarınca, Kurum adına yurt dıĢında yüksek lisans öğrenimi görenlerden, öğrenimini 
Kanunda belirtilen sürede tamamlayarak yurda dönen ve mecburi hizmetini yerine 
getirmek için görev talebinde bulunanların atamaları yapılmaktadır. 

-Kurum personeli olup da baĢka kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢanlar; 3046 
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi, 5952 sayılı Kanunun 12 inci maddesi, 4046 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi, 2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, 2879 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesi ve 3056 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Enerji ve Tabii 

 

 
    

Kaynaklar Bakanlığı, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, CumhurbaĢkanlığı ve 
BaĢbakanlıkta geçici olarak görevlendirilmiĢ olan 12 personel bulunmaktadır. Ayrıca,  
BOTAġ‟ın yurtdıĢı Ģirketlerinden olan TPĠC‟de TPAO personeli olan 2 kiĢi  görevli 
iken,  TPAO‟da ise TPĠC  personeli olan 7 kiĢi çalıĢmaktadır.  

Personelin teĢkilat içinde dağılımı ile personel hareketlerini gösteren çizelgelere 
rapor ekleri (Ek: 2, 3) arasında yer verilmiĢtir. 

399 sayılı KHK ile, 233 sayılı KHK‟ya tabi kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı 
Kurumları personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, 
ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük hakları düzenlenmiĢtir.  

399 sayılı KHK‟nın 9 uncu maddesinde; “özel hukuk hükümlerine göre 
kurulmuĢ olup yönetim kademelerinde ĠĢ Kanunları çerçevesinde personel çalıĢtıran ve 
ekli I sayılı cetvelde yer almayan teĢebbüs ve bağlı Kurum  personeli hakkında,  
düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı KHK‟nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi 
oldukları iĢ kanunu hükümleri uygulanır.” Ģeklindeki geçici bir madde (geçici madde; 
9) eklenerek, TPAO personeli kamu görevlilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerinden 
(399 sayılı KHK, 657 sayılı yasa, 5434 sayılı yasa v.b) istisna edilmiĢtir. 399 sayılı 
KHK ile hukuki dayanak kazanan iktisadi devlet teĢekküllerinin personel rejimi, 
belirtilen KHK‟nın Ek I sayılı listesinde yer almayan TPAO için uygulanmamıĢtır.  

399 sayılı KHK‟nın geçici 9 uncu maddesinde belirtilen yeni bir hukuki 
düzenleme yapılmamıĢ olduğundan, Kurumda çalıĢan kapsam dıĢı personelin özlük 
hakları açık bir yasal dayanağı olmaksızın, yönetim kurulu kararları ile çıkartılan iç 
mevzuat (yönetmelik, yönerge v.b) hükümlerine göre düzenlenmiĢtir.  

399 sayılı KHK‟nın ek I sayılı cetvelinde yer almayan teĢebbüslerde çalıĢan 
kapsam dıĢı personelin durumu Anayasanın 128 inci maddesinin, “Memurların ve 
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödemeleri ve diğer özlük iĢleri kanunla düzenlenir.” hükmü 
karĢısında tartıĢma konusu olmuĢ, UyuĢmazlık Mahkemesinin 22.01.1996 tarihli ve 
E.1995/1, K.1996.1 sayılı ilke kararı ile KĠT‟lerde kapsam dıĢı çalıĢan personelin 
kamu personeli sayılması gerektiği gerekçe gösterilerek bu personelin kurumları ile 
olan iliĢkilerinden doğan ihtilafların çözüm yerinin idari yargı olduğu yolunda hüküm 
verilmiĢtir. 

2- Personele yapılan harcamalar  
2016 yılında tüm personele yapılan ücret, ek ödeme, sosyal gider niteliğindeki 

harcamaların ayrıntısı önceki dönem verileriyle birlikte Tablo 5‟te gösterilmiĢtir. 

 

 

 

19Sayıştay   



 

 
 

 
 

 

 

Ta
bl

o 
5:

 P
er

so
ne

le
 y

ap
ıla

n 
ha

rc
am

al
ar

 

      

  
20

15
 

20
16

 
 

H
ar

ca
na

n 
 

H
ar

ca
na

n 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
eç

m
iĢ

 
yı

lla
 

 
 

Pe
rs

on
el

e 
ya

pı
la

n 
ha

rc
am

al
ar

 
 

 
Ö

de
ne

ği
n 

 
 

 
 

ilg
ili

 
öd

em
e 

 
 

 

 
 T

op
la

m
 

ha
rc

am
a 

K
iĢ

i b
aĢ

ın
a 

ay
da

 d
üĢ

en
  

so
n 

du
ru

m
u 

Es
as

  ü
cr

et
le

r 
Ek

  ö
de

m
el

er
 

So
sy

al
  g

id
er

le
r 

C
ar

i y
ıl 

to
pl

am
ı 

 v
e 

ge
ri 

al
ıĢ

la
r 

 T
op

la
m

 
ha

rc
am

a 
K

iĢ
i  

ba
Ģı

na
 

ay
da

 d
üĢ

en
 

  
B

in
 T

L 
TL

 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
TL

 
A

-Y
ön

et
im

 K
ur

ul
u 

üy
el

er
i 

23
3 

 
- 

  2
58

  
22

6 
 

32
  

  
25

8 
 

- 
25

8 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
- S

ür
ek

li 
ĠĢ

çi
le

r: 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
- A

yl
ık

lıl
ar

 (k
ap

sa
m

 d
ıĢ

ı) 
24

0.
50

0 
10

.9
26

 
24

3.
67

3 
96

.2
74

 
73

.5
65

 
52

.2
24

 
22

2.
06

3 
8.

38
7 

23
0.

45
0 

11
.9

31
 

   
- G

ün
de

lik
çi

le
r (

ka
ps

am
 iç

i) 
37

8.
93

0 
8.

33
7 

34
4.

99
0 

12
3.

59
6 

10
9.

35
4 

10
3.

75
0 

33
6.

70
0 

23
.4

42
 

36
0.

14
2 

9.
10

4 

To
pl

am
 (A

+B
) 

61
9.

66
3 

- 
58

8.
92

1 
22

0.
09

6 
18

2.
95

1 
15

5.
97

4 
55

9.
02

1 
31

.8
29

 
59

0.
85

0 
 

G
eç

en
 y

ıl 
to

pl
am

ı 
- 

- 
60

9.
24

4 
21

5.
02

4 
19

8.
31

6 
20

6.
32

3 
61

9.
66

3 
27

.5
23

 
64

7.
18

6 
  

Fa
rk

 
 

 
(2

0.
32

3)
 

5.
07

2 
(1

5.
36

5)
 

(5
0.

34
9)

 
(6

0.
64

2)
 

4.
30

6 
(5

6.
33

6)
 

  
Y

ük
le

ni
ci

 iĢ
çi

le
ri 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20 Sayıştay   



 

 
 

 
 

 

 

Ta
bl

o 
5:

 P
er

so
ne

le
 y

ap
ıla

n 
ha

rc
am

al
ar

 

      

  
20

15
 

20
16

 
 

H
ar

ca
na

n 
 

H
ar

ca
na

n 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
eç

m
iĢ

 
yı

lla
 

 
 

Pe
rs

on
el

e 
ya

pı
la

n 
ha

rc
am

al
ar

 
 

 
Ö

de
ne

ği
n 

 
 

 
 

ilg
ili

 
öd

em
e 

 
 

 

 
 T

op
la

m
 

ha
rc

am
a 

K
iĢ

i b
aĢ

ın
a 

ay
da

 d
üĢ

en
  

so
n 

du
ru

m
u 

Es
as

  ü
cr

et
le

r 
Ek

  ö
de

m
el

er
 

So
sy

al
  g

id
er

le
r 

C
ar

i y
ıl 

to
pl

am
ı 

 v
e 

ge
ri 

al
ıĢ

la
r 

 T
op

la
m

 
ha

rc
am

a 
K

iĢ
i  

ba
Ģı

na
 

ay
da

 d
üĢ

en
 

  
B

in
 T

L 
TL

 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
B

in
 T

L 
TL

 
A

-Y
ön

et
im

 K
ur

ul
u 

üy
el

er
i 

23
3 

 
- 

  2
58

  
22

6 
 

32
  

  
25

8 
 

- 
25

8 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
- S

ür
ek

li 
ĠĢ

çi
le

r: 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
- A

yl
ık

lıl
ar

 (k
ap

sa
m

 d
ıĢ

ı) 
24

0.
50

0 
10

.9
26

 
24

3.
67

3 
96

.2
74

 
73

.5
65

 
52

.2
24

 
22

2.
06

3 
8.

38
7 

23
0.

45
0 

11
.9

31
 

   
- G

ün
de

lik
çi

le
r (

ka
ps

am
 iç

i) 
37

8.
93

0 
8.

33
7 

34
4.

99
0 

12
3.

59
6 

10
9.

35
4 

10
3.

75
0 

33
6.

70
0 

23
.4

42
 

36
0.

14
2 

9.
10

4 

To
pl

am
 (A

+B
) 

61
9.

66
3 

- 
58

8.
92

1 
22

0.
09

6 
18

2.
95

1 
15

5.
97

4 
55

9.
02

1 
31

.8
29

 
59

0.
85

0 
 

G
eç

en
 y

ıl 
to

pl
am

ı 
- 

- 
60

9.
24

4 
21

5.
02

4 
19

8.
31

6 
20

6.
32

3 
61

9.
66

3 
27

.5
23

 
64

7.
18

6 
  

Fa
rk

 
 

 
(2

0.
32

3)
 

5.
07

2 
(1

5.
36

5)
 

(5
0.

34
9)

 
(6

0.
64

2)
 

4.
30

6 
(5

6.
33

6)
 

  
Y

ük
le

ni
ci

 iĢ
çi

le
ri 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

Cari yılda toplam 559,0 milyon TL personel gideri gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu 
tutarın % 39,8‟i  kapsam dıĢı, % 60,2‟si kapsam içi personele aittir.  

01.05.1990 tarihinden itibaren  kapsam dıĢı personel ücretlerine 527 sayılı 
KHK‟nin 31 inci maddesi gereğince 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamı dıĢında kalan kamuya ait bankalarla 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerinde belirlenen kuruluĢlardan yönetim 
kademelerinde sözleĢmeli statüde personel çalıĢtıranların genel müdür, genel müdür 
yardımcısı, daire baĢkanı, müdür, grup baĢkanı, müdür ve baĢkan yardımcısı, Ģef ve 
memur gibi unvanlarla çalıĢan yönetim personelinin (kapsam dışı personel dahil) 
mevzuatlarına göre tespit edilecek sözleĢme ücretlerinin yürürlüğe konulabilmesi için 
ilgili Bakanlıkça ayrıca Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüĢünün alınması Ģart 
olup, söz konusu ücretlerde gerektiğinde düzenleme yapmaya Yüksek Planlama 
Kurulu yetkilidir. Bu düzenlemeye göre çıkarılan YPK kararıyla bir ücret tavanı 
getirilmiĢtir.  

Yönetim Kurulunun 17.09.2015 tarih ve 1788 sayılı kararı ile kapsam dıĢı 
personele 2016 ve 2017 yılları için YPK kararının gecikmesi durumunda kamu 
görevlilerinin mali haklarında uygulanan artıĢ oranı kadar artıĢ yapılarak avans 
ödemesinde bulunulması kabul edilmiĢtir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali Sosyal Haklar Genelgesine göre 
kapsam dıĢı ve yönetim kurulu üyesi ücretleri 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere %6,9 ve 01.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere %5 oranında artıĢ yapılarak 
avans Ģeklinde ödenmiĢtir. 

Kapsam dıĢı ve kapsam içi personele, bakanlar kurulunun tespit ettiği tarihlerde 
ve miktarda 04.07.1956 tarih ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde 
ÇalıĢan ĠĢçilere Ġlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun gereğince ilave tediye 
ödenmektedir.  

Kapsam dıĢı personel için kapsam dıĢı personel yönetmeliğinin Ġkramiye 
baĢlıklı 59. maddesinde yer alan; “TeĢekkül, her yıl için personele 30‟ar günlük çıplak 
ücret üzerinden 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde olmak üzere iki maaĢ tutarında 
ikramiye öder.” hükmü gereği ikramiye ödenmektedir. Kapsam içi personele ise Toplu 
ĠĢ SözleĢmesinin Ġkramiyeler baĢlıklı 41 inci maddesine göre ikramiye verilmektedir.  

Kurum iĢyerlerinde belirsiz süreli hizmet akdi ile çalıĢan ve toplu iĢ sözleĢmesi 
kapsamında olan personelin ücretlerinde uygulanacak esaslar, yürürlükteki kapsam içi 
personel ücret ve görevde yükselme yönergesine göre belirlenmektedir. Yönerge ile 
ilgili düzenlemeler, toplu iĢ sözleĢmesi veya eki tablolarla doğrudan irtibatlı olmayıp, 
yönetim kurulu kararları ile güncellenmektedir. (Ücret tespitleri, yönerge ekindeki kök 
ücret tablosu esas alınarak yapılmaktadır.) 14 dereceden oluĢan kök ücret tablosu, 
iĢlerin değerine göre 1-5 görev dereceleri için vasıfsız iĢçilik, 6-10 görev dereceleri 
için vasıflı iĢçilik ve 11-14 görev dereceleri için yüksek vasıflı iĢçilik olmak üzere 3 
gruba ayrılarak düzenlenmiĢtir. 

Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Petrol, Kimya, Lastik 
ĠĢçileri Sendikası arasında TPAO ve bağlı iĢyerleri için 01.01.2015 - 31.12.2016 
tarihlerini kapsayan toplu iĢ sözleĢmesi imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir.  
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2016 Yılında Toplu ĠĢ SözleĢmesi ile kapsam içi personele; ikinci yıl ilk 6 ayda 

01.01.2016 tarihinde iĢyerinde çalıĢmakta olan iĢçilerin, 01.01.2016 tarihi itibarıyla 
almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere %3, ikinci 6 ayda 01.07.2016 tarihinde iĢyerinde çalıĢmakta olan iĢçilerin, 
30.06.2016 tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 01.07.2016 
tarihinden geçerli olmak üzere %3,63 oranında  ve T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik 
Kurumu‟nun 2003 = 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık/2016 
Indeks sayısının Haziran/2016 Indeks sayısına göre değiĢim oranının %3‟ü aĢması 
nedeniyle, aĢan kısmın tamamı olan %1,73 oranında 01.01.2017 tarihinden geçerli 
olmak üzere iĢçilerin 31.12.2016 tarihindeki aylık brüt çıplak ücretlerine zam 
yapılmıĢtır. 

Kuruma, Hazine MüsteĢarlığınca, 2016 yılında 920.085 saat/yıl fazla mesai, 
98.292 gün/yıl hafta tatili + genel tatil fazla çalıĢma izni verilmiĢtir. Bu iznin 386.624 
saat fazla mesai ile 51.084 gün/hafta-genel tatili kısmı 2016 yılında Kurumca 
yaptırılmıĢtır. 

2016 yılı  fazla mesai ve hafta-genel tatil fazla çalıĢma süreleri, Hazine 
tarafından verilen izin toplamının altında kalmıĢtır. Gerek merkez teĢkilatında gerekse 
taĢra teĢkilatında çalıĢan büro personeline yaptırılan fazla çalıĢmada genel olarak kiĢi  
baĢına 270 saat/yıla uyulmakla birlikte, 24 saat devamlı olarak kule veya sahada 
kalmak suretiyle görev yapan; jeoloji, jeofizik, sondaj veya workover kule ve üretim 
saha personeline, iĢin niteliğinden kaynaklanan zorunluluk hali dikkate alınarak yıllık 
270 saat fazla mesai sınırına bakılmaksızın, yaptıkları fazla çalıĢmaların ücreti Kurum 
iç mevzuatına göre ödenmektedir.  

3-Sosyal konular ve giderleri  
Personel için 2016 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki dönem 

verileriyle birlikte Tablo 6‟da gösterilmiĢtir. 
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2016 Yılında Toplu ĠĢ SözleĢmesi ile kapsam içi personele; ikinci yıl ilk 6 ayda 

01.01.2016 tarihinde iĢyerinde çalıĢmakta olan iĢçilerin, 01.01.2016 tarihi itibarıyla 
almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere %3, ikinci 6 ayda 01.07.2016 tarihinde iĢyerinde çalıĢmakta olan iĢçilerin, 
30.06.2016 tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 01.07.2016 
tarihinden geçerli olmak üzere %3,63 oranında  ve T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik 
Kurumu‟nun 2003 = 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık/2016 
Indeks sayısının Haziran/2016 Indeks sayısına göre değiĢim oranının %3‟ü aĢması 
nedeniyle, aĢan kısmın tamamı olan %1,73 oranında 01.01.2017 tarihinden geçerli 
olmak üzere iĢçilerin 31.12.2016 tarihindeki aylık brüt çıplak ücretlerine zam 
yapılmıĢtır. 

Kuruma, Hazine MüsteĢarlığınca, 2016 yılında 920.085 saat/yıl fazla mesai, 
98.292 gün/yıl hafta tatili + genel tatil fazla çalıĢma izni verilmiĢtir. Bu iznin 386.624 
saat fazla mesai ile 51.084 gün/hafta-genel tatili kısmı 2016 yılında Kurumca 
yaptırılmıĢtır. 

2016 yılı  fazla mesai ve hafta-genel tatil fazla çalıĢma süreleri, Hazine 
tarafından verilen izin toplamının altında kalmıĢtır. Gerek merkez teĢkilatında gerekse 
taĢra teĢkilatında çalıĢan büro personeline yaptırılan fazla çalıĢmada genel olarak kiĢi  
baĢına 270 saat/yıla uyulmakla birlikte, 24 saat devamlı olarak kule veya sahada 
kalmak suretiyle görev yapan; jeoloji, jeofizik, sondaj veya workover kule ve üretim 
saha personeline, iĢin niteliğinden kaynaklanan zorunluluk hali dikkate alınarak yıllık 
270 saat fazla mesai sınırına bakılmaksızın, yaptıkları fazla çalıĢmaların ücreti Kurum 
iç mevzuatına göre ödenmektedir.  

3-Sosyal konular ve giderleri  
Personel için 2016 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki dönem 

verileriyle birlikte Tablo 6‟da gösterilmiĢtir. 

 
  

 

 
    

Tablo 6: Personele yapılan sosyal giderler 
  Kapsam dıĢı iĢçi Kapsam içi iĢçi Toplam Fark 

Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016  
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Cari yılla ilgili:               

    1- Aile ve çocuk yardımı                         - - 1.068 1.133 1.068 1.133 65 

    2- Evlenme, doğum, ölüm yardımı 968 1.478 3.801 4.336 4.769 5.814 1.045 

    3- Sosyal yardım  4.478 8.107 11.542 16.112 16.020 24.219 8.199 

    4- Barındırma gideri - - - - - - - 

    5- Yedirme yardımı 4.396 2.375 6.190 4.705 10.586 7.080 (3.506) 

    6- Giydirme yardımı 1.136 342 2.275 677 3.411 1.019 (2.392) 

    7- TaĢıma giderleri 5.140 4.368 8.077 8.652 13.217 13.020 (197) 
    8- Sos.güv. ve gen.sağ. sig. pirimi,     

iĢveren payı ve    ek karĢılığı 29.043 32.305 49.835 54.983 78.878 87.288 8.410 
   9- Emekli ikramiyesi ve iĢten ayrılma 

tazminatı 25.063 2.394 38.488 5.632 63.551 8.026 (55.525) 
10- ĠĢsizlik sigortası primi iĢveren payı - - 5.585 5.827 5.585 5.827 242 

11- Sağlık giderleri 288 279 450 553 738 832 94 

12- Eğitim giderleri 759 480 1.191 950 1.950 1.430 (520) 

13- Sosyal faaliyet gideri (spor gid.) 128 96 201 190 329 286 (43) 
14- Dinlenme kamplarına yapılan 

harcamalar - - - - - - - 

15- Personel dernek ve vakıflarına 
yardımlar - - - - - - - 

16- Ayni ve nakdi baĢkaca sosyal 
giderler          2.419 - 3.802 - 6.221 - (6.221) 

Toplam (A) 73.818 52.224 132.505 103.750 206.323 155.974 (50.349) 
B- GeçmiĢ yıllarla ilgili:        
    1- Emekli ikramiyesi ve iĢten        

ayrılma tazminatı 10.934 8.387 16.589 23.442 27.523 31.829 4.306 
    2- Diğer ödemeler - - - - - - - 

Toplam (B) 10.934 8.387 16.589 23.442 27.523 31.829 4.306 
Genel toplam (A+B) 84.752 60.611 149.094 127.192 233.846 187.803 (46.043) 

Cari yılda toplam  155.974 bin TL sosyal gider gerçekleĢmiĢ olup, bunun % 
33‟ü kapsam dıĢı, % 67‟si kapsam içi personele aittir. GeçmiĢ yıllarla ilgili ödemeler 
dikkate alındığında sosyal giderler 187.803 bin TL olmaktadır.   

Kapsam dıĢı personelin sosyal yardımları personel yönetmeliğine göre 
ödenmektedir. Buna göre  çocuk, aile, öğrenim, kira yardımları karĢılanmak üzere, 
toplu iĢ sözleĢmesi kapsamında çalıĢanlara ödenen tutarı geçmeyecek Ģekilde yönetim 
kurulunca uygun görülecek miktarda ve her ay peĢin olarak sosyal yardım ödemesi 
yapılmaktadır. Sosyal yardım miktarı yönetim kurulunca 6 ayda bir gözden 
geçirilmektedir. Kapsam dıĢı personele, toplu iĢ sözleĢmesi kapsamında çalıĢanlara 
ödenen tutarı geçmeyecek Ģekilde yönetim kurulunca uygun görülecek miktarlarda, 
doğum, ölüm ve evlenme yardımı yapılmakta, yardım miktarları her takvim yılı 
baĢında yönetim kurulunca yeniden gözden geçirilmektedir.  
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Lojmanlar, Kamu Konutları Kanununa dayanarak hazırlanan merkez konutları 
yönergesinde belirtilen usul ve esaslar ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün genel 
tebliği kapsamındadır.  

Kurumdaki sosyal tesisler genel olarak 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 
kapsamında, ihale yapılmak suretiyle, hizmet alımı ile yüklenici firmalar tarafından 
iĢletilmektedir. Spor tesisleri Maliye Bakanlığının kamu sosyal tesislerine iliĢkin 
olarak yayımladığı tebliğ hükümlerine tabidir.  

Cari yılda toplam 7.080 bin TL yemek yardımı yapılmıĢtır. Yemekhane 
hizmetleri iĢçilik yükleniciden, malzeme tedariki Kurum tarafından karĢılanmak üzere 
tabldot olarak verilmektedir. Toplu ĠĢ SözleĢmesinin sosyal yardımlar baĢlıklı 5 inci 
maddesinde yemek yardımı adı altında yer alan 51 inci maddedeki “ĠĢçilere, iĢyerinde 
doyurucu yemek verilmesi esastır. Bu husustaki uygulama aynen devam olunur.” 
hükmüne ve kapsam dıĢı personelin tabi olduğu Personel Yönetmeliğinin yemek 
yardımı baĢlıklı 40‟ıncı maddesindeki “Personele; toplu iĢ sözleĢmesi kapsamında 
çalıĢanlara ödenen tutarı geçmeyecek Ģekilde yönetim kurulunca uygun görülecek 
miktarda ve her ay peĢin olarak ödenmek üzere günlük yemek yardımı yapılır veya 
karĢılığında dengeli beslenme esaslarına uygun doyurucu yemek verilir. Yemek 
yardımından aynî olarak yararlanacak personele, verilecek yemeğin kazan maliyet 
bedelinin; nakdî olarak tespit edilen miktarı aĢması halinde, aradaki fark Kurum 
tarafından karĢılanır.Yemek yardımının miktarı yönetim kurulunca 6 ayda bir gözden 
geçirilir.” hükmüne istinaden, yönetim kurulu kararı ile, kazan maliyeti ile yemek 
yiyecek olan personelden kesilecek yemek yardım bedeli arasındaki farkın Kurum  
tarafından karĢılanması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Cari yılda toplam 13.020 bin TL taĢıma gideri gerçekleĢmiĢtir. Personele 
herhangi bir nakdi ödeme yapılmamakta, servis aracı ihaleleri sonucu hizmet satın 
alınması suretiyle taĢıma gerçekleĢmektedir. Kapsam içi personelin taĢıma giderleri, 
Kurum ile Petrol-ĠĢ Sendikası arasında akdedilen ve yenisi yürürlüğe girene kadar 
halen hizmet akdi olarak devam eden toplu iĢ sözleĢmesinin 61 inci maddesine 
dayanmaktadır.  

Kapsam dıĢı personel için, yönetim kurulu kararı ile emekli olmaları halinde 
ihbar tazminatı teĢviki çıkarılmıĢtır. Bu nedenle emeklilik ikramiyesi iĢten ayrılma 
tazminatında son dönemlerde artıĢ yaĢanmaktadır. 

Giydirme Yardımı Kapsam dıĢı personele, 24.10.2014 tarih ve 1759/3 sayılı 
yönetim kurulu kararı ile değiĢtirilerek kabul edilen kiĢisel koruyucu donanım ve iĢ 
kıyafetleri yönergesinin 29 uncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca, kapsam içi 
personele ise TĠS hükümlerine göre yapılmaktadır.  

Eğitim iĢleri, 30.10.2013 tarih ve 1733 sayılı yönetim kurulu kararı ile 
yürürlüğe giren eğitim yönergesine göre yürütülmektedir. Cari yılda 1.430  bin TL 
eğitim gideri gerçekleĢmiĢtir. 2016 yılı içerisinde yurtiçinde düzenlenen 95 farklı 
eğitime bütün TP birimlerinden toplam 3.988 personel katılmıĢtır.  

Yemek yardımı (Madde 51): SözleĢmenin ikinci yılı birinci altı ayında 6,26  
TL/Gün, ikinci altı ayında 6,49 TL/Gün, - Giyim eĢyası (Madde 52): SözleĢmenin 
ikinci yıl birinci altı ayında 154,50 TL/Yıl, ikinci altı ayında 160,11 TL/Yıl - Çocuk 
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aile ve öğrenim yardımı (Madde 53):  SözleĢmenin ikinci yılı birinci altı ayında 19,81 
TL/Ay, ikinci altı ayında 20,53 TL/Ay,  - Evlenme yardımı (Madde 54): SözleĢmenin 
ikinci yılı birinci altı ayında 126,12  TL, ikinci altı ayında 130,70 TL,  - Doğum 
yardımı (Madde 55): SözleĢmenin ikinci yılı birinci altı ayında 63,09 TL, ikinci altı 
ayında 65,38 TL, - Ölüm yardımı (Madde 56): ĠĢçinin normal ölümü halinde 
cenazesini kaldırmak üzere;  sözleĢmenin ikinci yılı birinci altı ayında  315,28 TL,  
ikinci altı ayında ölümü halinde 326,73 TL, iĢ kazası  neticesi ölümü halinde; 
sözleĢmenin ikinci yılı birinci altı ayında 504,42  TL, ikinci altı ayında 522,73 TL  
nakdî yardım kanuni varislerine, ĠĢçinin ana, baba, eĢi veya çocuğunun ölmesi halinde 
(çocuk ölü de doğsa) sözleĢmenin ikinci yılı birinci altı ayında 189,21 TL, ikinci altı 
ayında 196,08 TL, - Sosyal yardım (Madde 58) SözleĢmenin ikinci yılında 235,00 
TL/Ay olarak ödenmiĢtir. Giyim yardımı dıĢında kalan sosyal yardımlar kapsam dıĢı 
personele de ödenmektedir.  
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III. MALĠ BÜNYE 
TPAO, mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, 

finansal tablolarını önceki dönem verileriyle mukayeseli olarak hazırlamaktadır. Bu 
kapsamda, sadeleĢtirilmiĢ bilanço değerleri üzerinden düzenlenmiĢ ve rapor ekleri 
(Ek:4,5) arasına alınmıĢ bulunan, varlıkların ve kaynakların ayrıntısına dayalı mali 
durum verileri Tablo 7‟de gösterilmiĢtir.  

Bilançonun sadeleĢtirilmesine iliĢkin; aynı konu ya da iĢlemle ilgili olup, 
uygulanan muhasebe sistemi ve bilanço tekniği uyarınca mahsup edilmeden aktif ve 
pasif hesaplarda karĢılıklı olarak bırakılan hesaplar incelenerek, bunların aktif ve 
pasiften karĢılıklı düĢülmesi suretiyle Ortaklık bilançosu sadeleĢtirilmiĢtir. 

Bu amaçla; bilançonun aktifinde “180- Gelecek aylara ait giderler” hesabında 
kesin tahakkuku yapılıncaya kadar bekletilen  7.819 bin TL tutarındaki personel 
istihkakları, pasifte aynı mahiyetteki “381-Gider tahakkukları” hesabından karĢılıklı 
olarak mahsup edilmiĢtir. 

Ayrıca, 370 hesapta kayıtlı 394.989 bin TL tutarındaki kurumlar vergisi 
karĢılıkları, aynı mahiyetteki “371-Dönem karı peĢin ödenen vergi yükümlülükleri (-)” 
hesabından mahsup edildikten sonra ortaya çıkan 2.941.639 bin TL tutarındaki dönem 
net kârından; 1.122.189 bin TL I. ve II. tertip yedek, 1.175.328 bin TL taĢınmaz satıĢ 
kazancı istisnası (KV5/1-e) olmak üzere toplam 2.297.517 bin TL tutarındaki olağan 
yedek akçe ve kâr yedeği özkaynaklara alınmıĢ, dağıtılabilir kâr tutarı 644.122 bin TL 
ise Hazineye ödenecek temettü olarak kısa vadeli diğer yabancı kaynaklara dahil 
edilmiĢtir.  

 
 

Tablo 7: Mali durum    

Mali durum Önceki dönem  Cari dönem  Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

 Varlıklar (Aktif):      
  1-Dönen varlıklar      

   a)Hazır değerler 43.551 - 425.213 2,0 381.662 
   b)Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 1.300.945 9,2 3.122.354 14,5 1.821.409 

Toplam (1) 1.344.496 9,2 3.547.567 16,5 2.203.071 
  2-Duran varlıklar      

   a)Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler            10.418.451 71,1 16.362.067 76,0 5.943.616 
   b)Bağlı değerler 2.902.185 19,7 1.611.759 7,5 (1.290.426) 

Toplam (2) 13.320.636 90,8 17.973.826 83,5 4.653.190 
Varlıklar toplamı 14.665.132 100,0 21.521.393 100,0 6.856.261 

 Kaynaklar (Pasif):      
  1-Yabancı kaynaklar      

   a)Kısa süreli 817.688 5,6 1.835.895 8,5 1.018.207 
   b)Uzun süreli 5.504.819 37,5 8.325.636 38,7 2.820.817 

Toplam (1) 6.322.507 43,1 10.161.531 47,2 3.839.024 
  2-Öz kaynaklar 8.342.625 56,9 11.359.862 52,8 3.017.237 

Kaynaklar toplamı 14.665.132 100,0 21.521.393 100,0 6.856.261 
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A- Mali durum 
TPAO‟nun varlık ve kaynakları önceki döneme göre %46,8 oranında artıĢ 

kaydederek 21,5 milyar TL‟ye yükselmiĢtir. Toplam kaynakların %16,5‟i dönen 
varlıklara, %83,5‟i duran varlıklara tahsis edilmiĢtir. TPAO‟nun mali durumuna iliĢkin 
2016 yılı finansal tablo verilerine göre yapılan inceleme ve analizler aĢağıda 
belirtilmiĢtir.  

1- Mali yapı oranları 
a) Mali kaldıraç 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Yabancı kaynaklar x 100 = 10.161.531 x 100 =  47,2  43,1 
Varlıklar toplamı 21.521.393   Rasyoda yer alan yabancı kaynaklar, vadelerine bakılmaksızın tüm borçları 

kapsamaktadır. Toplam 10,2 milyar TL tutarındaki borçların %81,3 oranında 8,3 
milyar TL‟sini yabancı para uzun vadeli banka kredileri, %0,8 oranında 83,9 milyon 
TL‟sini ticari borçlar, %17,9 oranında 1,8 milyar TL‟sini diğer borç kalemleri teĢkil 
etmekte olup, söz konusu yabancı kaynak kalemleri ağırlıklı olarak döviz kurundaki ve 
faiz oranındaki değiĢimlere duyarlıdır. 

Toplam aktiflerin %47,2 oranında yabancı kaynaklarla fonlandığını gösteren 
mali kaldıraç rasyosunun genel kabul gören azami %50 seviyesinin altında seyretmesi 
hali hazırda olumlu bulunmakla birlikte, TPAO‟nun kaynak dağılımında gözlenen 
bozulma cari döneme iliĢkin mali yapı üzerindeki yabancı kaynak baskısını 4,1 puan 
artırmıĢtır. TPAO‟nun 2014 yılından itibaren mevcut ve muhtemel borç 
yükümlülüklerini fonlamak için uzun vadeli yabancı para banka kredilerine yönelmesi 
bu artıĢta etkili olmuĢtur. 

b) Mali yeterlilik (finansman) 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Öz kaynaklar x 100 = 11.359.862 x 100 =  111,8 
 

132,0 
Yabancı kaynaklar 10.161.531               

(Öz kaynaklar + ÖdenmemiĢ sermaye) x 100 = 11.549.862 x 100 =  115,8  - 
(Yabancı kaynaklar – ödenmemiĢ sermaye)        9.971.531   

Kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynaklar ile olan iliĢkisini ortaya koyan bu 
rasyo sonucu, önceki döneme göre 20,2 puan azalıĢ kaydederek %111,8 düzeyinde 
gerçekleĢmiĢtir.  Kısa ve uzun vadeli borç kalemleri öz kaynakların yaklaĢık %89,5‟i 
düzeyinde bulunmakta olup, 2014 yılından itibaren TPAO‟nun finansman ihtiyacının 
özkaynakların yanı sıra giderek artan oranda yabancı kaynaklarla karĢılandığını, 
esasen genel kabul gören değerlere göre en az %100 seviyelerinde olması gereken söz 
konusu rasyonun önümüzdeki dönemlerde bu oranın altına düĢmemesi uygun 
olacaktır. 
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TPAO‟nun 190,0 milyon TL tutarında ödenmemiĢ sermayesi dikkate 
alındığında, söz konusu sermayenin tümünün ödenmesi durumunda finansman 
rasyosunda 4,0 puanlık iyileĢme görülecektir.  

En önemlisi, nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli 
yabancı para banka kredileri aracılığıyla sağlamaya çalıĢan TPAO‟nun ödenmemiĢ 
sermayesinin bir an önce ödenmesi kaynak ihtiyacının karĢılanmasında önemli katkı 
sunacaktır. 

KuruluĢun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla yönetilmeye çalıĢıldığından 190,0 
milyon TL tutarındaki ödenmemiĢ sermayenin biran önce ödenmesi hususunda ilgili 
merciler nezdinde giriĢimlerde bulunulması önerilir. 

TPAO‟nun cari dönemde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların kullanım 
yerlerini gösteren fon akım tablosu ile faaliyet dönemine iliĢkin nakit akıĢlarını, 
kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosuna rapor ekleri 
(Ek: 6-7) arasında yer verilmiĢtir. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar) 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Yedekler x 100 = 5.772.444 x 100 =  174,4  106,9 
ÖdenmiĢ sermaye 3.310.000   Mevzuat gereğince geçmiĢ ve cari dönem kârlarından ayrılıp Ortaklık 

bünyesinde biriken yedek akçelerin tamamı, I. ve II. tertip yasal yedekler ile Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi gereği hisse ve gayrimenkul satıĢ karının özel fonda 
tutulan %75‟lik kısmından oluĢmuĢtur. Buna göre, ödenmiĢ sermayeye ek olarak 
iĢletme çalıĢmaları sonucu yaratılan öz kaynak oranı %174,4 düzeyindedir. 

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Bağlı değerler x 100 = 1.611.759 x 100 =  14,2  34,8 
Öz kaynaklar 11.359.862   

        
 

Maddi duran varlıklar (net) x 100 = 1.515.040 x 100 =  13,3  33,7 
Öz kaynaklar 11.359.862   

        
 

Bağlı değerler x 100 = 1.611.759 x 100 =  7,5  19,8 
Varlıklar toplamı 21.521.393   

        
 

Maddi duran varlıklar (net) x 100 = 1.515.040 x 100 =  7,0  19,2 
Varlıklar toplamı 21.521.393   

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile mali duran varlıklar ve özel 
tükenmeye tabi varlıkların net değerlerinden oluĢan bağlı değerlerin, TPAO tarafından 
temin edilen öz kaynaklar ile hangi ölçüde karĢılandığını gösteren rasyo sonucu 
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TPAO‟nun 190,0 milyon TL tutarında ödenmemiĢ sermayesi dikkate 
alındığında, söz konusu sermayenin tümünün ödenmesi durumunda finansman 
rasyosunda 4,0 puanlık iyileĢme görülecektir.  

En önemlisi, nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli 
yabancı para banka kredileri aracılığıyla sağlamaya çalıĢan TPAO‟nun ödenmemiĢ 
sermayesinin bir an önce ödenmesi kaynak ihtiyacının karĢılanmasında önemli katkı 
sunacaktır. 

KuruluĢun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla yönetilmeye çalıĢıldığından 190,0 
milyon TL tutarındaki ödenmemiĢ sermayenin biran önce ödenmesi hususunda ilgili 
merciler nezdinde giriĢimlerde bulunulması önerilir. 

TPAO‟nun cari dönemde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların kullanım 
yerlerini gösteren fon akım tablosu ile faaliyet dönemine iliĢkin nakit akıĢlarını, 
kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosuna rapor ekleri 
(Ek: 6-7) arasında yer verilmiĢtir. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar) 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Yedekler x 100 = 5.772.444 x 100 =  174,4  106,9 
ÖdenmiĢ sermaye 3.310.000   Mevzuat gereğince geçmiĢ ve cari dönem kârlarından ayrılıp Ortaklık 

bünyesinde biriken yedek akçelerin tamamı, I. ve II. tertip yasal yedekler ile Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi gereği hisse ve gayrimenkul satıĢ karının özel fonda 
tutulan %75‟lik kısmından oluĢmuĢtur. Buna göre, ödenmiĢ sermayeye ek olarak 
iĢletme çalıĢmaları sonucu yaratılan öz kaynak oranı %174,4 düzeyindedir. 

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Bağlı değerler x 100 = 1.611.759 x 100 =  14,2  34,8 
Öz kaynaklar 11.359.862   

        
 

Maddi duran varlıklar (net) x 100 = 1.515.040 x 100 =  13,3  33,7 
Öz kaynaklar 11.359.862   

        
 

Bağlı değerler x 100 = 1.611.759 x 100 =  7,5  19,8 
Varlıklar toplamı 21.521.393   

        
 

Maddi duran varlıklar (net) x 100 = 1.515.040 x 100 =  7,0  19,2 
Varlıklar toplamı 21.521.393   

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile mali duran varlıklar ve özel 
tükenmeye tabi varlıkların net değerlerinden oluĢan bağlı değerlerin, TPAO tarafından 
temin edilen öz kaynaklar ile hangi ölçüde karĢılandığını gösteren rasyo sonucu 

 

 
    

%14,2‟dir. Maddi duran varlıklar (net) için bu oran %13,3‟tür. Buna göre, 
özkaynakların bağlı değerlerin 7 katı düzeyinde olduğu, aktifte bağlı bir kıymet halini 
almayan %85,8‟lik kısmının ise yatırımların ve diğer varlıkların finansmanında 
kullanıldığı anlaĢılmaktadır. 

Aktif dağılımı içinde net maddi duran varlıklar ile bağlı değerlerin payı sırasıyla 
%7,0 ve %7,5 düzeyinde olup, söz konusu bu oranlarda görülen azalma, YPK‟nın 
20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen Silivri Kuzey 
Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ve Faz III Projesinin 
01.09.2016 tarihinde tüm hak ve vecibeleriyle birlikte BOTAġ‟a devredilmesinden 
kaynaklanmıĢtır. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x100 = 19.909.634 x 100 =  92,5  80,2 
Varlıklar toplamı 21.521.393   Likit aktiflerin toplam aktifler içerisindeki payını gösteren bu rasyo, aktiflerin 

%92,5‟inin likit olduğunu göstermektedir. Bu değerler altındaki ilk ana hesap olan 
hazır değerlerin aktif toplamı içindeki payı 425,2 milyon TL‟lik tutar ile %2,0‟dir. 

Toplam aktiflerin %85,7‟sini teĢkil eden alacak kalemlerinde kayıtlı 18,4 milyar 
TL‟nin, ağırlıklı olarak 16,4 milyar TL‟sini uzun vadeli alacaklar oluĢturmaktadır. 
Uzun vadeli alacaklarda kayıtlı bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden alacaklar, esas itibarıyla 
yurtdıĢı petrol ve doğalgaz sahaları ham petrol ve doğal gaz boru hatları projelerine 
iliĢkin önümüzdeki yıllarda tahsilatı beklenen yatırım transferleri, satıĢ hasılatı 
üzerinden maliyet karĢılaması (cost recovery) ve diğer hizmet ücretlerine iliĢkin 
alacaklardan oluĢmaktadır. Ġlgili bakiyelerin tahsilat tarihleri ve tutarlarına iliĢkin 
belirsizlik sebebiyle henüz nakit üretme kapasitesine katkıları yoktur. 

Stoklar ile diğer paraya çevrilebilir değerlerin 1,0 milyar TL‟lik tutar ile aktif 
dağılımındaki payı %4,8‟dir. 

Aktifin genel yapısı içinde önceki döneme göre 12,3 puanlık artıĢ gösteren likit 
varlıklar, ağırlıklı olarak uzun vadeli alacak kalemlerini içerdiğinden, TPAO‟nun hali 
hazırda nakit üretme kapasitesi düĢüktür.   

2- Likidite oranları 

       
2016 

 
2015 

       
% 

 
% 

Cari 
oran 

Dönen varlıklar = 

                      
3.547.567 x 100 =  193,2 

 
164,4 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar         1.835.895            
 

Likidite 
oranı 

(Dönen varlıklar - stoklar) x 100 = 2.707.003 x 100 =  147,5  61,3 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar              1.835.895            

 
Nakit 
oranı 

(Hazır değerler+ çok kısa sürede paraya 
çevrilebilir değerler x100 = 425.213 x 100 =  23,2 

 
5,3 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar              1.835.895   
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Likidite riski, TPAO‟nun fonlama ihtiyaçlarını karĢılayamama riskidir. 
Ortaklık, nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini 2014 yılından bu yana uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır 

31.12.2016 tarihli bilanço günü itibarıyla TPAO‟nun, en likit varlıklarıyla kısa 
vadeli borçlarının ilk etapta ne kadarlık kısmını geri ödeyebileceğini gösteren nakit 
oranı %23,2‟dir. Buna göre, Ortaklığın her 100 TL‟lik kısa vadeli borcunun 23,2 TL‟si 
bankalardaki  mevcutlarıyla karĢılanabilmektedir. Bu oranın, esasen %20 olması 
yeterli olarak kabul görmektedir.  

Söz konusu oranı dönen varlıklardan stokların hariç tutulmasıyla ve sadece 
dönen varlıkları dikkate almak suretiyle hesapladığımızda sırasıyla %147,5  ve %193,2 
düzeyinde gerçekleĢme göstermesi önceki döneme göre net iĢletme sermayesinde ve 
borç ödeme kapasitesindeki iyileĢmeye iĢaret etmektedir.  

3- Varlık kullanım oranları 
a) Alacak devir hızı 

       2016  2015 
Alacak 
devir  
hızı 

: 
 

Net satıĢlar = 

 

1.577.381 = 
 

4,3 
 

4,7 Ortalama ticari alacaklar 368.052  

       (Bin TL)  (Bin TL) 
Ortalama 

 ticari  
alacaklar 

 
: 

Ticari alacaklar                
(Dönem baĢı + Dönem sonu) 

 

= 736.103 
 

= 368.052 
 

392.236 
2 2  

TPAO‟nun ortalama ticari alacakları devir hızı oranı 4,3‟dür. BaĢka bir 
anlatımla ticari alacakların ortalama tahsil ve dolaĢım süresi gün bazında önceki 
dönem 77 iken, cari dönemde 84 güne çıkmıĢtır. Bu oranın düĢük çıkmasında, uzun 
vadeli ticari alacaklarda kayıtlı 45,7 milyon ABD Doları karĢılığı 163,5 milyon TL 
tutarındaki TPAO-TPIC ĠĢbirliği AnlaĢması gereği AR/TPI/4468 Ruhsat sahası için 
arama, sondaj, kuyu tamamlama yatırım harcamaları kapsamında TPIC‟e düzenlenen 
ve  ileriki dönemlerde tahsil edilecek fatura tutarları etkili olmuĢtur. 

b) Stok devir hızı 

     
2016 

 
2015 

SatıĢların maliyeti = 771.759 =  10,7  11,1 
Ortalama mamul stoku 72.361   

       
 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  21,8  24,3 
Ortalama mamul stoku 72.361   Ortalama mamul stoklarının satıĢ maliyetlerine dönüĢüm süreci 34 gün olup, 

söz konusu mamul stokları 17 günde devretmekte, üretilen veya piyasadan temin 
edilen ham petrol ve doğalgazın stok birikimi olmadan müĢterilere satıĢı 
gerçekleĢmektedir. 
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Likidite riski, TPAO‟nun fonlama ihtiyaçlarını karĢılayamama riskidir. 
Ortaklık, nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini 2014 yılından bu yana uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır 

31.12.2016 tarihli bilanço günü itibarıyla TPAO‟nun, en likit varlıklarıyla kısa 
vadeli borçlarının ilk etapta ne kadarlık kısmını geri ödeyebileceğini gösteren nakit 
oranı %23,2‟dir. Buna göre, Ortaklığın her 100 TL‟lik kısa vadeli borcunun 23,2 TL‟si 
bankalardaki  mevcutlarıyla karĢılanabilmektedir. Bu oranın, esasen %20 olması 
yeterli olarak kabul görmektedir.  

Söz konusu oranı dönen varlıklardan stokların hariç tutulmasıyla ve sadece 
dönen varlıkları dikkate almak suretiyle hesapladığımızda sırasıyla %147,5  ve %193,2 
düzeyinde gerçekleĢme göstermesi önceki döneme göre net iĢletme sermayesinde ve 
borç ödeme kapasitesindeki iyileĢmeye iĢaret etmektedir.  

3- Varlık kullanım oranları 
a) Alacak devir hızı 

       2016  2015 
Alacak 
devir  
hızı 

: 
 

Net satıĢlar = 

 

1.577.381 = 
 

4,3 
 

4,7 Ortalama ticari alacaklar 368.052  

       (Bin TL)  (Bin TL) 
Ortalama 

 ticari  
alacaklar 

 
: 

Ticari alacaklar                
(Dönem baĢı + Dönem sonu) 

 

= 736.103 
 

= 368.052 
 

392.236 
2 2  

TPAO‟nun ortalama ticari alacakları devir hızı oranı 4,3‟dür. BaĢka bir 
anlatımla ticari alacakların ortalama tahsil ve dolaĢım süresi gün bazında önceki 
dönem 77 iken, cari dönemde 84 güne çıkmıĢtır. Bu oranın düĢük çıkmasında, uzun 
vadeli ticari alacaklarda kayıtlı 45,7 milyon ABD Doları karĢılığı 163,5 milyon TL 
tutarındaki TPAO-TPIC ĠĢbirliği AnlaĢması gereği AR/TPI/4468 Ruhsat sahası için 
arama, sondaj, kuyu tamamlama yatırım harcamaları kapsamında TPIC‟e düzenlenen 
ve  ileriki dönemlerde tahsil edilecek fatura tutarları etkili olmuĢtur. 

b) Stok devir hızı 

     
2016 

 
2015 

SatıĢların maliyeti = 771.759 =  10,7  11,1 
Ortalama mamul stoku 72.361   

       
 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  21,8  24,3 
Ortalama mamul stoku 72.361   Ortalama mamul stoklarının satıĢ maliyetlerine dönüĢüm süreci 34 gün olup, 

söz konusu mamul stokları 17 günde devretmekte, üretilen veya piyasadan temin 
edilen ham petrol ve doğalgazın stok birikimi olmadan müĢterilere satıĢı 
gerçekleĢmektedir. 

 
 

 

 
    

c) Dönen varlık devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar tutarı = 1.577.381 =  0,4  1,4 
Dönen varlıklar 3.547.567   TPAO‟nun kısa vadeli varlıklar kalemi, aktif dağılımının %16,5‟ini teĢkil 

etmektedir. Bundan hareketle hesaplanan dönen varlıklar devir hızı 0,4‟tür. Bunun 
anlamı TPAO, cari dönemde dönen varlıklarının %40‟ı kadar net satıĢ hasılatı elde 
etmiĢtir. Buna göre dönen varlıklar 2,5 yılda  devretmektedir. Bu oranın düĢük olması, 
BOTAġ‟a devredilen Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi bedeli 1,8 milyar TL 
tutarındaki alacak kaleminin dönen varlıklarda yarattığı önemli artıĢın yanı sıra global 
petrol fiyatlarındaki değiĢimin satıĢ hasılatında yarattığı olumsuz etkilerden 
kaynaklanmaktadır.  

d) Maddi duran varlık devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  1,2  0,7 
MDV (net) - (yatırımlar + yatırım sipariĢ avansları) 1.285.639   TPAO‟nun devam eden yatırım harcamaları bakiyesi hariç, iĢletme 

faaliyetlerinde kullanmak üzere edindiği ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla 
olan net fiziki varlık kalemleri aktif dağılımının %7‟sini teĢkil etmektedir. Bundan 
hareketle hesaplanan maddi duran varlık devir hızı oranı 1,2‟dir. Bunun anlamı hizmet 
üretim aracı olarak satıĢ hacmi kapasitesi yaratma özelliği olan maddi duran varlıkların 
1,2 katı düzeyinde net satıĢ hasılatı elde edilmiĢtir. Bu oran, gereğinden fazla maddi 
duran varlık edinilip edinilmediğini ortaya koyan bir indeks olarak normal kabul 
edilmelidir.  

e) Duran varlık devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  0,1  0,1 
Duran varlıklar (net) 17.973.826   Aktif dağılımı içerisinde %83,5 oranında paya sahip net duran varlık 

kalemlerinin devir hızı 0,1‟dir. Bu oran, TPAO tarafından duran varlıklara yapılan 
yatırım düzeyinin ortaya konulması bakımından önemlidir. Oranın önceki dönemlere 
göre düĢme eğilimine girmesi faaliyet hacminde gerileme olduğunu, oranın yükselmesi 
ise faaliyet hacminin arttığına iĢaret olup, duran varlıkların etkin ve verimli 
kullanıldığını ortaya koyar. Bu çerçevede söz konusu devir hızının 0,1 puan düzeyinde 
gerçekleĢmesi, TPAO‟nun cari dönem faaliyet hacminde, önceki döneme göre bir 
değiĢim olmadığına iĢaret etmektedir. 

Bu oranın düĢük olması, duran varlıkların %81,9‟unu teĢkil eden 14,7 milyar 
TL tutarındaki yurtdıĢı petrol ve doğalgaz sahaları ham petrol ve doğal gaz boru hatları 
projelerine iliĢkin önümüzdeki yıllarda tahsilatı beklenen yatırım transferleri, satıĢ 
hasılatı üzerinden maliyet karĢılaması (cost recovery) ve diğer hizmet ücretlerine 
iliĢkin bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden uzun vadeli alacak hesaplarından kaynaklanmakta 
olup, ilgili bakiyelerin tahsilat tarihleri ve tutarlarına iliĢkin belirsizlik sebebiyle bu 
tutarlar esas itibarıyla uzun vadeli gelir niteliğindedir.  
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f) Aktif devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  0,1  0,1 
Varlıklar toplamı 21.521.393   Yukarıdan bu yana yapılan rasyo analizleri; TPAO‟nun belirli varlık kalemleri 

ile ticari alacaklarının, dönen ve duran değerlerinin net satıĢlara göre devirlerini, tahsil 
ve dolaĢım sürelerini ortaya koymaktadır. 

Bu oranlar, TPAO tarafından kullanılan sermayenin devir hızını ya da ticaret 
sistemi içinde cari para ile ilgili iĢlemlerin akım hızlarını yansıtmakta ve varlıklar için 
yapılan, varsa fazla yatırım ya da yüksek maliyete önemli ölçüde etkide bulunan 
fonların kullanılmasındaki yavaĢlamaları gösterebilmektedir. 

Bu çerçevede hesaplanan TPAO toplam net varlıklarının genel devir hızı oranı 
0,1‟dir. Bu oran, TPAO‟nun sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğini ölçen, her 100 
TL‟lik varlığın ne kadar satıĢ hasılatı sağladığını, yani aktif değerlerin kaç katı satıĢ 
yapıldığını; baĢka bir anlatımla, toplam değerlerin kullanılma yeteneğini gösteren 
önemli bir indeks olarak düĢük kabul edilmelidir.  

g) Net iĢletme sermayesi devir hızı 
    2016  2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 = 0,9 
 

3,5 Net iĢletme sermayesi 1.711.672  

TPAO‟nun iĢletme sermayesi kullanımındaki performansı, önceki döneme göre 
2,9 puan azalarak 0,9 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu devir hızının düĢük 
olması, net satıĢlarda yaĢanan %13,7 oranlı gerilemeye karĢın net iĢletme 
sermayesinde %324,9 oranındaki artıĢtan kaynaklanmĢtır.  

h) Öz kaynak devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  0,2  0,2 
Öz kaynaklar 9.851.244   Oranın paydasına ortalama öz kaynak (Dönem başı öz kaynak + dönem sonu öz 

kaynak / 2) değeri alınmıĢtır. 
TPAO‟nun, öz kaynaklarının devir hızı 0,2 dir. Bunun anlamı Ortaklık, 

kendisine tahsis olunan öz kaynakların %20‟si kadar satıĢ yapabilmiĢtir. Her 100 
TL‟lik öz kaynağa karĢılık, 20 TL‟lik net satıĢ hasılatı sağlanmıĢ olup, öz kaynaklar 
yaklaĢık 60 ayda bir devretmektedir. Buna göre öz kaynaklar devir hızı, kabul 
edilebilir düzeylerin altında düĢük seyretmektedir. Bu sonuç, öz kaynakların pasif 
toplamı içindeki payının yüksekliğinden kaynaklanmakla birlikte, oranın her geçen 
dönem düĢük seyretmesi öz kaynakların yeterince verimli kullanılmadığını ortaya 
koymaktadır.  

B- Mali Sonuçlar 
2016 yılı faaliyet dönemini kârla kapatan TPAO‟nun; bu döneme ait mali 

sonuçlarının Ortaklığa tahsis edilen öz kaynaklar ile olan iliĢkisi aĢağıda incelenmiĢtir. 
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f) Aktif devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  0,1  0,1 
Varlıklar toplamı 21.521.393   Yukarıdan bu yana yapılan rasyo analizleri; TPAO‟nun belirli varlık kalemleri 

ile ticari alacaklarının, dönen ve duran değerlerinin net satıĢlara göre devirlerini, tahsil 
ve dolaĢım sürelerini ortaya koymaktadır. 

Bu oranlar, TPAO tarafından kullanılan sermayenin devir hızını ya da ticaret 
sistemi içinde cari para ile ilgili iĢlemlerin akım hızlarını yansıtmakta ve varlıklar için 
yapılan, varsa fazla yatırım ya da yüksek maliyete önemli ölçüde etkide bulunan 
fonların kullanılmasındaki yavaĢlamaları gösterebilmektedir. 

Bu çerçevede hesaplanan TPAO toplam net varlıklarının genel devir hızı oranı 
0,1‟dir. Bu oran, TPAO‟nun sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğini ölçen, her 100 
TL‟lik varlığın ne kadar satıĢ hasılatı sağladığını, yani aktif değerlerin kaç katı satıĢ 
yapıldığını; baĢka bir anlatımla, toplam değerlerin kullanılma yeteneğini gösteren 
önemli bir indeks olarak düĢük kabul edilmelidir.  

g) Net iĢletme sermayesi devir hızı 
    2016  2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 = 0,9 
 

3,5 Net iĢletme sermayesi 1.711.672  

TPAO‟nun iĢletme sermayesi kullanımındaki performansı, önceki döneme göre 
2,9 puan azalarak 0,9 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu devir hızının düĢük 
olması, net satıĢlarda yaĢanan %13,7 oranlı gerilemeye karĢın net iĢletme 
sermayesinde %324,9 oranındaki artıĢtan kaynaklanmĢtır.  

h) Öz kaynak devir hızı 

     
2016 

 
2015 

Net satıĢlar = 1.577.381 =  0,2  0,2 
Öz kaynaklar 9.851.244   Oranın paydasına ortalama öz kaynak (Dönem başı öz kaynak + dönem sonu öz 

kaynak / 2) değeri alınmıĢtır. 
TPAO‟nun, öz kaynaklarının devir hızı 0,2 dir. Bunun anlamı Ortaklık, 

kendisine tahsis olunan öz kaynakların %20‟si kadar satıĢ yapabilmiĢtir. Her 100 
TL‟lik öz kaynağa karĢılık, 20 TL‟lik net satıĢ hasılatı sağlanmıĢ olup, öz kaynaklar 
yaklaĢık 60 ayda bir devretmektedir. Buna göre öz kaynaklar devir hızı, kabul 
edilebilir düzeylerin altında düĢük seyretmektedir. Bu sonuç, öz kaynakların pasif 
toplamı içindeki payının yüksekliğinden kaynaklanmakla birlikte, oranın her geçen 
dönem düĢük seyretmesi öz kaynakların yeterince verimli kullanılmadığını ortaya 
koymaktadır.  

B- Mali Sonuçlar 
2016 yılı faaliyet dönemini kârla kapatan TPAO‟nun; bu döneme ait mali 

sonuçlarının Ortaklığa tahsis edilen öz kaynaklar ile olan iliĢkisi aĢağıda incelenmiĢtir. 

 

 
    

1- Kârlılık (Rantabilite)  
a) Mali kârlılık (Mali rantabilite) 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Dönem kârı x 100 = 3.336.628 x 100 =  105,8  27,4 
ÖdenmiĢ sermaye             3.155.000   

        
 

Dönem kârı x 100 = 3.336.628 x 100 =  33,9  9,9 
Öz kaynaklar          9.851.244   

      
   

Faaliyet kârı x 100 = 31.702 x 100 =  0,3  - 
Öz kaynaklar                9.851.244    Oranların paydasına, ortalama ödenmiĢ sermaye ve ortalama öz kaynak değeri 

alınmıĢtır. 
Yukarıdaki gelir oranları esas itibarıyla ortalama öz kaynakların ve ödenmiĢ 

sermayenin mali kazancını gösteren bir ölçü ya da mali prodüktivite ölçüsü olup, 
TPAO yönetiminin asli görevini ifa etme derecesini, baĢka bir anlatımla öz kaynaklar 
ve ödenmiĢ sermayeyi kullanmaktaki genel etkinlik ve verimliliğin asli bir göstergesi 
durumundadır. 

Buna göre 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin olarak Ortaklığa tahsis olunan her 
100 TL‟lik ödenmiĢ sermayeye karĢılık 105,8 TL dönem kârı elde edildiği; ayrıca 
tahsis olunan her 100 TL‟lik öz kaynağa karĢılık 33,9 TL dönem kârı, 0,3 TL tutarında 
da faaliyet kârı sağlandığı; böylece tüm kârlılık oranlarında önceki döneme göre 
sırasıyla 78,4 puan,  24,0 puan ve 0,3 puanlık artıĢ görülmüĢtür. 

b) Ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite) 

      
2016 

 
2015 

Dönem kârı+ (finansman giderleri- 
     

% 
 

% 
yatırım maliyetine verilen faizler) 100 = 3.642.949 x 100 =  17,1  6,9 

Kullanılan sermaye- iĢletmeye 21.291.992   açılmayan yatırımlarda kullanılan sermaye 
        Ortaklık tarafından kullanılan sermayenin tamamının özkaynak olduğu 

düĢünüldüğü taktirde, baĢka bir ifadeyle Ortaklığın faaliyetinde yararlandığı öteki 
yabancı kaynaklar da özkaynak varsayıldığında ne oranda kâr sağlanabileceğini 
gösteren bu rasyo sonucu %17,1‟dir. Bulunan sonucun dönem kârı bazında mali 
rantabilite rasyolarından düĢük olması yabancı kaynaklardan faydalanma bedelinin 
normal olduğunu, ancak faaliyet kârı bazında mali rantabilite rasyosunun altında yer 
alması, TPAO‟nun yabancı kaynaklardan faydalanma maliyetinin normalin üstünde 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bunun olumsuz etkilerini giderebilmek için faaliyet karlılığını artırıp yabancı 
kaynakların hızla artıĢını etkileyen bazı aktiflerin azaltılması ya da özkaynakların 
arttırılması üzerinde durulması gerekecektir. 
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2- Zararlılık (Ġrrantabilite) 
2016 yılı, dönem kârı ile kapandığından zararlılık incelemesi yapılmamıĢtır. 
3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler 
a) Finansman giderleri yükü 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Ödenen faizler x 100 = 306.321 x 100 =  3,7  3,4 
Faize tabi yabancı kaynaklar       8.259.985  

 
      

   
Finansman giderleri + dönem kârı x 100 = 3.642.949 x 100 =  231,0  54,5 

Net satıĢlar      1.577.381  
 Ödenen faizler, maddi duran varlıkların maliyetine verilmeyip zarar kaydedilen 

faiz ve peĢin ödenen kredi komisyonları toplamını, payda ise faiz ve kredi komisyonu 
ödemesine tabi yabancı kaynaklar toplamını ifade etmektedir.  

Faize tabi yabancı kaynakların ABD Doları bazında uzun vadeli banka kredileri 
olduğu dikkate alındığında bu hesaplara cari dönemde tahakkuk eden aleyhte kur 
farkları tutarı yaklaĢık 1,4 milyar TL‟nin de ödenen faizlere ilave edilmesi halinde 
faize tabi yabancı kaynaklar faiz ve kur farkı giderlerinin %20,6 oranına çıktığı 
görülmekte olup, cari dönem için yabancı kaynaklardan faydalanma maliyetinin çok 
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

2014 yılından itibaren yurtiçi yerleĢik 5 ayrı bankadan 6 ayda bir faiz ödemeli 
ve 6 aylık Libor üzerinden libor + 3,0 - 3,70 aralığında değiĢen faiz oranlı, 3 yıl 
ödemesiz + 4 yıl ödemeli (7 yıl) Ģekilde temin edilen toplam 2,3 milyar ABD Doları 
tutarındaki banka kredilerine iliĢkin olarak, kredi anapara ve faiz ödemelerinin yıl 
içinde ayrılan amortismanlar ve sağlanan kârların yarattığı finansman imkânlarıyla 
karĢılanıp karĢılanmayacağı hususları üzerinde önemle durmak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Ortaklığın katlandığı finansman giderlerini kaç kere kazandığını 
gösteren finansman giderlerini karĢılama oranı %231 düzeyinde olup, Ortaklığın 
finansman giderlerini karĢılayamaması durumunda, yabancı kaynak kullanımının 
katlanarak artmasına neden olacağından bu oranın özellikle faaliyet karlılığına dayalı 
yeterli düzeydeki dönem kârlarına bağlı olarak yüksek gerçekleĢmesi gerekli 
görülmektedir. 

b) Net satıĢlara göre kârlılık oranları 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Net satıĢlar x 100 = 1.577.381 x 100 =  7,4  12,7 
Kullanılan sermaye- iĢletmeye 21.291.992   açılmayan yatırımlarda kullanılan kaynaklar 

        Olağan kâr oranı 
Olağan kâr x 100 = 1.800.755 x 100 = 114,2 

 
55,4 

Net satıĢlar 1.577.381  
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2- Zararlılık (Ġrrantabilite) 
2016 yılı, dönem kârı ile kapandığından zararlılık incelemesi yapılmamıĢtır. 
3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler 
a) Finansman giderleri yükü 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Ödenen faizler x 100 = 306.321 x 100 =  3,7  3,4 
Faize tabi yabancı kaynaklar       8.259.985  

 
      

   
Finansman giderleri + dönem kârı x 100 = 3.642.949 x 100 =  231,0  54,5 

Net satıĢlar      1.577.381  
 Ödenen faizler, maddi duran varlıkların maliyetine verilmeyip zarar kaydedilen 

faiz ve peĢin ödenen kredi komisyonları toplamını, payda ise faiz ve kredi komisyonu 
ödemesine tabi yabancı kaynaklar toplamını ifade etmektedir.  

Faize tabi yabancı kaynakların ABD Doları bazında uzun vadeli banka kredileri 
olduğu dikkate alındığında bu hesaplara cari dönemde tahakkuk eden aleyhte kur 
farkları tutarı yaklaĢık 1,4 milyar TL‟nin de ödenen faizlere ilave edilmesi halinde 
faize tabi yabancı kaynaklar faiz ve kur farkı giderlerinin %20,6 oranına çıktığı 
görülmekte olup, cari dönem için yabancı kaynaklardan faydalanma maliyetinin çok 
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

2014 yılından itibaren yurtiçi yerleĢik 5 ayrı bankadan 6 ayda bir faiz ödemeli 
ve 6 aylık Libor üzerinden libor + 3,0 - 3,70 aralığında değiĢen faiz oranlı, 3 yıl 
ödemesiz + 4 yıl ödemeli (7 yıl) Ģekilde temin edilen toplam 2,3 milyar ABD Doları 
tutarındaki banka kredilerine iliĢkin olarak, kredi anapara ve faiz ödemelerinin yıl 
içinde ayrılan amortismanlar ve sağlanan kârların yarattığı finansman imkânlarıyla 
karĢılanıp karĢılanmayacağı hususları üzerinde önemle durmak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Ortaklığın katlandığı finansman giderlerini kaç kere kazandığını 
gösteren finansman giderlerini karĢılama oranı %231 düzeyinde olup, Ortaklığın 
finansman giderlerini karĢılayamaması durumunda, yabancı kaynak kullanımının 
katlanarak artmasına neden olacağından bu oranın özellikle faaliyet karlılığına dayalı 
yeterli düzeydeki dönem kârlarına bağlı olarak yüksek gerçekleĢmesi gerekli 
görülmektedir. 

b) Net satıĢlara göre kârlılık oranları 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Net satıĢlar x 100 = 1.577.381 x 100 =  7,4  12,7 
Kullanılan sermaye- iĢletmeye 21.291.992   açılmayan yatırımlarda kullanılan kaynaklar 

        Olağan kâr oranı 
Olağan kâr x 100 = 1.800.755 x 100 = 114,2 

 
55,4 

Net satıĢlar 1.577.381  

 

 

 
    

Dönem kârı oranı 
Dönem kârı x 100 = 3.336.628 x 100 = 211,5 

 
45,0 

Net satıĢlar 1.577.381  

TPAO‟nun sermaye devir hızı oranı %7,4‟tür. Ortaklık, 2016 yılı faaliyet 
döneminde kullandığı her 100 TL‟lik kaynağa karĢılık 7,6 TL tutarında net satıĢ 
hasılatı elde etmiĢtir. BaĢka bir anlatımla, Ortaklık kendine tahsis olunan her 100 
TL‟lik kaynağın tamamını yaklaĢık 13 yılda net satıĢ hasılatı olarak geriye 
döndürebilmektedir. Cari döneme iliĢkin, bu oran kabul edilebilir değerlerin altındadır. 

Ortaklığın kârlılığı üzerinde etkili olan diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 
kârlar ile benzer nitelikteki gider ve zararların kârlılık üzerindeki etkisini gösteren 
olağan kâr rasyosu %114,2‟dir. Ortaklık, her 100 TL‟lik net satıĢ hasılatının tamamını 
olağan kâra dönüĢtürebilmiĢtir. 

Dönem kârı oranı ise %211,5‟tir. Bunun anlamı Ortaklığın her 100 TL‟lik net 
satıĢ hasılatının yaklaĢık 2 katını dönem kârına dönüĢtürebildiğidir. TPAO‟nun kârlılık 
yönetimi açısından son beĢ yıla ait dönem sonuçlarının seyri incelendiğinde; 2012 
yılında 1,5 milyar TL dönem kârı, 2013‟de 1,6 milyar TL dönem kârı, 2014‟de 839,4 
milyon TL dönem kârı, 2015‟de 822,6 milyon TL dönem kârı ve nihayet 2016 yılında 
3,3 milyar TL dönem kârı elde ettiği, ancak yabancı para varlık ve yükümlülüklerin 
kur farkı etkilerinin karlılık kalitesi üzerinde olumsuz ve fiktif sonuçlar yarattığı 
görülmektedir.  

Sonuç olarak; TPAO‟nun 2016 yılı bilançosu ile diğer finansal tablo verileri baz 
alınarak hesaplanan rasyo ve ortaya çıkan analizlere göre; 

- TPAO‟nun yasal kayıtlarını Türk mevzuatına ve düzenlemelerine uygun 
olarak TL bazında tutmasına rağmen, esas itibarıyla Ortaklığın fonksiyonel para birimi 
ABD Doları olup, ABD Doları‟nın Ortaklık operasyonlarında yaygın biçimde 
kullanıldığı ve TPAO ile ilgili olay ve durumların ekonomik etkilerini önemli ölçüde 
yansıttığı, 

- TPAO‟nun temel finansal araçlarının ağırlıklı olarak banka kredileri, nakit ve 
kısa vadeli mevduatlardan oluĢtuğu, söz konusu finansal araçların en temel amacının 
Ortaklığın iĢletme faaliyetlerini finanse etmek olduğu, 

- Ortaklığın faaliyetleri öncelikle, nakit ve nakit benzerleri, diğer alacaklar ve 
varlıklar, ticari borçlar, diğer borçlar ve yükümlülükler bazında döviz kurundaki ve 
faiz oranlarındaki değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kaldığından, değinilen 
piyasa risklerinin duyarlılık analizleriyle değerlendirilmeye çalıĢıldığı, 

- Yabancı para cinsinden iĢlemlerin, özellikle son dönemlerde yüksek kur 
riskinin oluĢmasına sebebiyet verdiği, söz konusu kur riskinin, onaylanmıĢ politikalara 
dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleĢmeleriyle yönetildiği, 

- TPAO‟nun sabit ve değiĢken faiz oranları üzerinden boçlanması, Ortaklığı faiz 
oranı riskine maruz bıraktığından, riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve 
tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmekle birlikte; 
optimal riskten korunma stratejisinin oluĢturulması, gerek bilançonun pozisyonunun 
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daima gözden geçirilmesini, gerekse faiz giderlerinin farklı faiz oranlarında kontrol 
altında tutulmasını zorunlu kıldığı, 

- TPAO‟nun önceki dönem 14,7 milyar TL tutarındaki aktif büyüklüğünün, cari 
dönemde %46,8 artarak 21,5 milyar TL‟ye yükseldiği, aktif dağılımındaki bağlı 
değerlerin payının %90,8‟den, %83,5‟e gerilerken, bu oranlarda görülen azalmanın 
YPK‟nın 20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen Silivri 
Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ve Faz III 
Projesinin 01.09.2016 tarihinde tüm hak ve vecibeleriyle birlikte BOTAġ‟a 
devredilmesinden kaynaklandığı, ağırlıklı olarak BOTAġ‟a devredilen Silivri Doğal 
Gaz Depolama Tesisi‟nde kayıtlı yastık gazı bedeli ile tesis bedelinden oluĢan diğer 
çeĢitli alacaklar, ticari alacaklar, stoklar ve hazır değerlerden oluĢan dönen varlıkların, 
%9,2‟ den  %16,5‟e yükseldiği, 

 - Ortalama 368,0 milyon TL tutarındaki ticari alacakların tahsil ve dolaĢım 
süresinin 77 günden 84 güne çıktığı, bu sürenin uzamasında uzun vadeli ticari 
alacaklarda kayıtlı 45,7 milyon ABD Doları karĢılığı 163,5 milyon TL tutarındaki 
TPAO-TPIC ĠĢbirliği AnlaĢması gereği AR/TPI/4468 Ruhsat sahası için arama, 
sondaj, kuyu tamamlama yatırım harcamaları kapsamında TPIC‟e düzenlenen ve  
ileriki dönemlerde tahsil edilecek fatura tutarlarının etkili olduğu, 

 - Ortaklığın 1,7 milyar TL olarak hesaplanan cari dönem net iĢletme 
sermayesinin devir hızının 0,9 düzeyinde düĢük seyretmesinin BOTAġ‟a devredilen ve 
henüz tahsil edilmemiĢ 1,8 milyar TL tutarındaki Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi 
ve yastık gazı bedelinden kaynaklandığı, 

- Nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli yabancı para 
banka kredileri aracılığıyla sağlamaya çalıĢan TPAO‟nun 190,0 milyon TL tutarında 
ödenmemiĢ sermayesinin biran önce ödenmesinin kaynak ihtiyacının karĢılanmasında 
önemli katkı sunacağı,  

- Tahsilat tarihleri ve tutarları belirsiz olduğundan uzun vadeli gelir niteliğinde 
bulunan yurtdıĢı bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden uzun vadeli yabancı para alacaklar 
kaleminde kayıtlı 14,7 milyar TL tutarındaki yurtdıĢı petrol ve doğalgaz sahaları ile 
ham petrol ve doğalgaz boru hatları projelerinin yatırım transferleri ve diğer 
harcamalarının finansmanı amacıyla TPAO‟nun 2014 yılından itibaren yurtiçi yerleĢik 
bankalardan toplam 2,3 milyar ABD Doları tutarında uzun vadeli kredi temin ettiği, 

- Böylece TPAO‟nun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama 
riskinin ağırlıklı olarak uzun vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla 
yönetildiği, bu kapsamda Ortaklığın, nakit giriĢleri sürekliliğinin ve değiĢkenliğinin 
uzun vadeli banka kredileri aracılığıyla sağlanmaya çalıĢıldığı,  

- Ancak, faize tabi yabancı kaynakların ABD Doları bazında uzun vadeli banka 
kredileri olduğu dikkate alındığında bu hesaplara cari dönemde tahakkuk eden 305,8 
milyon TL tutarındaki faiz giderlerine, yine aynı dönemde tahakkuk eden yaklaĢık 1,4 
milyar TL tutarındaki aleyhte kur farklarının da ilave edilmesi halinde yabancı 
kaynaklardan faydalanma maliyetinin %20,6 oranında çok yüksek gerçekleĢtiği göz 
önüne alınarak, 2,3 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli banka kredilerine 
iliĢkin, kredi anapara ve faiz ödemelerinin yıl içinde ayrılan amortismanlar ve sağlanan 

36 Sayıştay   



 

 
    

daima gözden geçirilmesini, gerekse faiz giderlerinin farklı faiz oranlarında kontrol 
altında tutulmasını zorunlu kıldığı, 

- TPAO‟nun önceki dönem 14,7 milyar TL tutarındaki aktif büyüklüğünün, cari 
dönemde %46,8 artarak 21,5 milyar TL‟ye yükseldiği, aktif dağılımındaki bağlı 
değerlerin payının %90,8‟den, %83,5‟e gerilerken, bu oranlarda görülen azalmanın 
YPK‟nın 20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen Silivri 
Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ve Faz III 
Projesinin 01.09.2016 tarihinde tüm hak ve vecibeleriyle birlikte BOTAġ‟a 
devredilmesinden kaynaklandığı, ağırlıklı olarak BOTAġ‟a devredilen Silivri Doğal 
Gaz Depolama Tesisi‟nde kayıtlı yastık gazı bedeli ile tesis bedelinden oluĢan diğer 
çeĢitli alacaklar, ticari alacaklar, stoklar ve hazır değerlerden oluĢan dönen varlıkların, 
%9,2‟ den  %16,5‟e yükseldiği, 

 - Ortalama 368,0 milyon TL tutarındaki ticari alacakların tahsil ve dolaĢım 
süresinin 77 günden 84 güne çıktığı, bu sürenin uzamasında uzun vadeli ticari 
alacaklarda kayıtlı 45,7 milyon ABD Doları karĢılığı 163,5 milyon TL tutarındaki 
TPAO-TPIC ĠĢbirliği AnlaĢması gereği AR/TPI/4468 Ruhsat sahası için arama, 
sondaj, kuyu tamamlama yatırım harcamaları kapsamında TPIC‟e düzenlenen ve  
ileriki dönemlerde tahsil edilecek fatura tutarlarının etkili olduğu, 

 - Ortaklığın 1,7 milyar TL olarak hesaplanan cari dönem net iĢletme 
sermayesinin devir hızının 0,9 düzeyinde düĢük seyretmesinin BOTAġ‟a devredilen ve 
henüz tahsil edilmemiĢ 1,8 milyar TL tutarındaki Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi 
ve yastık gazı bedelinden kaynaklandığı, 

- Nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli yabancı para 
banka kredileri aracılığıyla sağlamaya çalıĢan TPAO‟nun 190,0 milyon TL tutarında 
ödenmemiĢ sermayesinin biran önce ödenmesinin kaynak ihtiyacının karĢılanmasında 
önemli katkı sunacağı,  

- Tahsilat tarihleri ve tutarları belirsiz olduğundan uzun vadeli gelir niteliğinde 
bulunan yurtdıĢı bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden uzun vadeli yabancı para alacaklar 
kaleminde kayıtlı 14,7 milyar TL tutarındaki yurtdıĢı petrol ve doğalgaz sahaları ile 
ham petrol ve doğalgaz boru hatları projelerinin yatırım transferleri ve diğer 
harcamalarının finansmanı amacıyla TPAO‟nun 2014 yılından itibaren yurtiçi yerleĢik 
bankalardan toplam 2,3 milyar ABD Doları tutarında uzun vadeli kredi temin ettiği, 

- Böylece TPAO‟nun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama 
riskinin ağırlıklı olarak uzun vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla 
yönetildiği, bu kapsamda Ortaklığın, nakit giriĢleri sürekliliğinin ve değiĢkenliğinin 
uzun vadeli banka kredileri aracılığıyla sağlanmaya çalıĢıldığı,  

- Ancak, faize tabi yabancı kaynakların ABD Doları bazında uzun vadeli banka 
kredileri olduğu dikkate alındığında bu hesaplara cari dönemde tahakkuk eden 305,8 
milyon TL tutarındaki faiz giderlerine, yine aynı dönemde tahakkuk eden yaklaĢık 1,4 
milyar TL tutarındaki aleyhte kur farklarının da ilave edilmesi halinde yabancı 
kaynaklardan faydalanma maliyetinin %20,6 oranında çok yüksek gerçekleĢtiği göz 
önüne alınarak, 2,3 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli banka kredilerine 
iliĢkin, kredi anapara ve faiz ödemelerinin yıl içinde ayrılan amortismanlar ve sağlanan 

 

 
    

kârların yarattığı finansman imkanlarıyla karĢılanması üzerinde önemle durulması 
gerektiği, 

- TPAO‟nun satıĢını gerçekleĢtirdiği ham petrol ve doğal gaz fiyatları global 
ölçekte dalgalanmalara maruz kaldığından, petrol ve doğal gaz fiyatlarında son 
dönemlerde yaĢanan düĢüĢlerin petrol ve doğal gaz sahalarının değerini ve geri 
kazanabilirliğini olumsuz biçimde etkileyerek değer düĢüklüklerine neden olurken, son 
beĢ yıla ait dönemsel net satıĢ hasılatının 2,7 milyar TL‟den 1,6 milyar TL‟ye 
gerilediği, 

- TPAO‟nun gelir-gider dengesi ve kârlılık/zararlılık analizlerinin yanı sıra, 
kârlılık yönetimi açısından faaliyet sonuçlarının seyri incelendiğinde; son beĢ yıla ait 
kârlılık performansının faaliyet karlılığı bazında gerileyerek önceki dönem 352,4 
milyon TL zarara dönüĢtükten sonra 2016 yılında 31,7 milyon TL tutarında faaliyet 
karı elde edilmesine karĢın, dönem sonuçları bazında yabancı para varlık ve 
yükümlülüklerin kur farkı etkilerinin karlılık kalitesi üzerinde nakit giriĢi olmaksızın 
olumsuz ve fiktif sonuçlar yaratarak ağırlıklı biçimde kambiyo karlarına dayalı 3,3 
milyar TL tutarında dönem karının tahakkuk etmesi, 153,6 milyon TL tutarındaki 
ödenecek hasılat paylarına ilave olarak, yaklaĢık 395,0 milyon TL tutarında nakit ve 
peĢin ödenen kurumlar vergisi yükünü artırdığı 

Değerlendirilmektedir.  
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IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 
A- ĠĢletme bütçesinin genel durumu 

TPAO‟nun 2016 yılı faaliyet program ve iĢletme bütçesi Yönetim Kurulu‟nun 
25.12.2015 tarih ve 1797/1 sayılı kararı ile onaylanmıĢ ve bir kaç kez revize edilerek 
iĢletme bütçesi yaklaĢık 1.323 Milyon TL, yatırım bütçesi ise yaklaĢık 600 Milyon TL 
olarak kararlaĢtırılmıĢtır.  

2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu 23 Aralık 2015 tarih ve 29571 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2016 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı‟na temel teĢkil edecek olan Orta Vadeli Program‟ın 
revize edilmesi ile ĠĢletme bütçesinin hazırlanmasında Hazine MüsteĢarlığının 
belirlediği temel ekonomik göstergeler esas alınarak; yıllık ortalama dolar kuru 3,0 
TL, ham petrol (brent) ortalama birim fiyatı 39,70 ABD Doları/varil, TPAO‟nın satıĢ 
ortalaması 35,76 ABD Doları/varil, 1.000 Sm3 doğalgaz satıĢ fiyatı 260,93 ABD 
Doları olarak öngörülmüĢtür.  

2016 yılı iĢletme bütçesine iliĢkin toplu bilgiler ve bütçenin ilk durumuna göre 
sapmalar, geçen yıl gerçekleĢmeleri ile birlikte Tablo 8‟de gösterilmiĢtir. 

      Tablo 8: Bütçe giderleri 

Bütçeye 
göre sapma 
(Ġlk durum)

Bütçeye göre 
sapma  (Ġlk 

durum)
% Ġlk Durum Son Durum %

1- Personel Sayısı KiĢi 4.780 (8) 4.672 4.672 4.534 (3)
2- Personel Giderleri Bin TL 576.649 (17) 541.466 588.921 574.515 6
3- Tüm alım tutarı Bin TL 551.323 (35)
4- Tüm Üretim Maliyeti Bin TL 502.656 - 507.152 507.152 523.207 3
5- BaĢlıca Üretimler
    - Ham Petrol Ton 1.757.685 (8) 1.777.193 1.777.193 1.786.507 1
    - Doğal Gaz bin sm3 211.160 (15) 227.071 227.071 253.011 11
6- Net SatıĢ Tutarı Bin TL 2.007.741 (3) 1.756.593 1.756.593 1.730.963 (1)
7- BaĢlıca SatıĢlar
    - Ham Petrol Ton 1.818.045 (3) 1.864.257 1.864.257 1.747.377 (6)
    - Doğal Gaz bin sm3 190.878 (22) 209.565 209.565 235.063 12
8- Yatırımlar (Nakdi) Bin TL 1.259.209 (15) 815.000 809.438 471.943 (42)
9- Jeolojik Etütler Adam/Ay 27 (22) 13 13 12 (8)
10- Jeofizik Etütler Ekip/Ay 30 9 20 20 19 (3)
11- Sondaj Metre 83.953 (69) 50.558 50.558 58.336 15
12- Dönem Karı ve Zararı Bin TL 676.664 488 1.201.710 1.060.085 3.313.119 176

Bütçeye iliĢkin toplu bilgiler Ölçü

2015 2016

GerçekleĢen
Bütçe

GerçekleĢen

 

2016 yılı personele iliĢkin iĢlemler, raporun Personel Durumu bölümünde, 
alımlar ise Tedarik ĠĢleri bölümünde, ham petrol ve doğalgaz üretimi raporun Üretim 
ve Maliyetler bölümünde, satıĢların değerlendirilmesine raporun pazarlama ve satıĢ 
sonuçları kısımlarında, yatırımlar ve bu kapsamda gerçekleĢtirilen jeolojik etüt ve 
sondajlar raporun Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar bölümünde değerlendirilmiĢtir. 
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Bütçe giderleri içinde en önemli sapma kuruluĢa ait yatırımlarda 
gözükmektedir. Hampetrol fiyatlarında yaĢanan fiyat düĢüĢü, tüm dünyada olduğu 
gibi, Türkiye Petrollerinde de yatırımların kısılmasına sebep olmuĢtur. Özellikle 
konvansiyonel aramalara göre çok daha derinlerde olan konvansiyonel olmayan petrol 
aramacılığında, kuruluĢun yatırımları ötelediği, özellikle 1,5 Milyar ABD Dolar fiyatla 
satın alınan ġah Deniz‟indeki %10  Total firmasına ait hisse ile kuruluĢun ödemeler 
dengesi, petrolde meydana gelen fiyat düĢüĢüyle birlikte yeterince yatırım yapılmasına 
engel olmuĢtur. 

Meydana gelen bütçe giderleri ile ilgili detaylı bilgilere raporun ilgili yerlerinde 
detaylı olarak yer verilmiĢtir. 

B- Finansman 
4 Kasım 2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Ekim 2015 

tarih ve 2015/8196 sayılı Kararname‟nin eki “2016 yılına ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programı” kapsamında, Hazine MüsteĢarlığınca genel yatırım ve 
finansman programının uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan  
TPAO‟nun 2016 yılı finansman programı, anılan program hedefleri ve gerçekleĢmeleri 
önceki yıl değerleri birlikte Tablo 9‟da gösterilmiĢtir. 

TPAO, faaliyetleri için sağladığı kaynakları ve kaynakların kullanıldığı yerleri 
özetleyen fon akım tablosu ve nakit akım tablosuna rapor ekleri içinde Ek:6 ve Ek:7 
olarak yer verilmiĢtir. 
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Tablo 9: Finansman programı 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2014 yılından bu yana oluĢan nakit 
açıklarını çeĢitli bankalarda kullanılan kredilerle fianse etmeye çalıĢmıĢ, 2016 yılı 
sonu itibariyle faiz yükümlülükleri hariç 2,3 milyar ABD Dolar civarına ulaĢmıĢ, 
oluĢan borç yükünün kuruluĢun sermayesine göre oranı çok yükselmiĢ, dolayısıyla 
kuruluĢun bankalardan kredi teminini zora sokmuĢtur. Kredi bulunsa bile anapara ve 
faiz ödemelerinde sorun yaĢanması ihtimali yüksek olacaktır. TPAO‟nun Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yapmıĢ olduğu 3 milyar lira tutarında sermaye 
arttırım talebi, 2016 yılında 310 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

TPAO‟nun sahip olduğu projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, 
ikincil yöntemlerle hampetrol ve doğalgaz üretimini arttırmakla birlikte yeni saha keĢfi 
yapmadıkça pek mümkün gözükmemektedir. Ġç kaynaklarla veya nakdi sermaye 
artıĢlarıyla finansmanı pek mümkün görünmeyen çok riskli projelerin (Mansuriye 
projesi gibi) tekrar gözden geçirmesi son derece yararlı görülmektedir. 

2016 faaliyetleri sonucunda; büyük ölçüde dönem kârından kaynaklı olmak 
üzere 3 milyar TL tutarında fon oluĢturulmuĢ, toplam finansman ihtiyacı için 1,3 

 2015 yılı 
 Kesin  Program   Revize  Kesin 
 Bin TL  Bin TL  Bin TL  Bin TL 

I-Yaratılan fonlar (1+2): 815.991 1.036.775 917.078 3.131.528
1-AyıklanmıĢ dönem kâr veya zararı (-) 961.907 1.201.710 1.060.085 3.526.517
  A-Dönem kâr veya zararı (-) 822.580 1.114.230 925.459 3.336.628

  B-Görev zararı (tahakkuk eden) (-)

  C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 139.180 86.421 136.601 189.333

 D-KarĢılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 147 1.050 25 556

  E-Kur farkı (+)
 2-Kanuni yükümlülükler: (145.916) (164.935) (143.007) (394.989)
II-Toplam finansman ihtiyacı : 109.922 239.435 (965.083) (1.172.232)
 - Yatırım 1.259.209 816.530 577.286 471.943
 - Stok artıĢı 5.310 (516) (50.178) (2.427)
 - Sabit kıymet artıĢı (1.161.597) (576.580) (1.492.190) (1.641.748)
 - Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki sermaye artıĢı
III-Borçlanma gereği (II-I) (713.069) (797.341) (1.882.161) (4.303.760)
IV-Net faiz ödemesi: 21.799 290.068 131.855 133.251
 - Faiz gelirleri (-) 150.566 290.068 146.357 173.071
 - Faiz giderleri (+) 172.365 278.212 306.322
V-Faiz dıĢı fazla (bütçe transferi hariç (III-IV) 734.868 797.341 2.014.016 4.437.011
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri :
 - Sermaye 500.000 310.000
 - Görev zararı
 - Yardım
VII-Transferler sonrası faiz dıĢı fazla (V+VI) 734.868 797.341 2.514.016 4.747.011

Finansman programı büyüklükleri
 2016 yılı 
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Tablo 9: Finansman programı 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2014 yılından bu yana oluĢan nakit 
açıklarını çeĢitli bankalarda kullanılan kredilerle fianse etmeye çalıĢmıĢ, 2016 yılı 
sonu itibariyle faiz yükümlülükleri hariç 2,3 milyar ABD Dolar civarına ulaĢmıĢ, 
oluĢan borç yükünün kuruluĢun sermayesine göre oranı çok yükselmiĢ, dolayısıyla 
kuruluĢun bankalardan kredi teminini zora sokmuĢtur. Kredi bulunsa bile anapara ve 
faiz ödemelerinde sorun yaĢanması ihtimali yüksek olacaktır. TPAO‟nun Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yapmıĢ olduğu 3 milyar lira tutarında sermaye 
arttırım talebi, 2016 yılında 310 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

TPAO‟nun sahip olduğu projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, 
ikincil yöntemlerle hampetrol ve doğalgaz üretimini arttırmakla birlikte yeni saha keĢfi 
yapmadıkça pek mümkün gözükmemektedir. Ġç kaynaklarla veya nakdi sermaye 
artıĢlarıyla finansmanı pek mümkün görünmeyen çok riskli projelerin (Mansuriye 
projesi gibi) tekrar gözden geçirmesi son derece yararlı görülmektedir. 

2016 faaliyetleri sonucunda; büyük ölçüde dönem kârından kaynaklı olmak 
üzere 3 milyar TL tutarında fon oluĢturulmuĢ, toplam finansman ihtiyacı için 1,3 

 2015 yılı 
 Kesin  Program   Revize  Kesin 
 Bin TL  Bin TL  Bin TL  Bin TL 

I-Yaratılan fonlar (1+2): 815.991 1.036.775 917.078 3.131.528
1-AyıklanmıĢ dönem kâr veya zararı (-) 961.907 1.201.710 1.060.085 3.526.517
  A-Dönem kâr veya zararı (-) 822.580 1.114.230 925.459 3.336.628

  B-Görev zararı (tahakkuk eden) (-)

  C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 139.180 86.421 136.601 189.333

 D-KarĢılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 147 1.050 25 556

  E-Kur farkı (+)
 2-Kanuni yükümlülükler: (145.916) (164.935) (143.007) (394.989)
II-Toplam finansman ihtiyacı : 109.922 239.435 (965.083) (1.172.232)
 - Yatırım 1.259.209 816.530 577.286 471.943
 - Stok artıĢı 5.310 (516) (50.178) (2.427)
 - Sabit kıymet artıĢı (1.161.597) (576.580) (1.492.190) (1.641.748)
 - Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki sermaye artıĢı
III-Borçlanma gereği (II-I) (713.069) (797.341) (1.882.161) (4.303.760)
IV-Net faiz ödemesi: 21.799 290.068 131.855 133.251
 - Faiz gelirleri (-) 150.566 290.068 146.357 173.071
 - Faiz giderleri (+) 172.365 278.212 306.322
V-Faiz dıĢı fazla (bütçe transferi hariç (III-IV) 734.868 797.341 2.014.016 4.437.011
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri :
 - Sermaye 500.000 310.000
 - Görev zararı
 - Yardım
VII-Transferler sonrası faiz dıĢı fazla (V+VI) 734.868 797.341 2.514.016 4.747.011

Finansman programı büyüklükleri
 2016 yılı 

 

 
    

milyar TL‟nin kullanılması ile sermaye arttırımı olan 310 milyon TL hariç 4 milyar TL 
faiz dıĢı fazla ortaya çıkmıĢtır. 

C- Giderler 
TPAO‟nun 2016 yılı giderleri, program ve bir önceki yıl değerleri ile birlikte 

Tablo 10‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 10: Giderler 

 
Ortaklık 2016 yılında 1,8 milyar TL gider programlamıĢ, ancak dönem 

içerisinde oluĢan geliĢmeler dikkate alınarak, Genel Müdürlük Makamının oluru ile 
giderler toplamı 2 milyar TL‟ye revize edilmiĢtir.  

GerçekleĢen giderler toplamının bölgelere dağılımı aĢağıdaki Ģekildedir: 
951 milyon TL'si Genel Müdürlük merkezine, 
252 milyon TL'si Batman Bölge Müdürlüğü'ne, 
536 milyon TL'si Adıyaman Bölge Müdürlüğü'ne, 
165 milyon TL'si Trakya Bölge Müdürlüğü'ne 

1,8 milyar TL 
  Ġlk madde ve malzeme, kuruluĢun ana faaliyet konusu olan arama ve üretim ile 

ilgili tubing, casing, valfler ve diğer kimyasal malzemeler gibi muhtelif 
malzemelerden oluĢmaktadır. DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, baĢta sismik ve 
sondaj operasyonları olmak üzere dıĢarıya yaptırılan hizmetleri kapsamaktadır. 
Yapılan hizmet alımları, mal alımları, personel giderleri ve çeĢitli giderler gibi 
harcama kalemleri raporun ilgili bölümlerinde detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

- ÇeĢitli giderler 
2016 yılına iliĢkin giderler geçen yıl sonuçları ile mukayeseli olarak Tablo 

11‟de gösterilmiĢtir.  
 
 
 

2015

GerçekleĢen GerçekleĢen Son 
duruma

Ġlk durum Son durum göre fark Ġlk durum Son durum
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % %

1-Ġlk madde ve malz. gid. 276.347 238.613 216.654 154.394 (62.260) ,71 (,24)
2-Personel giderleri 576.649 541.466 588.921 574.515 (14.406) ,98 (,17)
3-DıĢardan sağl. fay.vehiz. 913.176 506.616 531.477 414.586 (116.891) ,78
4-ÇeĢitli giderler 186.488 156.859 229.450 178.650 (50.800) ,78 (,09)
5-Vergi, resim,  harçlar 9.214 9.494 9.997 8.259 (1.738) ,83 (,18)
6-Amortisman ve tük. payları 143.525 156.762 143.412 138.412 (5.000) ,97 1
7-Finansman giderleri 173.385 326.276 305.146 306.774 1.628 1,01 1

Toplam 2.278.784 1.936.086 2.025.057 1.775.590 (249.467) ,88 (,06)

Giderler

2016

Ödenek Ödeneğe göre sapma
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               Tablo 11: ÇeĢitli giderler 

2015 2016 Fark
GerçekleĢen GerçekleĢen

Bin TL Bin TL Bin TL
Yolluk Giderleri 10.811 5.489 (5.322)
Geçici iĢyeri görev yolluğu 5.564 4.107 (1.457)
Dahili sigorta giderleri 14.937 15.662 725
Harici sigorta giderleri 13.346 10.272 (3.074)
Ġlan giderleri 284 250 (34)
Sağlık ve iĢ güvenliği giderleri 740 836 96
Tanıtma giderleri 339 460 121
Tören ve donatma giderleri 3 1 (2)
Sergilere iĢtirak giderleri 1.558 4.766 3.208
Adli giderler 2.480 1.480 (1.000)
Noter giderleri 102 102
Milli Prodüktivite aidatı
Türk Standartları Enstitüsü aidatı 714 687 (27)
ĠĢveren Sendikası aidatı 60 60
Sanayi Odası aidatı 6 8 2
Ticaret Odası aidatı 19 26 7
Diğer oda aidatları 18 10 (8)
Kosgep aidatı 626 730 104
Bina, arazi,  taĢıt,  otel ve demirbaĢ kiraları 30.187 24.892 (5.295)
Yedirme ayni 4.025 4.181 156
Giydirme ayni 1.080 400 (680)
NeĢriyat abone ve mübaya giderleri 2.906 2.669 (237)
Misafirhane giderleri 2.377 606 (1.771)
Temsil ve misafir ağırlama giderleri 1.148 1.258 110
Savunma giderleri 38.381 37.033 (1.348)
Diğer yardım ve bağıĢlar 7.422 16.353 8.931
Mesleki kurs giderleri 960 1.431 471
Öğrenci okutma ve staj giderleri 3.203 3.229 26
YurtdıĢı okutma giderleri 7.456 9.120 1.664
Çevre giderleri 1.403 1.026 (377)
Sosyal faaliyet ve spor giderleri 313 523 210
Arazi zarar ziyan bedeli 1.341 2.140 799
Boru Hattı ve Ġstasyon Normal Fire 3.030 3.030
EPDK Ham Petrol Lisans Kirası
EPDK Doğal Gaz Lisans Kirası ve Katkı Payı 126 142 16
EPDK Doğal Gaz Katılım Payı 139 145 6
Genel Yönetim Gider Payı (Merkez) 17.874 25.524 7.650
Genel Yönetim Gider Payı (Bölgeler) 14.539 (14.539)

Toplam 186.487 178.650 (7.837)

ÇeĢitli giderler

 
 

42 Sayıştay   



 

 
    

 
               Tablo 11: ÇeĢitli giderler 
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ÇeĢitli giderler

 
 

 

 
    

Tabloda “Diğer yardım ve bağıĢlar” kapsamında 16,4 milyon TL harcama 
yapıldığı, Batman Petrolspor kulübüne 06.08.2015 tarih ve 1784/6 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile 300 Bin TL,  06.08.2015 tarih ve 1784/6 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile 600 Bin TL olmak üzere toplam 900 bin TL bağıĢ yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

TPAO Yönetim Kurulunca alınan kararlar ile Batman, Siirt, Adıyaman, Tillo, 
Kahta gibi belediyeler baĢta olmak üzere toplam 15,5 milyon TL asfalt yardımı 
yapıldığı, yıllardır faaliyet gösterdiği il ve ilçelerdeki belediyelere, baĢta asfalt olmak 
üzere çeĢitli yardımlar yaptığı ve yapmaya devam ettiği görülmüĢtür. Ciddi nakit 
açığına maruz kalan kuruluĢun yapmıĢ olduğu bağıĢlarda, 2007/3 sayılı BaĢbakanlık 
Genelgesi doğrultusunda davranması en azından nakit sorununu çözene kadar bir 
disipin içinde hareket etmesi son derece önemli görülmektedir. 

Bilindiği üzere belediyelerin bir çoğu asfalt iĢlerini yüklenici firmalar eliyle 
yürütmektedir. TPAO tarafından yapılan asfalt bağıĢlarının doğrudan TÜPRAġ‟a 
yapılıyor olması, olası süistimallerin önlenmesi konusunda önemli olsada, önlenmesi 
bakımından yeterli görülmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu belediyeler ve Ġl Özel 
Ġdareleri, TPAO tarafından yapılan hibe asfaltın hangi mahallede, hangi cadde ve 
sokakta kullanacaklarını da TPAO‟ya yazdıkları resmi yazıda belirtmeleri olası 
süistimalleri önleme konusunda yardımcı olacağı kuĢkusuzdur. Keza, TÜPRAġ‟tan 
alınan asfaltın, özel Ģirketlere yada belediye ve Ġl Özel Ġdarelerine tekrar 
faturalandırılmadıkları konusunda tereddütler bulunmaktadır. 

2016 yılında BaĢta Barbaros Hayrettin PaĢa gemisi olmak üzere tanıtım 
giderleri olarak 460 bin TL harcama yapılmıĢtır. 

TPAO, 2016 yılında yaklaĢık 1,4 milyon TL temsil ağırlama gideri yapmıĢtır. 
Yapılan incelemelerde, zaman zaman ETKB‟na ait bazı ağırlamaların yanında gıda 
ürünlerine yapılan harcamalar da tespit edilmiĢtir. Yapılan temsil giderleri bütçe 
kapsamında TPAO Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yapılmaktadır. Temsil 
giderlerinin ne kadar olacağı, nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir usul ve esas 
olmayıp, tamamen Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapılmaktadır. 2016 
yılında, sosyal faaliyetler için 612 bin TL, misafirhane iĢletmeciliği için 606 bin TL 
gider oluĢmuĢtur. TPAO, Dünya Petrol Kongresi için 3 milyon EURO, Ekim 2016 
yılında yapılan 23. Dünya Enerji Kongresine katılım bedeli olarak 498 bin TL 
harcamıĢtır. 

TPAO‟ya ait Batman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Bölge Müdürlüğü ve 
Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı misafirhaneleri bulunmaktadır. 2016 yılında tüm 
misafirhane gelirleri 477 bin TL, misafirhane giderleri 606 bin TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. KuruluĢ bünyesindeki misafirhanelerin gelir ve giderlerinin ayrı ayrı 
incelenmesi ve konu hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için yapılan 
incelemede, kuruluĢun idari ve sosyal iĢler masraf yerlerinin karıĢtırıldığı, site 
yerleĢkesi içinde yapılan bazı iĢler ile misafirhane iĢletmeciliğinde oluĢan giderlerin 
ayrı ayrı izlenmemesinden dolayı hangi misafirhanenin zarar ettiği konusunda kesin 
tespitler yapılamamıĢtır. 

Dolayısıyla, 
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TPAO‟ya ait 3 ayrı bölge müdürlüğünde bulunan misafirhane iĢletmeciliğinde, 
2016 yılında oluĢan 477 bin TL gelir ve 606 bin TL giderlerin nedenleri konusunda 
kesin kanaate varmak için, yerleĢke içerisinde yapılan idari ve sosyal iĢlere ait masraf 
yerlerinin aynı hesapta izlenmesi yerine söz konusu oluĢan giderlerin tespitinin sağlıklı 
yapılabilmesi için idari ve sosyal iĢlere ait masraf yerlerinin ayrı ayrı izlenmesi 
hususunda önlem alınması önerilir. 

D- Tedarik ĠĢleri 
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟nun 3 üncü maddesi (g) bendi ve geçici 4 üncü 

maddesi çerçevesinde, Ģirketin;  
- Kamu Ġhale Kurumu‟nun 23.10.2003 tarih 15506 ve 25.3.2004 tarih 3042 

sayılı yazıları ile uygun görülen mal ve hizmet alımlarından Kanunda belirtilen istisna 
hadlerini aĢmayan alımları,  

- Denizde gerçekleĢtireceği arama, sondaj, üretim ve taĢıma faaliyetleri ile ilgili 
olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri, (istisna hallerine 
bakılmaksızın) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. 

ġirketin istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımları, TPAO Mal ve Hizmet 
Alımı Ġhale Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir.  

ġirketin;  
- Ġstisna kapsamında yapılabilecek iĢler arasında sayılmakla birlikte yaklaĢık 

maliyeti ve sözleĢme bedeli Kamu Ġhale Kanunu‟nun 3/g maddesi ile belirlenen 
hadleri aĢan mal ve hizmet alımları,  

- Kamu Ġhale Kurumu‟nca istisna kapsamında değerlendirilmeyen mal ve 
hizmet alımları,  

- Yapım iĢleri,   
ile ilgili ihaleleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na tabi bulunmaktadır. 
TPAO‟nun iĢletme ve yatırım faaliyetleri için gerekli olan ilk madde ve 

malzemelerin alımı, taĢıma ve gümrükleme iĢleri, sigortası, stok ve stok yönetimi ile 
makine ve teçhizatın bakım onarımlarının yaptırılması gibi tedarik kapsamındaki iĢler 
Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı‟nca yürütülmektedir.  

Alım, taĢıma ve gümrükleme, sigortalama faaliyetleri daha çok merkezde adı 
geçen daire baĢkanlığınca yürütülürken, Bölge Müdürlükleri bünyesinde yer alan 
tedarik ile görevli müdürlükler de küçük tutarlı alımlar ile stok ve stok yönetimi, 
makine teçhizatın bakım onarımı ve gerekli bazı özel imalatların yaptırılması iĢlerini 
yürütmektedirler.  

1- Alımlar 
AĢağıdaki çizelgede, yatırım malzemesi niteliğindeki alımlar dıĢında kalan 

alımların 2016 yılı programı ve gerçekleĢmesi önceki yıl sonuçları ile birlikte Tablo 
12‟de gösterilmiĢtir. 
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               Tablo 12: Ġlk madde ve malzeme alımları 

1. Madeni malzeme

 -İç 11.021 7.443

 -Dış 58.163 11.039

Toplam (1) 69.184 -           18.482

2. Deri kauçuk vb.

 -İç 4.096 2.910

 -Dış 1.864 41

Toplam (2) 5.960 -           2.951

3. Makinalar ve yedekleri

 -İç 47.026 31.217

 -Dış 211.458 57.652

Toplam (3) 258.484 -           88.869

4. Elektrikli ekipman ve aksamları

 -İç 4.951 1.815

 -Dış 654 47

Toplam (4) 5.605 -           1.862

5. İnşaat malzemesi vb.

 -İç 4.390 1.185

 -Dış

Toplam (5) 4.390 -           1.185

6. Kimyevi madde, yağlar, boyalar

 -İç 16.916 11.429

 -Dış 54.328 10.783

Toplam (6) 71.244 -           22.212

7. Ham petrol üretim edavatı

 -İç 2.651 3.438

 -Dış 29.176 4.963

Toplam (7) 31.827 -           8.401

İç alımlar toplamı 91.051 101.085 59.437                  (41)

Dış alımlar toplamı 355.643 115.207 84.525                  (27)

Genel toplam 446.694 216.292 143.962                  (33)

Verilen sipariş avansları 72.542 15.343

İlk madde ve malzeme alımları
2015 

Gerçekleşen 
Bin TL

2016

Gerçekleşen 
Bin TL

 Ödeneğin ilk 
durumuna 
göre sapma 

% 

 Program 
ödeneği         
Bin TL 
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ĠĢletme bütçesinden sağlanan ilk madde ve malzeme alımı toplam 144 milyon 
TL olup, alımların %58,7‟sı dıĢ alımlardan, %41,3‟ü ise iç alımlardan oluĢmaktadır.  

Merkez ve taĢra teĢkilatı itibarıyla 2016 yılı açık ihale yoluyla yaptığı  hizmet 
alımlarına iliĢkin ayrıntılı bilgiler, geçen yıl değerleri ile karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 
13‟de gösterilmiĢtir. 
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ĠĢletme bütçesinden sağlanan ilk madde ve malzeme alımı toplam 144 milyon 
TL olup, alımların %58,7‟sı dıĢ alımlardan, %41,3‟ü ise iç alımlardan oluĢmaktadır.  

Merkez ve taĢra teĢkilatı itibarıyla 2016 yılı açık ihale yoluyla yaptığı  hizmet 
alımlarına iliĢkin ayrıntılı bilgiler, geçen yıl değerleri ile karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 
13‟de gösterilmiĢtir. 
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Yapılan toplam hizmet alımlarının %15,8 oranında 18,9 milyon TL‟si arama, 
üretim, sondaj, kuyu tamamlama ve jeoloji iĢleri ile ilgili bulunmaktadır. Bu tür hizmet 
alımlarının %67‟ü Batman, %24,7‟u Adıyaman ve %8,2‟i Trakya Bölge 
Müdürlüklerinde gerçekleĢmiĢtir.  

Bölge Müdürlüklerinde yüklenici eliyle yürütülen hizmet alım ihalelerinde iĢ 
kapsamında çalıĢan yüklenici iĢçilerine ait bazı sosyal haklarınının (kıdem tazminatı, 
ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretleri gibi) kim tarafından ödeneceği konusunda 
belirsizlikler yaĢandığı tespit edilmiĢtir. 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer 
Resmi Gazete‟de yayımlanarak kanunlaĢan 6552 sayılı “ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına” dair kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmesinden 
dolayı, Türkiye Petrolleri ile alt yüklenici arasında iĢçilerin bazı sosyal haklarının 
ödenmesi konusunda ihtilaf oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.  Hatta, bazı alt yüklenicilerin 
çalıĢtırılan iĢçilerin kıdem tazminatları ile ilgili oluĢan uyuĢmazlık neticesinde dava 
açtıkları ve Yargıtay aĢamasında olduğu beyan edilmiĢtir. Bu soruna çare bulunmadığı 
takdirde, benzer uyuĢmazlıkların diğer Bölge Müdürlüklerinde yapılan özel güvenlik 
görevlisi hizmet alım ihalesi konusunda da yaĢanacağı kaçınılmaz görülmektedir. 

2014 yılında yürülüğe giren 6552 sayılı Kanununun 8 inci maddesi ile 4857 
sayılı Kanunun 112 inci maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir. 

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 62 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt iĢverenler tarafından çalıĢtırılan iĢçilerin 
kıdem tazminatları; 

a) Alt iĢverenlerinin değiĢip değiĢmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı 
kamu kurum veya kuruluĢuna ait iĢyerlerinde çalıĢmıĢ olanların bu Ģekilde çalıĢmıĢ 
oldukları sürelere iliĢkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum 
veya kuruluĢuna ait iĢyerlerinde geçen toplam çalıĢma süreleri esas alınarak tespit 
olunur. Bunlardan son alt iĢverenleri ile yapılmıĢ olan iĢ sözleĢmeleri 1475 sayılı ĠĢ 
Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek Ģekilde 
sona ermiĢ olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluĢları tarafından, 

b) Aynı alt iĢveren tarafından ve aynı iĢ sözleĢmesi çerçevesinde farklı kamu 
kurum veya kuruluĢlarında çalıĢtırılmıĢ olan iĢçilerden iĢ sözleĢmeleri 1475 sayılı ĠĢ 
Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek Ģekilde 
sona ermiĢ olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluĢuna ait iĢyerlerinde geçen hizmet 
sürelerinin toplamı esas alınarak çalıĢtırıldığı son kamu kurum veya kuruluĢu 
tarafından, iĢçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. 

Alt iĢveren ile yapmıĢ olduğu iĢ sözleĢmesi sona ermediği gibi, alt iĢveren 
tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait iĢyerleri dıĢında bir 
iĢyerinde çalıĢtırılmaya devam olunan ve bu Ģekilde çalıĢtırıldığı sırada iĢ sözleĢmesi 
kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek Ģekilde sona eren iĢçinin kıdem tazminatı, 
iĢçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya 
kuruluĢlarına ait iĢyerlerinde geçen süreye iliĢkin kısmı, kamu kurum veya kuruluĢuna 
ait çalıĢtığı son iĢyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artıĢ oranları dikkate 
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alınarak güncellenmiĢ miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya 
kuruluĢu tarafından iĢçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu Ģekilde 
hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iĢ sözleĢmesinin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından 
daha düĢük olması hâlinde, iĢçinin aradaki farkı alt iĢverenden talep hakkı saklıdır.  

Ġkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya 
kuruluĢlarına ait iĢyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem 
tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleĢtiren son kamu 
kurum veya kuruluĢu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya 
kuruluĢlarında geçen hizmet süresine iliĢkin kısmını ilgili kamu kurum veya 
kuruluĢundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil iĢlemi yapılmaz. 

Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen iĢyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili 
açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen iĢyerlerinde ise hizmet 
alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir. 

Bu madde kapsamında alt iĢverenler yanında çalıĢan iĢçilerin bu iĢyerlerinde 
geçen hizmet süresinin hesabı, alt iĢverenden ve alt iĢveren iĢçisinden istenecek 
belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu 
Ġhale Kurumunun görüĢleri alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” 

Yüklenici firmalar, 6552 sayılı torba kanununun 8 inci maddesine eklenen 
yukarıdaki ifadeler ile, çalıĢtırılan alt yüklenicilerin kıdem tazminatlarını kamu kurum 
ve kuruluĢları tarafından ödenmesi gerektiği Ģeklinde yorumlamaktadırlar. Dolayısıyla, 
hizmet alım ihaleleri için öngörülen %4 oranındaki sözleĢme giderleri ve genel 
giderler kapsamından çıkardığı gerekçesiyle TP‟yi dava etmektedirler. Ayrıca, 
08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Ġhale Kanununa 
Göre Ġhale Edilen Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında 
Ġstihdam Edilen ĠĢçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında” yönetmeliğin 
geçiĢ hükmü geçici birinci maddesinde; 

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel çalıĢtırılmasına 
dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iĢ sözleĢmesi devam eden iĢçilerin 
kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluĢlarında ilk iĢe baĢladıkları 
tarih esas alınır.” 

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet süresine iliĢkin kıdem 
tazminatı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iĢ 
sözleĢmesi feshedilmiĢ olan iĢçilere ödenmez.” denilmektedir. 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binasında ihale edilen güvenlik 
hizmetini kazanan firmanın, kıdem ve ihbar tazminatı gibi alacakların üniversite 
tarafından ödemesi gerektiği konusunda açtığı dava ile ilgili Yargıtay 22 nci Hukuk 
Dairesinin verdiği kararda özel güvenlik Ģirketini kurum ile birlikte müĢtereken ve 
müteselsilen sorumlu tutulduğu yönünde karar vermiĢ olması, baĢta kıdem tazminatı 
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olmak üzere iĢçi alacakları ile ilgili kimlerin görevli olduğu konusundaki belirsizliği 
ortadan kaldırmadığı görülmüĢtür. 

Kamu Ġhale Genel Tebliği 79 ncu maddesinde personel çalıĢtırılmasına dayalı 
hizmet alım ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde her bir personelin iĢçilik 
maliyeti üzerinden %3 oranında sözleĢme giderleri ve genel giderler içerisinde kıdem 
tazminatına atıf yapılırken, bu atıf, 25.10.2015 tarih ve 29156 sayılı resmi gazete 
yayımlanan  Kamu Ġhale Genel Tebliğinde yer almamıĢ, sözleĢme giderleri ve genel 
giderler %4 oranında değiĢtirilmiĢtir. 

6552 sayılı Kanun ile 22 nci Yargıtay Hukuk Dairesi kararı ve Kamu Ġhale 
Genel Tebliğinde 2015 yılında yapılan değiĢiklikler dikkate alınarak, Türkiye 
Petrolleri tarafından yapılan hizmet alımı ihalelerinde, alt yüklenici tarafından 
çalıĢtırılan iĢçilerin, kıdem tazminatları baĢta olmak üzere diğer sosyal giderlerinin 
kim tarafından ödeneceği konusundaki tereddütlerin Kamu Ġhale Kurumu ile istiĢarede 
bulunularak ortadan kaldırılması önerilir. 

 2- TaĢıma ve gümrükleme 
ġirketin satın aldığı malzemelerin taĢıma ve gümrükleme iĢlemlerini makine ve 

ikmal daire baĢkanlığı yürütmektedir. Ġthal edilen malzemelerin taĢıma iĢleri ihale 
yoluyla belirlenen firmalara yaptırılmakta; gümrükleme iĢlemlerinde anlaĢma yapılan 
firmaların hizmetinden yararlanılmaktadır. 

2016 yılında hizmet bedeli olarak 869 bin TL ödeme yapıldığı anlaĢılmıĢtır. 
Ġstabul ve Trakya Bölgesi taĢıma iĢlemleri için 1,6 milyon TL yurtdıĢı, 373 bin TL 
tutarında yurtiçi dahili nakliye ödemeleri yapıldığı tespit edilmiĢtir. 

3- Ġlk madde ve malzeme stokları 
Ortaklığın ilk madde ve malzeme stoklarının 2016 yılı sonu durumu, geçen 

yıldan devreden stok ile yıl içinde gerçekleĢen giriĢ ve çıkıĢlarla birlikte Tablo 14‟de 
gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi malzeme stokları 768,9 bin TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 
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E- Üretim ve maliyetler 
Türkiye Petrolleri, 2016 yılında denizde ve karada petrol ve doğalgaz arama ve 

üretim faaliyetlerinde bulunmuĢ, ayrıca yabancı petrol Ģirketleri ile yurt içi ve yurt 
dıĢında ortak faaliyetlerini sürdürmüĢtür.  

Türkiye Petrolleri 2016 yılı için 12,1 Milyon varil (1,8 Milyon ton) üretimi 
programlamıĢ, yaklaĢık 12,3 Milyon varil hampetrol üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. 
Türkiye genelinde üretilen hampetrolün %68,8‟i TPAO tarafından üretilmiĢtir.  

Yıl içinde devreye alınan 25 adet yeni kuyu ile birlikte toplam 1.269 adet 
hampetrol kuyusunda 12,3 Milyon varil hampetrol üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

TPAO‟nun üretmiĢ olduğu doğal gazın tamamına yakın miktarı Trakya 
Bölgesinde olup, 2016 yılında 248 Milyon sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye 
genelinde 382 Milyon sm3 üretilen doğal gazın içindeki TPAO payı %65 olmuĢtur. 
Üretilen doğal gaz toplam 207 adet kuyudan üretilmiĢ olup, 4 adet kuyu 2016 yılında 
devreye konan yeni doğal gaz kuyusu olmuĢtur. 

Bölgeler itibariyle son 5 yıla ait hampetrol ve doğalgaz üretimleri Tablo 15‟de 
gösterilmiĢtir. 
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Arama faaliyetleri 
2016 yılı arama yatırımları, baĢta Trakya, Ġç Basenler ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri olmak üzere, yurt sathına yayılarak sürdürülmüĢtür. Bu kapsamda, 12 06/30 
adam/ay jeolojik, 31 09/30 ekip/ay jeofizik (19 00/30 ekip/ay sismik, 30 28/30 ekip/ay 
gravite – manyetik) saha çalıĢması yapılmıĢ, 10 adet arama, tespit ve ortak kuyuda 
faaliyette bulunulmuĢtur. 

2016 yılında petrol fiyatların düĢmesi neticesinde maliyeti ve risk faktörü çok 
yüksek olan arama faaliyetlerinde kısıntıya gidilerek ancak 10 adet arama kuyusu 
kazılmıĢtır. Denizlerde toplam 19 18/30 Ekip/Ay‟lık iki ve üç boyutlu sismik arama 
faaliyeti yapılmıĢtır. Ayrıca, denizlerde 30 28/30 Ekip/Ay‟lık sismik dıĢı arama 
faaliyeti gerçekleĢmiĢtir. 

Ruhsatlar 
Türkiye Petrollerinin son dört yılda sahip olduğu arama ve iĢletme ruhsatlarına 

dair bilgilere Tablo 16‟da yer verilmiĢtir.  
   Tablo 16: Arama ve iĢletme ruhsatları 

  31.12.2015 31.12.2016 
Ruhsatlar Adet Hektar Adet Hektar 

I. TPAO         
Karasuları Ġçi 1 39.414 1 34.414 
Karasuları DıĢı 55 25.464.591 67 26.422.691 
Kara 34 1.095.680 33 1.007.334 
ĠĢletme 79 299,684 81 315.794 

Toplam (I) 169 26.899,369 182 27.780.233 
II. ORTAK         
Karasuları Ġçi - - - - 
Karasuları DıĢı - - - - 
Kara 2 95,801 1 48.276 
ĠĢletme 13 33194 11 29.181 
ĠĢletme (K.Suları Ġçi) 1 12,385 1 12.385 

Toplam(II) 16 141,380 13 89.842 
Genel toplam (I+II) 185 27.040,749 195 27.870.075 

Karada Ege-Trakya Bölgesinde 48 bin hektarlık alanda TPAO ile AMITY OIL 
arasında 1 adet %50 hisseli ortak arama ruhsatı bulunmaktadır. Aynı bölgede AMITY 
OIL ile %50 hisseli 2 adet iĢletme ruhsatı, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde NVT 
Perenco Ģirketi ile %50 hisseli 6 adet iĢletme ruhsatı, Adıyaman Bölgesinde TIWAY 
TURKEY firması ile %80,4 TPAO, %19,6 TIWAY TURKEY hisseli 2 adet iĢletme 
ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde Petrol Ofisi ile ortak 1 adet 
iĢletme ruhsatı bulunmaktadır. 

Jeofizik saha çalıĢmaları 
2016 yılında, Trakya, Ġç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Ege-Toros-

Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi kara alanlarında sondaj, sismik veri yorumları, 
konvansiyonel olmayan yöntemlerin uygulanabilirliği gibi arama çalıĢmalarına devam 
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edilmiĢtir. Ayrıca, Kıbrıs, Akdeniz, Karadeniz kara ve deniz alanlarında ve diğer 
sahalarda gravite-magnetik yorum çalıĢmaları devam etmiĢtir. TP, arama çalıĢmalarına 
devam ederken, farklı Ģirketlerle karada ve denizde ortak arama projeleri için 
çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Ancak, petrol fiyatlarının düĢmesi ve arama maliyetlerinin 
yüksek olması, 2016 yılı arama faaliyetlerini olumsuz etkilemiĢtir. 

TPAO jeofizik saha çalıĢmalarını kendisine ait 2 adet sismik ekip ve 1 adet 
manyetik çalıĢma yapan ekiple yürütmektedir. 2013 yılına kadar denizlerdeki 2 ve 3 
boyutlu sismik çalıĢmalarını yabancı gemi kiralama marifetiyle yaparken, sonraki 
yıllarda satın alınan Barbaros Hayrettin PaĢa gemisiyle çalıĢmalarını sürdürmektedir. 
Hidrokarbon aramacılığının en önemli yöntemlerinden biri jeofizik (magnetik, gravite 
ve sismik) çalıĢmalardır. Bir çok jeofizik yöntem bulunmasına karĢılık, en güvenilir ve 
aynı zamanda en pahalı olanı iki yada üç boyutlu sismik yöntemlerdir. Sismik metod 
doğal ya da suni olarak yaratılan titreĢimlerin (deprem dalgası) kayalar içerisinden 
geçerken uğradıkları değiĢimlerin incelenmesi esasına dayanır. Sismik prospeksiyonda 
ya yeryüzünde patlayıcı kullanılarak ya da bir ağırlık düĢürülmek suretiyle sismik 
dalga oluĢturulur. Bu dalgaların yeraltından yansıyıp yeryüzüne dönüĢ zamanı belirli 
Ģekilde düzenlenmiĢ  jeofonlar aracılığıyla alınarak kayıt merkezine gönderilir ve 
burada kaydedilir.  AtıĢ noktası ile jeofonlar arasındaki uzaklık yeraltında inilmek 
istenen derinliğe bağlı olarak değiĢir. Deniz sismiğinde bu iĢ için düzenlenmiĢ özel 
gemiler kullanılır. Daha sonra, jeofonlar ve bunlara bağlı kayıt cihazları tarafından 
kaydedilen sismik veriler bilgisayar programları yardımıyla iĢlenerek çeĢitli yan 
etkilerden arındırılır, kalitesi artırılır ve kesitler halinde çizilirler. Elde edilen kesitler 
mevcut yüzey ve kuyu jeolojisi verilerinin de yardımı ile jeolog ve jeofizikçiler 
tarafından yorumlanır.  Kısaca ifade edilen sismik çalıĢmaları iki yada üç yıl gibi 
sürede tamamlanarak, petrol aramacılığında en önemli ve kesin yanıt alınabilen sondaj 
faaliyetlerine baĢlanır. 

AĢağıdaki tabloda yer alan sismik dıĢı faaliyetler ile manyetik-gravite arama 
ifade edilmektedir. Manyetik-gravite arama teknikleri hidrokarbon ve maden 
aramacılığında kullanılan en eski yöntemler olup, literatürde ön etüd amaçlı kullanılan 
arama teknikleri olarak da ifade edilmektedir. Gravite ile yer kabuğundaki farklı 
yoğunluklu kayaçların yerçekimlerini analiz ederek jeolojik yapı hakkında bilgi 
edinilmesi amaçlanmaktadır. Manyetik ile yerin manyetik alanlarındaki değiĢimler 
incelenerek farklı jeolojik yapıların analiz edilmesi sağlanır.  

2016 yılında proje bazında gerçekleĢtirilen iki (2B) ve üç boyutlu (3B) sismik 
ve sismik dıĢı gravite-manyetik jeofizik çalıĢmaları geçen yıl ve program değerleriyle 
birlikte Tablo 17‟de gösterilmiĢtir. 
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Sondaj çalıĢmaları 
TPAO, arama, ortak arama, tespit, üretim ve doğal gaz depolama amaçlı olmak 

üzere sondaj faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılında toplam 66 adet 158 bin metre 
kuyu kazılırken, 2016 yılında toplam 33 adet 50.558 metre kuyu kazılmıĢ, 2 adet 
kuyunun tamamlanması 2017 yılına devredilmiĢitir. 

Kazılan 33 adet kuyunun 9 adedi arama ve tespit kuyusu, 1 adedi ortak arama 
kuyusu ve 22 adedi üretim kuyusu olarak kayıtlara geçmiĢtir. 

ARGEM (AraĢtırma merkezi çalıĢmaları) 
Türkiye Petrolleri AraĢtırma Merkezi, 07.12.2015 tarihi itibariyle Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından atanan Hakem heyetinin gerekli çalıĢmalar 
tamamlandıktan sonra onaylaması neticesinde 25.12.2015 tarih 1797 sayılı Türkiye 
Petrolleri Yönetim Kurulu kararıyla AraĢtırma Merkezi, Ar-Ge Merkezi olarak 
değiĢtirilmiĢtir. 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ile ilgili yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda 5746 sayılı kanun 
kapsamında sağlanan teĢvik ve muafiyetlerden yararlanılması sağlanmıĢtır.  

ARGEM tarafından yapılan çalıĢmalara raporun “Kalkınma Planı ve Yıllık 
Programlar” bölümünde yer verilmiĢtir. 

Kuyu tamamlama çalıĢmaları 
2016 yılında toplam 5.487 adet arıza giderilmiĢ, 30 adet tamamlama, 203 adet 

yeniden tamamlama, 285 adet log ve perfore iĢlemi, 9 adet DST ve 500 adet civarında 
asitleme ve çimentolama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Verimlilik 
Türkiye Petrolleri, 2016 yılında 25 adet yeni petrol kuyusu ve 4 adet doğal gaz 

kuyusu devreye alarak, toplam 1.269 adet kuyuda 4.780 çalıĢanla günde 33,7 bin varil 
hampetrol üretmiĢtir. Ayrıca, toplam 207 adet doğal gaz kuyusunda ise günlük 679,6 
bin Sm3 doğal gaz üretimi gerçekleĢtirmiĢtir.  

Tablo 18:Günlük doğal gaz ve petrol üretimi 

Petrol ve doğalgaz sahalarının geliĢtirilmesi ve 2016 yılında 22 adet üretim 
kuyusunun devreye alınması gibi çalıĢmalarla 2016 yılı günlük üretiminde bir miktar 
artıĢ sağlandığı görülmektedir. Bir önceki yıla göre bir miktar üretim artıĢı sağlanmıĢ 

Yıl
Günlük Gaz 

Üretimi                                  
(Bin sm3)

Günlük 
Hampetrol 

Üretimi                      
(Bin varil)

Hampetrol 
eşdeğer üretimi 

(Varil)

Çalışan 
personel 

sayısı

Hampetrol eşdeğer 
üretim /çalışan 

sayısı (varil/kişi)
2016 679 33,7 13.804.010          4.484    3.079                         
2015 579 32,9 13.240.403          4.780    2.770                         
2014 690 33,6 13.745.923          4.768    2.883                         
2013 843 34 14.131.246          4.798    2.945                         
2012 931 32 13.630.944          4.706    2.897                         
2011 870 33 13.983.668          4.851    2.883                         
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olsa da, yıllardır üretim yapılan sahalarda üretim düĢüĢünün meydana gelmesi 
kaçınılmaz görülmektedir. Oldukça eski olan sahalarda meydana gelen üretim 
azalmalarının ancak yeni saha keĢfiyle telafi edilmesi mümkün olacaktır. Türkiye 
Petrolleri mevcut sahalardaki üretim düĢüĢünü engellemek için ikincil metodlar 
kullanmaya devam etmektedir. CO2, Polimer Jel ve su enjeksiyonu gibi uygulamalarla 
en azından üretim düĢüĢünü engellemeye çalıĢmaktadır. Petrol fiyatlarında düĢüĢ 
olması, ayrıca ġah Denizi projesinde Total firmasına ait %10 hissenin 1,5 milyar ABD 
Dolar karĢılığında satın alması, diğer projelere yıllık ödenen rakamlarla birlikte Ģirket, 
nakit sıkıntısına düĢmüĢ ve DadaĢ ve Hamitabat sahalarındaki konvansiyonel olmayan 
rezervlerin keĢfine yönelik yatırımlarına ara vermiĢ yada kısıtlamaya gitmek zorunda 
kalmıĢtır. 

3- Üretim maliyetleri 
TPAO, 2016 yılı içerisinde Batman ve Adıyaman Bölgelerinde ağırlıklı olarak 

hampetrol, Traka Bölgesinde ise doğalgaz üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. 2016 yılında 
üretilen hampetrolün program, gerçekleĢme ve geçen yıla ait maliyet değerleriyle 
birlikte Tablo 19‟da gösterilmiĢtir. 
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olsa da, yıllardır üretim yapılan sahalarda üretim düĢüĢünün meydana gelmesi 
kaçınılmaz görülmektedir. Oldukça eski olan sahalarda meydana gelen üretim 
azalmalarının ancak yeni saha keĢfiyle telafi edilmesi mümkün olacaktır. Türkiye 
Petrolleri mevcut sahalardaki üretim düĢüĢünü engellemek için ikincil metodlar 
kullanmaya devam etmektedir. CO2, Polimer Jel ve su enjeksiyonu gibi uygulamalarla 
en azından üretim düĢüĢünü engellemeye çalıĢmaktadır. Petrol fiyatlarında düĢüĢ 
olması, ayrıca ġah Denizi projesinde Total firmasına ait %10 hissenin 1,5 milyar ABD 
Dolar karĢılığında satın alması, diğer projelere yıllık ödenen rakamlarla birlikte Ģirket, 
nakit sıkıntısına düĢmüĢ ve DadaĢ ve Hamitabat sahalarındaki konvansiyonel olmayan 
rezervlerin keĢfine yönelik yatırımlarına ara vermiĢ yada kısıtlamaya gitmek zorunda 
kalmıĢtır. 

3- Üretim maliyetleri 
TPAO, 2016 yılı içerisinde Batman ve Adıyaman Bölgelerinde ağırlıklı olarak 

hampetrol, Traka Bölgesinde ise doğalgaz üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. 2016 yılında 
üretilen hampetrolün program, gerçekleĢme ve geçen yıla ait maliyet değerleriyle 
birlikte Tablo 19‟da gösterilmiĢtir. 
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2016 yılında toplam 12,2 Milyon varil hampetrol (1,8 Milyon ton) üretimi 
gerçekleĢmiĢ, söz konusu hampetrolü üretmek için toplam 488,7 Milyon TL harcama 
yapıldığı tespit edilmiĢtir. 2015 yılında bir varil hampetrol 38,7 TL, 2016 yılında 40 
TL maliyetle üretilmiĢtir. 

Yapılan üretim harcamalarının %96‟sı üretim ile doğrudan ilgili giderlerden, 
%4‟ü ise dolaylı giderlerden oluĢmuĢtur. ÇalıĢılmayan kısım giderleri 2016 yılı için 
2,4 Milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Personel giderleri geçen yıl %29 oranında 134 milyon TL iken, 2016 yılında 
yaklaĢık %33 oranında 161 milyon TL olmuĢtur. OluĢan personel giderlerinin 
bölgelere göre dağılımı; 

Batman Bölge Müdürlüğü, %74,6 oranında 120 milyon TL, 
Adıyaman Bölge Müdürlüğü, %23,6 oranında 38 milyon TL, 
Trakya Bölge Müdürlüğü, %1,8 oranında 2,9 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  
BirleĢtirilmiĢ hampetrol giderlerinin bölgelere göre dağılımı ise aĢağıdaki 

Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 
Batman Bölge Müdürlüğü, %73,8 oranında 360,8 milyon TL, 
Adıyaman Bölge Müdürlüğü, %25 oranında 121,6 milyon TL, 
Trakya Bölge Müdürlüğü, %1,3 oranında 6 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
2016 yılında, TPAO‟nun büyük bölümünü Trakya Bölgesinde ürettiği doğal 

gaza ait üretim maliyet giderlerinin geçen yılla karĢılaĢtırılması, program ve 
gerçekleĢme miktarları Tablo 20‟de gösterilmiĢtir. 
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2016 yılında toplam 12,2 Milyon varil hampetrol (1,8 Milyon ton) üretimi 
gerçekleĢmiĢ, söz konusu hampetrolü üretmek için toplam 488,7 Milyon TL harcama 
yapıldığı tespit edilmiĢtir. 2015 yılında bir varil hampetrol 38,7 TL, 2016 yılında 40 
TL maliyetle üretilmiĢtir. 

Yapılan üretim harcamalarının %96‟sı üretim ile doğrudan ilgili giderlerden, 
%4‟ü ise dolaylı giderlerden oluĢmuĢtur. ÇalıĢılmayan kısım giderleri 2016 yılı için 
2,4 Milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Personel giderleri geçen yıl %29 oranında 134 milyon TL iken, 2016 yılında 
yaklaĢık %33 oranında 161 milyon TL olmuĢtur. OluĢan personel giderlerinin 
bölgelere göre dağılımı; 

Batman Bölge Müdürlüğü, %74,6 oranında 120 milyon TL, 
Adıyaman Bölge Müdürlüğü, %23,6 oranında 38 milyon TL, 
Trakya Bölge Müdürlüğü, %1,8 oranında 2,9 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  
BirleĢtirilmiĢ hampetrol giderlerinin bölgelere göre dağılımı ise aĢağıdaki 

Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 
Batman Bölge Müdürlüğü, %73,8 oranında 360,8 milyon TL, 
Adıyaman Bölge Müdürlüğü, %25 oranında 121,6 milyon TL, 
Trakya Bölge Müdürlüğü, %1,3 oranında 6 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
2016 yılında, TPAO‟nun büyük bölümünü Trakya Bölgesinde ürettiği doğal 

gaza ait üretim maliyet giderlerinin geçen yılla karĢılaĢtırılması, program ve 
gerçekleĢme miktarları Tablo 20‟de gösterilmiĢtir. 
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TPAO, 2016 yılında toplam 253 Milyon Sm3 doğal gaz üretimi 
gerçekleĢtirmiĢtir. Üretilen doğal gazın tamamına yakın miktarı Trakya Bölgesinde 
gerçekleĢmiĢ olup, 2016 yılında yapılan üretim için toplam 34,5 Milyon TL harcama 
yapıldığı tespit edilmiĢtir. 2016 yılında üretilen doğal gazın birim maliyeti 0,14 TL/m3 
olarak gerçekleĢmiĢ, bir önceki yıla göre m3 baĢına 0,04 TL üretim maliyetinde azalma 
olmuĢtur. 

OluĢan maliyetin %96 oranında 35,4 milyon TL‟si üretimle doğrudan ilgili 
giderlerden, %4 oranında 1,4 milyon TL‟si dolaylı giderlerden oluĢmuĢtur. Giderlerin 
büyük bölümünü personel, amortisman giderleri ve  harice yaptırılan iĢler 
oluĢturmaktadır. Ayrıca, 2016 yılında %6,5 oranında 2,2 milyon TL çalıĢmayan kısım 
indirimi gerçekleĢmiĢtir. 

2013 yılında kabul edilen 6491 sayılı yeni Türk Petrol Kanununa göre, Türkiye 
Petrolleri sondaj faaliyetlerinde, birim maliyet ve toplam maliyetleri bilme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
(UFRS) göre hazırlanması gereken finansal tablolarda da gerçek maliyetlerin bilinmesi 
ve aktif hesaplarda izlenmesi, ayrıca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
göre baĢarılı kuyuların farklı yöntemle amortismana tabi tutulması gibi sebeplerden 
dolayı, buna göre uygun bir metedolojinin uygulamaya alınması gerekmektedir. Her 
kuyu için kullanılan demirbaĢ ve sarf malzemelerine ait stok hareketlerinin sağlıklı 
yapılamaması nedeniyle, meydana gelen kuyu maliyetlerinin doğruluğu konusunda 
tereddütler oluĢmaktadır. Sondaj kuyusu ile ilgili düzenlenen istek ve çıkıĢ fiĢinden 
sonra Makina Ġkmal BaĢmühendisliği tarafından sahaya gönderilen demirbaĢ ve sarf 
malzemelerinden artan miktarların stok iadeleri yapılmadığı, artan malzemelerin baĢka 
kuyularda kullanılabildiği, dolayısıyla sağlıklı bir maliyet analizinin yapılamadığı 
anlaĢılmıĢtır. Türkiye Petrollerine ait Bölge Müdürlüklerinde birbirinden farklı 
uygulamalardan dolayı, standart bir metodolojinin hayata geçirilmesi için bir an önce 
çalıĢmalara baĢlanması son derece önemli görülmektedir. Halihazırda, bölgelerde 
yapılan uygulamalarda stok iade fiĢi düzenlenemediğinden dolayı, aynı malzemeye ait 
mükerrer istek ve çıkıĢ fiĢi düzenlenmesi riski bulunmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olacak Ģekilde, 
aynı zamanda 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa uygun tablolar üretebilecek, 2005 
yılından bu yana kullanılmakta olan ERP (Kurumsal Kaynakların Planlaması) yazılımı 
üzerinde gerekli güncellemelerin yapılması ya da eksik olan iĢ süreçlerinin yeniden 
tanımlanarak yeni bir ERP programının yazılması için çalıĢma baĢlatılması önerilir. 

E- Pazarlama 
1- SatıĢlar 

SatıĢ programı ve uygulaması 
Kurumun ürettiği ham petrol ve doğal gazın taĢınması ve pazarlanması iĢleri 

merkezde, Üretim Dairesi BaĢkanlığı bünyesindeki Petrol Pazarlama Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte olup müdürlükte 5 personel görev yapmaktadır. TaĢrada ise; 
Batman, BOTAġ/Pirinçlik, Adıyaman, BOTAġ/Sarıl ve BOTAġ/Dörtyol‟daki 
operasyonları Batman Bölgesi Üretim Müdürlüğünden 2 kimyager ve Adıyaman 
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Bölgesi Üretim Müdürlüğünden 1 iĢçi yürütmektedir. Trakya‟da üretilen petrol ve 
kondensat, Trakya Bölgesi Üretim Müdürlüğünce kontrol edilmekte ve OPET 
Marmara Ereğlisi tesislerinde kiralanan bir tankta toplanarak tesis iskelesinden 
TÜPRAġ‟a satılmak üzere teslim edilmektedir. Kurum, doğalgaz ve petrol üretimini 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, doğal gazın pazarlanmasını ise 4646 sayılı Doğalgaz 
Piyasası Kanunu çerçevesinde yapmakta ve EPDK tarafından verilen 23.05.2003 tarih 
ve 30 yıl süreli DTS/148-18/022 numaralı toptan satıĢ belgesi kapsamında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğal gaz satıĢları, yönetim kurulu kararı ile 
uygulamaya konulan indirim oranları ve doğalgaz satıĢ sözleĢmeleri çerçevesinde 
enerji piyasası mevzuatı gereğince yürütülmektedir. Ham petrol pazarlanması 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.  Ham petrol ve doğalgaz 
üretimi ve pazarlama faaliyetleri sevk ve idare yönünden iç içe olduğundan, aĢağıda 
üretim sonrası satıĢ sistemi özet olarak belirtilmektedir.  

Kurum, yurt içinde hampetrol ve doğal gaz üretim sahasındaki 1.475 üretim 
kuyusundan petrol ve doğal gaz üretimi gerçekleĢtirmektedir. Kuyulardan üretilen 
petrol, toplama istasyonlarına dâhili boru hatları ile taĢınmakta, içerisinde bulunan su 
ve gazdan ayrıĢtırılarak satıĢ için nakledilmek üzere stok tanklarında depolanmaktadır. 
Toplama istasyonlarında depolanan ham petrol, boru hatları ile BOTAġ/Batman 
Terminaline, Pirinçlik ve Sarıl Ġstasyonlarına nakledilmektedir. Batman Terminaline 
Batman bölgesinde üretilen düĢük graviteli (18-19 API) ağır petrol, Pirinçlik 
istasyonuna Diyarbakır bölgesinde üretilen yüksek graviteli (30-31 API) hafif petrol, 
Sarıl istasyonuna ise Adıyaman bölgesinde üretilen petrol (25-26 API) 
nakledilmektedir.  

BOTAġ tarafından Kuruma; Batman Terminalinde 900.000 varil, Pirinçlik 
Ġstasyonunda 236.000 varil, Sarıl Ġstasyonunda 207.000 varil, Dörtyol Terminalinde 
ise 750.000 varil olmak üzere toplam 2.093.000 varil depolama kapasitesi ayrılmıĢtır.. 
Batman- Dörtyol ana boru hattı kapasitesi ham petrol özelliklerine ve mevsim 
koĢullarına bağlı olarak 45.000-70.000 varil/gün arasında değiĢmekte olup boru hattı 
uzunluğu yaklaĢık 500 kilometredir. Kurum kendine ait olan ruhsat alanlarından 
üretmiĢ olduğu ham petrolü Batman ve Dörtyol Terminallerinden TÜPRAġ‟a 
satmaktadır.  

TÜPRAġ‟a ait Batman Rafinerisinin iĢleyemediği kapasite fazlası ağır petrol, 
Dörtyol için boru hattı nakliyesine uygun graviteye (minimum 21 API) getirilerek 
BOTAġ Dörtyol Terminaline nakledilmektedir. Diyarbakır sahalarından üretilen 
petrolün ana hatta giriĢ yeri BOTAġ/Pirinçlik ve Adıyaman Bölgesi sahalarından 
üretilen petrolün ana hatta giriĢ yeri BOTAġ/Sarıl Ġstasyonlarıdır. Bu istasyonlara 
gelen ham petrol Dörtyol‟a ana hat aracılığıyla taĢınmaktadır. Ham Petrol, Dörtyol 
Terminalinden tanker gemi vasıtası ile TÜPRAġ‟a ait Ġzmir, Kırıkkale (Ceyhan‟dan 
boru hattı ile) ve Ġzmit‟te bulunan rafinerilere taĢınmaktadır. Kurum, yurt genelindeki 
çeĢitli ruhsat alanlarında Perenco (Kastel, Karaali, Kedil, Güney Kırtepe, Miyadin ve 
Hançerli sahalarında), TiwayTurkey (Cendere), AmityOil (Göçerler, Adatepe, 
PaĢaköy, Reisdere, EskitaĢlı, DikilitaĢ, Yenibağ, Doğu Yenibağ, Pelit, Batı Pelit, 
Kuzey Emirali),Tiway Arama Üretim A.ġ.-Tiway Turkey Ltd-Foinavon(Akçakoca, 
Ayazlı, Doğu Ayazlı, Akkaya) firmaları ile ortaklıklar yürütmektedir. Perenco‟nun 
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operatör olduğu Karaali sahasında Ağustos 2015 ayı itibariyle terör faaliyeti nedeniyle 
durdurulan üretim faaliyetlerine Mayıs 2016 tarihi itibari ile yeniden baĢlanmıĢtır. 
Kedil sahasında güvenlik nedeniyle üretim yapılamamıĢ ve Miyadin sahası ise 
ekonomik olmadığı için kapatılmıĢtır. TiwayTurkey petrolü Dörtyol‟da, AmityOil 
petrolü ise OPET Marmara Ereğli Tesisleri Ġskelesinden bu Ģirketler adına TÜPRAġ‟a 
teslim edilmektedir. Diğer Ģirketlere verilen proses hizmeti kapsamında TÜPRAġ‟a 
teslim edilmek üzere alınan petrol, TPAO tarafından üretilen petrolün API gravite 
değerlerine yükseltilmesi için kullanılmaktadır.  

Kurum, yurt içinde petrol üretimi faaliyetlerinde bulunan bazı Ģirketlere proses 
hizmetleri de vermektedir.  Güney Yıldızı, TEMI, TPIC, Ġpek Enerji, Çalık Enerji, 
Aladdin Middle East, ARAR, ThraceBasin, Coorporate gibi Ģirketlere sunulan bu 
proses hizmetleri, üretilen ham petrolün toplama istasyonunda teslim alınması, ham 
petrolün içerisinde yer alan serbest suyun ayrıĢtırılması, depolanması ile BOTAġ 
Ġstasyon/Terminaline pompaj ve bu petrolün ilgili firma adına TÜPRAġ‟a teslimini 
içermekte ve bu iĢlemler karĢılığı olarak proses bedeli alınmaktadır.  

Kurumun 2016 yılında gerçekleĢtirdiği ham petrol, doğal gaz ve hizmet 
satıĢlarının brüt tutarları  (proses hizmetleri, doğal gaz depolama gelirleri ve ortak 
operasyonlardan gelen gelirler), program ve önceki yıl sonuçlarıyla mukayeseli olarak 
Tablo 21‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 21: SatıĢlar 

SatıĢlar Ölçü 

2015 2016 

GerçekleĢen Program GerçekleĢen 

Miktar 

Tutar 

Miktar 

Tutar 

Miktar 

Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Esas ürün 

satıĢları: 
              

a)Ham petrol Ton 1.818.045 1.612.648 1.864.257 1.241.400 1.747.377 1.354.131 

b)Doğalgaz  1000 sm3 190.878 143.749 209.565 163.960 235.063 168.069 

Toplam (1)   
 

1.756.397 
 

1.445.360 
 

1.522.200 

2- Hizmet 

SatıĢları  
 251.344  311.233  208.762 

Toplam (2)    251.344  311.233  208.762 

Genel Toplam 

(1+2) 
   2.007.741  1.756.593  1.730.962 

Cari yılda 1.864.257 ton ham petrol satıĢı programlanmıĢ, gerçekleĢme ise 
programın  % 6,27 altında, 1.747.377 ton olmuĢtur. Bunun % 79‟u Batman, % 20‟si 
Adıyaman, % 1‟ i Trakya Bölgesi ham petrol üretimi ile irtibatlı satıĢlardır.  Cari yılda, 
209.565 bin Sm3 doğalgaz satıĢı programlanmıĢ, gerçekleĢme ise programın % 12 
üzerinde 235.063 bin Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Doğalgaz satıĢlarının tamamına 
yakını Trakya Bölgesi üretimi ile irtibatlıdır. Geçen yıla göre ham petrol satıĢ miktarı 
% 3,89 oranında azalırken, satıĢ tutarı % 16 oranında azalmıĢtır. SatıĢ tutarındaki 
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ekonomik olmadığı için kapatılmıĢtır. TiwayTurkey petrolü Dörtyol‟da, AmityOil 
petrolü ise OPET Marmara Ereğli Tesisleri Ġskelesinden bu Ģirketler adına TÜPRAġ‟a 
teslim edilmektedir. Diğer Ģirketlere verilen proses hizmeti kapsamında TÜPRAġ‟a 
teslim edilmek üzere alınan petrol, TPAO tarafından üretilen petrolün API gravite 
değerlerine yükseltilmesi için kullanılmaktadır.  

Kurum, yurt içinde petrol üretimi faaliyetlerinde bulunan bazı Ģirketlere proses 
hizmetleri de vermektedir.  Güney Yıldızı, TEMI, TPIC, Ġpek Enerji, Çalık Enerji, 
Aladdin Middle East, ARAR, ThraceBasin, Coorporate gibi Ģirketlere sunulan bu 
proses hizmetleri, üretilen ham petrolün toplama istasyonunda teslim alınması, ham 
petrolün içerisinde yer alan serbest suyun ayrıĢtırılması, depolanması ile BOTAġ 
Ġstasyon/Terminaline pompaj ve bu petrolün ilgili firma adına TÜPRAġ‟a teslimini 
içermekte ve bu iĢlemler karĢılığı olarak proses bedeli alınmaktadır.  

Kurumun 2016 yılında gerçekleĢtirdiği ham petrol, doğal gaz ve hizmet 
satıĢlarının brüt tutarları  (proses hizmetleri, doğal gaz depolama gelirleri ve ortak 
operasyonlardan gelen gelirler), program ve önceki yıl sonuçlarıyla mukayeseli olarak 
Tablo 21‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 21: SatıĢlar 

SatıĢlar Ölçü 

2015 2016 

GerçekleĢen Program GerçekleĢen 

Miktar 

Tutar 

Miktar 

Tutar 

Miktar 

Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Esas ürün 

satıĢları: 
              

a)Ham petrol Ton 1.818.045 1.612.648 1.864.257 1.241.400 1.747.377 1.354.131 

b)Doğalgaz  1000 sm3 190.878 143.749 209.565 163.960 235.063 168.069 

Toplam (1)   
 

1.756.397 
 

1.445.360 
 

1.522.200 

2- Hizmet 

SatıĢları  
 251.344  311.233  208.762 

Toplam (2)    251.344  311.233  208.762 

Genel Toplam 

(1+2) 
   2.007.741  1.756.593  1.730.962 

Cari yılda 1.864.257 ton ham petrol satıĢı programlanmıĢ, gerçekleĢme ise 
programın  % 6,27 altında, 1.747.377 ton olmuĢtur. Bunun % 79‟u Batman, % 20‟si 
Adıyaman, % 1‟ i Trakya Bölgesi ham petrol üretimi ile irtibatlı satıĢlardır.  Cari yılda, 
209.565 bin Sm3 doğalgaz satıĢı programlanmıĢ, gerçekleĢme ise programın % 12 
üzerinde 235.063 bin Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Doğalgaz satıĢlarının tamamına 
yakını Trakya Bölgesi üretimi ile irtibatlıdır. Geçen yıla göre ham petrol satıĢ miktarı 
% 3,89 oranında azalırken, satıĢ tutarı % 16 oranında azalmıĢtır. SatıĢ tutarındaki 

 
 

düĢüĢ esas itibariyla uluslararası petrol piyasasındaki satıĢ fiyatlarının düĢmesinden 
ileri gelmiĢtir. Geçen yıla göre, doğal gaz satıĢ tutarı % 17 oranında artmıĢtır.  Cari yıl 
satıĢlarının % 78,2‟i ham petrol, % 9,7‟si doğalgaz satıĢları ile ilgili olup, kalan % 
12,1‟ lik kısım ise; hizmet satıĢ hasılatı, doğalgaz depolama satıĢ hasılatı ve ortak 
operasyon satıĢ hasılatına aittir.  

Yukarıdaki ham petrol, doğalgaz ve hizmet satıĢları brüt tutar üzerinden 
gösterilmiĢtir. Ham petrol ve doğalgaz satıĢları aĢağıda özetlenmiĢtir. 

- Ham petrol: SatıĢ fiyatı 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri 
uyarınca tespit edilmektedir. Yasanın 10‟uncu maddesi “Petrol alım satımındaki 
fiyatlar en yakın eriĢilebilir dünya serbest piyasa koĢullarına göre oluĢur. Yerli ham 
petrol için teslim yeri olan en yakın liman veya rafineride teĢekkül eden piyasa fiyatı 
olarak kabul edilir.” hükmünü taĢımaktadır. Aynı maddenin sonraki fıkralarında piyasa 
fiyatının oluĢumu açıklanmaktadır. 

 Buna göre, ham petrol alıĢ fiyatlarında olduğu gibi gravite değerine göre emsal 
alınan yabancı ham petrol fiyatlarına nakliye ve sigorta bedellerinin eklenmesi 
suretiyle satıĢ fiyatları tespit edilmektedir.  

Yurt içi üretimin fiyatlandırılması yukarıda bahsedilen ve 20.12.2003 tarihinde 
yayımlanan Petrol Piyasası Kanununun 10. maddesinde belirtilen formül çerçevesinde; 
API değeri en yakın olan Arap Med. (31.0 API) ve RasGharip (21.5 API) ham 
petrolleri emsal alınarak yapılmaktadır.  Kanuna göre uluslararası piyasalarda genel 
kabul görmüĢ bir yayın olan Platt‟s Oilgram‟da yayınlanan fiyatlar takip edilmekte ve 
aylık ortalama fiyatlara aylık indirimler uygulanmakta ve üzerine nakliye+sigorta ilave 
edilerek emsal petrol birim fiyatları tespit edilmektedir.  

TPAO‟nun ham petrol ortalama satıĢ fiyatı; 2010 yılında 66,01 Dolar/varil, 
2011 yılında 102,51 Dolar/varil, 2012 yılında 105,25 Dolar/varil, 2013 yılında 102,15 
Dolar/varil, 2014 yılında 91,13 Dolar/varil, 2015 yılında 50,92 Dolar/varil ve 2016 
yılında ise 36,82 Dolar/varil olmuĢtur. Cari yıldaki ham petrol ortalama satıĢ fiyatları 
2015 yılına göre % 28 oranında düĢmüĢtür.  

Denetim tarihi  (ġubat/2017)  itibariyla, 2017 yılının ilk 2 aylık ortalama ham 
petrol satıĢ fiyatı 47,98 Dolar/varil olmuĢtur. 2016 yılına göre satıĢ fiyatlarında, ilk 2 
ayında ortalaması 26,68 Dolar/varil olup % 80 oranında artıĢ gerçekleĢmiĢtir.  

- Doğalgaz: Kurumun ürettiği doğalgazın pazarlanmasında, 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde, ana tedarikçi konumunda olan BOTAġ‟ın 
belirlediği doğal gaz satıĢ fiyatları esas alınmaktadır. 

 BOTAġ satıĢ fiyatları, 9.155 kcal/Sm3 ısıl değere sahip doğal gazın kalori 
değerine göre hesaplanmaktadır. SatıĢ fiyatının yıl içindeki değiĢimi de BOTAġ 
tarifesine bağlı bulunmaktadır. Ayrıca, BOTAġ doğal gaz fiyat tarifesinin, firmaların 
yıllık tüketim taahhütleri dikkate alınarak belli oranlarda indirime tabi tutulması, 
Genel Müdürlük yetkisine verilmiĢtir.  

Kurum tarafından üretilen ve satıĢ noktasına ulaĢtırılan gazın kalorifik değeri ile 
hacim düzeltmesi yapılmakta ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluĢturulan yıllık 
tarifeler aylık müĢteri tüketimleri bazında uygulanmaktadır.  
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Söz konusu tarifeler oluĢturulurken Kurumun arz-talep dengesi ve mevcut 
piyasa koĢulları dikkate alınmaktadır. 2016 yılı tarifesi, Yönetim Kurulunun 
06.11.2015 tarih ve 1791/2 sayılı kararı ile belirlenmiĢtir.  

SatıĢ tarifesi; serbest tüketiciler, toptan satıĢ Ģirketleri ve doğalgaz dağıtım 
Ģirketleri için, aylık tüketim miktarlarına göre belirlenmektedir. Örnek olarak, BOTAġ 
ile doğal gaz satıĢ sözleĢmesi imzalamıĢ serbest tüketicilere uygulanan doğal gaz satıĢ 
fiyat tarifesinin belli yüzdeleri (örneğin, serbest tüketiciler için; aylık tüketim miktarı 
100.000 Sm3‟e kadar olanlara fiyat tarifesinin %100‟ü, aylık tüketimi 12.800.000 Sm3 
üzeri olanlara fiyat tarifesinin % 92‟si) uygulanmaktadır. Toptan satıĢ Ģirketlerinde ise, 
aylık tüketimi 2.000.000 Sm3‟e kadar olanlara % 97 oranı uygulanırken, 8.000.000 
Sm3 üzeri aylık tüketimi olanlara % 94 oranı uygulanmaktadır. Doğal gaz dağıtım 
Ģirketlerindeki uygulama da toptan satıĢ Ģirketlerine benzerlik göstermektedir.  

Kurumun ticari anlamda ilk doğalgaz üretimi, 1976 yılında Trakya Bölgesinde 
Hamitabat sahasından yapılan üretimle baĢlamıĢtır. Zaman içerisinde bölgede 
keĢfedilen yeni sahalarda açılan kuyularda üretilen doğal gaz, yüzey tesislerinde 
proses edilmek suretiyle Kuruma ait ana boru hattı sistemi üzerinden müĢterilere 
ulaĢtırılmıĢtır.  

Kurumun, Trakya bölgesinde batıda Lüleburgaz ile doğuda Silivri arasında 
yaklaĢık 220 km.‟lik 6” ve 8” çaplarında ana boru hattı mevcuttur. Ana hattın 
çevresinde yer alan sahaların üretimleri bu hatta verilerek satıĢa sunulmaktadır.  
Kurum, Trakya bölgesinde üretilen doğal gazı sanayi müĢterileri ile doğal gaz toptan 
satıĢ ve doğal gaz dağıtım Ģirketlerine satmaktadır. Ayrıca, yine Trakya bölgesi 
faaliyet alanı içerisinde bulunan Batı Karadeniz Projesi kapsamında yer alan deniz 
sahalarından üretilen gaz bir toptan satıĢ Ģirketine (Gazport) satılmaktadır.  

Cari yılda Trakya bölgesinde, Tüp Merserize, Zentiva, Zarbun, Trakya Cam 
Sanayi, Kırklareli Cam Sanayi, Nurpak, Felin Tekstil, Megam Tekstil, Zorlu 
Doğalgaz, ĠGDAġ, Thrace Basın Natural Gas, Paktavuk ve Özkum firmalarına satıĢ 
yapılmıĢtır. 

Adıyaman Bölgesinde doğal gaz sahası bulunmamakla birlikte, petrol üretimi 
ile birlikte açığa çıkan eriyik gazın bir bölümü sanayi Ģirketi ile yatılı bölge okuluna 
satılmaktadır. Bu bölgede Adıyaman ASOS, Kahta Öğretmenevi/AkĢam Sanat Okulu 
Müdürlüğüne satıĢ yapılmıĢtır.  

Batman Bölgesinde bulunan Çamurlu sahasından üretilen doğal gaz yaklaĢık 90 
km. 6”- 8” lik boru hattı üzerinden uzun yıllar boyunca sanayi kuruluĢlarına satılmıĢ 
büyük bir bölümü de iç tüketimde ve saha faaliyetlerinde kullanılmıĢtır. Zaman 
içerisinde gaz üretimi ancak iç tüketim ihtiyacını karĢılayabilecek düzeye düĢmüĢtür. 
Bu çerçevede, mevcut gaz boru hattı, Mardin Bölgesi gaz dağıtım Ģirketi olan 
AKMERCAN firmasına satılmıĢ ve bölgede pazara uzak bir lokasyonda gaz keĢfinde 
bulunan TIWAY firmasının ürettiği doğal gaza proses hizmeti verilerek aynı boru 
hattından tüketiciye göndermeye devam edilmiĢtir. TIWAY firması ile TP arasındaki 
sözleĢme firmanın sahasında ekonomik rezerv kalmaması nedeniyle Temmuz 2016 
sonu itibari ile sonlandırılmıĢtır. 
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Bu bölgede Kurum tarafından Mardin Çimento, Marsan, Demyol, Karvit ve 
Ġpeksan firmalarına olan satıĢ sonlandırılmıĢ ve gaz arzı AKMERCAN firması 
tarafından sağlanmaya baĢlanmıĢtır. TPAO‟nun doğal gaz satıĢ fiyatı 1000 Sm3 baĢına 
olmak üzere 2011 yılında 280,22 USD,  2012 yılında 342,59 USD,  2013 yılında 
361,37 USD, 2014 yılında 320,75 USD, 2015 yılında 277,29 USD ve 2016 yılında ise 
237,06 USD olmuĢtur. Denetim tarihi (ġubat/2017) itibariyle, 2017 yılının ilk 2 aylık 
ortalama doğalgaz satıĢ fiyatı ise 176,54 USD olmuĢtur.  

G- Sigorta iĢleri 
Kurumun sigorta iĢ ve iĢlemleri, yönetim kurulunun 23.07.2008 tarih 1565/2 

sayılı kararıyla yürürlüğe giren sigorta yönergesine göre yürütmektedir. Sigorta 
iĢlerini, Makine Ġkmal ve ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı bünyesindeki Sigorta Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Kurum insan kaynakları ile taĢınır ve taĢınmaz varlıklarını 
iç ve dıĢ sigorta ile güvence altına almaktadır. Kurumun muhasebe birimi  kayıtlarına 
dayalı,  2016 yılı sigorta iĢlemlerine iliĢkinbilgiler Tablo 22‟de gösterilmiĢtir. 
   Tablo 22: Sigorta iĢleri 

Sigorta türü 
Sigorta 
kıymeti 

Ayrılan fon 
veya ödenen 
prim tutarı 

Mahsup veya 
tahsil edilen 
hasar tutarı 

Fark 
BirikmiĢ iç 
sigorta fonu 

 Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A) 2015 Yılından Devreden Ġç Sigorta Fonu - - - - 74.155 

  B) 2016 Yılı Yaptırılan:                   
  1) Ġç Sigorta Fonu (1) 
 4.096.594 15.426 682 14.744 14.744 
 
- Ankara Anonim Türk Sigorta A.ġ. 

     
1.327.070 1.105,9 2.143 (1.037)   

 
- GüneĢ Sigorta A.ġ - - 0,328 (0,328)  
 
- Ak Sigorta A.ġ. 

 3.254.473 6.221 667 5.554  
 
- Anadolu Anonim Türk Sigorta A.ġ. 
(Willis Limited Ödemeleri dahil) 

   
10.654.600 3.270 7.567 (4.297)  

 
 
-Zurich Sigorta A.ġ  10.000 226 9 217  
 
-Ray Sigorta A.ġ.  294.728 1.227 682 545  
 
- Orient (Türker Broker) 104.610 160 568 (408)  
 
-Diğer - - - -  
    
               Toplam (2) 15.645.482 12.210 11.636 574   
               Genel toplam (1+2) 19.742.076 27.636 12.318 15.318   

C) 2017 Yılına Devreden Ġç Sigorta Fonu - - - - 88.899 

TPAO Sigorta Yönergesi 6/3 üncü maddesi gereğince, Bölge Müdürlükleri 
kendilerine ait tüm taĢınır ve taĢınmaz kıymetler için sadece kasko sigortası (binek 
taĢıtlar), trafik sigortası, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası ve kıyı 
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tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasını harici sigorta sistemi ile 
temin etmekte ve takip etmektedirler. Aynı yönergenin 7/3 üncü maddesi gereğince, 
bölge müdürlükleri kendilerine ait iĢ makineleri ve diğer binek dıĢı taĢıtların kasko 
sigortası için dahili sigorta fonunu oluĢturmakta ve takip etmektedirler. 

USD ödenen/iade alınan poliçeler ödeme günündeki kurlar baz alınarak TL‟ye 
çevrilerek tabloya eklenmiĢtir. USD üzerinden sigortalanan poliçelerin bedelleri 
baĢlangıç tarihlerindeki kurlar baz alınarak TL'ye çevrilmiĢtir. 

Dahili Sigorta sistemi ile teminat altına alınan makine kırılması, hırsızlık, 
korozyon, kasko (binek taĢıtlar hariç), petrol hırsızlığı,  elektronik cihaz, mesleki 
sorumluluk sigortaları genel müdürlükçe takip edilmektedir. 

Kurum, risk olasılığı düĢük varlıklarını iç sigorta ile değeri yüksek ve risk 
ihtimali fazla olan varlıklarını da sigorta Ģirketleri kanalıyla güvence altına almaktadır. 
2016 yılında 19,7 milyar TL değerindeki varlığın 4 milyar TL‟lik kısmı dahili sigorta, 
15,6 milyar TL tutarındaki kısmı da sigorta Ģirketleri kanalıyla güvence altına 
alınmıĢtır.  

Geçen yıldan devreden 74,1 milyon TL tutarındaki iç sigorta fonuna KuruluĢça 
2016 yılında 15,4 milyon TL fon ayrılmıĢ yıl içinde 682 bin TL hasar karĢılığı mahsup 
edilmiĢ ve 2017 yılına 88,9 milyon TL tutarında fon devretmiĢtir. 2016 yılında sigorta 
Ģirketlerine 12,2 milyon TL prim ödenmiĢ, yıl içinde prim iadeleri, meydana gelen risk 
ve hasar karĢılığında 11,6 milyon TL tahsilat yapılmıĢtır. 2016 yılı son çeyreğinde 
tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, harici sigortadan dahili sigortaya 
devredilmiĢ ancak ayrılacak fon muhasebe kayıtlarını direk etkilemediğinden Mali 
ĠĢler Daire BaĢkanlığınca 2017 yılı nazım hesaplarda gösterileceği bilgisi edinilmiĢtir.  

Ankara Sigortaya ödenen primin; 614,3 bin TL‟si nakliyat poliçesine, 112,4 bin 
TL‟si trafik sigorta poliçelerine, 91,9 bin TL‟si kasko poliçesine ve 284,2 bin TL‟si 
iĢveren mali sorumluluk poliçesine aittir. ĠĢveren sorumluluk poliçesine ödenen tutar 
2015-2016 poliçesinden kalan poliçe taksitleridir.  Ayrıca, 605 TL tutarında lojmanlar 
için yapılan dask poliçesine ödenen tutardır. 2015 yılında AraĢtırma Merkezine taĢınan 
test cihazı için tek seferlik elektronik cihaz sigortası yapılmıĢ olup ödemesi 2016 
yılında 2,5 bin TL olarak yapılmıĢtır. 

 Ankara Sigorta‟dan tahsil edilen tutarın; 2.058,7 bin TL‟si 2015 yılı yangın 
sigorta poliçesinden, 17,7 bin TL‟si 2015 yılı nakliyat sigorta poliçesinden, 5,8 bin 
TL‟si 2016 nakliyat sigorta poliçesinden, 21,7 bin TL si 2015 yılı kasko poliçesinden, 
29 bin Tl‟si 2016 kasko sigorta poliçesinden tahsil edilmiĢ hasar tutarlarıdır. 9,7 bin 
TL‟si iĢe giriĢ çıkıĢları sonucu iĢveren sorumluluk poliçesi prim iadeleridir.  

Ayrıca, yangın poliçesine bağlı alınan 3 üncü Ģahıs sorumluluk ek teminatından 
Ortaklığımızın verdiği zararlar kapsamında, 31.12.2014-2015 poliçe dönemlerine 
iliĢkin Ankara Sigorta Ģirketince 3 üncü Ģahıslara toplam  63 bin TL, 31.12.2015-2016 
poliçe dönemine iliĢkin Ak Sigorta ġirketince 31 bin TL ödeme yapılmıĢtır. Üçüncü 
Ģahıslara ödenen tazminat tutarları tabloya yazılmamıĢtır.  

 GüneĢ Sigorta‟ya 2016 yılında ödenen prim bulunmamakla beraber, tahsil 
edilen tutarların 7,2 bin TL‟si Batı Karadeniz Çayağzı Tesisleri‟nde 2014 yılında 
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tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasını harici sigorta sistemi ile 
temin etmekte ve takip etmektedirler. Aynı yönergenin 7/3 üncü maddesi gereğince, 
bölge müdürlükleri kendilerine ait iĢ makineleri ve diğer binek dıĢı taĢıtların kasko 
sigortası için dahili sigorta fonunu oluĢturmakta ve takip etmektedirler. 

USD ödenen/iade alınan poliçeler ödeme günündeki kurlar baz alınarak TL‟ye 
çevrilerek tabloya eklenmiĢtir. USD üzerinden sigortalanan poliçelerin bedelleri 
baĢlangıç tarihlerindeki kurlar baz alınarak TL'ye çevrilmiĢtir. 

Dahili Sigorta sistemi ile teminat altına alınan makine kırılması, hırsızlık, 
korozyon, kasko (binek taĢıtlar hariç), petrol hırsızlığı,  elektronik cihaz, mesleki 
sorumluluk sigortaları genel müdürlükçe takip edilmektedir. 

Kurum, risk olasılığı düĢük varlıklarını iç sigorta ile değeri yüksek ve risk 
ihtimali fazla olan varlıklarını da sigorta Ģirketleri kanalıyla güvence altına almaktadır. 
2016 yılında 19,7 milyar TL değerindeki varlığın 4 milyar TL‟lik kısmı dahili sigorta, 
15,6 milyar TL tutarındaki kısmı da sigorta Ģirketleri kanalıyla güvence altına 
alınmıĢtır.  

Geçen yıldan devreden 74,1 milyon TL tutarındaki iç sigorta fonuna KuruluĢça 
2016 yılında 15,4 milyon TL fon ayrılmıĢ yıl içinde 682 bin TL hasar karĢılığı mahsup 
edilmiĢ ve 2017 yılına 88,9 milyon TL tutarında fon devretmiĢtir. 2016 yılında sigorta 
Ģirketlerine 12,2 milyon TL prim ödenmiĢ, yıl içinde prim iadeleri, meydana gelen risk 
ve hasar karĢılığında 11,6 milyon TL tahsilat yapılmıĢtır. 2016 yılı son çeyreğinde 
tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, harici sigortadan dahili sigortaya 
devredilmiĢ ancak ayrılacak fon muhasebe kayıtlarını direk etkilemediğinden Mali 
ĠĢler Daire BaĢkanlığınca 2017 yılı nazım hesaplarda gösterileceği bilgisi edinilmiĢtir.  

Ankara Sigortaya ödenen primin; 614,3 bin TL‟si nakliyat poliçesine, 112,4 bin 
TL‟si trafik sigorta poliçelerine, 91,9 bin TL‟si kasko poliçesine ve 284,2 bin TL‟si 
iĢveren mali sorumluluk poliçesine aittir. ĠĢveren sorumluluk poliçesine ödenen tutar 
2015-2016 poliçesinden kalan poliçe taksitleridir.  Ayrıca, 605 TL tutarında lojmanlar 
için yapılan dask poliçesine ödenen tutardır. 2015 yılında AraĢtırma Merkezine taĢınan 
test cihazı için tek seferlik elektronik cihaz sigortası yapılmıĢ olup ödemesi 2016 
yılında 2,5 bin TL olarak yapılmıĢtır. 

 Ankara Sigorta‟dan tahsil edilen tutarın; 2.058,7 bin TL‟si 2015 yılı yangın 
sigorta poliçesinden, 17,7 bin TL‟si 2015 yılı nakliyat sigorta poliçesinden, 5,8 bin 
TL‟si 2016 nakliyat sigorta poliçesinden, 21,7 bin TL si 2015 yılı kasko poliçesinden, 
29 bin Tl‟si 2016 kasko sigorta poliçesinden tahsil edilmiĢ hasar tutarlarıdır. 9,7 bin 
TL‟si iĢe giriĢ çıkıĢları sonucu iĢveren sorumluluk poliçesi prim iadeleridir.  

Ayrıca, yangın poliçesine bağlı alınan 3 üncü Ģahıs sorumluluk ek teminatından 
Ortaklığımızın verdiği zararlar kapsamında, 31.12.2014-2015 poliçe dönemlerine 
iliĢkin Ankara Sigorta Ģirketince 3 üncü Ģahıslara toplam  63 bin TL, 31.12.2015-2016 
poliçe dönemine iliĢkin Ak Sigorta ġirketince 31 bin TL ödeme yapılmıĢtır. Üçüncü 
Ģahıslara ödenen tazminat tutarları tabloya yazılmamıĢtır.  

 GüneĢ Sigorta‟ya 2016 yılında ödenen prim bulunmamakla beraber, tahsil 
edilen tutarların 7,2 bin TL‟si Batı Karadeniz Çayağzı Tesisleri‟nde 2014 yılında 

 
 

meydana gelen sel hasarına ait kalan KDV tutarı olup tabloya iĢlenmemiĢtir. Kalan 
328 TL K. Marmara Offshore Tesislerinden 2015 yılı sonunda çıkarılan Ģamandıra 
bedel azalıĢı prim iade tutarıdır.   

 Ak Sigortaya ödenen primin; 3,621,5 bin  TL‟si Kurumun tüm mal varlığı 
2015-2016 dönemi yangın all-risks sigortası poliçesine 143,5 bin TL‟si Kurumun tüm 
mal varlığı 2015-2016 dönemi yangın all-risks sigortası poliçesi üçer aylık yapılan 
mutabakat ödemeleri, 903 bin TL‟si Batı Karadeniz Çayağzı Tesisleri enerji paket 
sigorta poliçesi, 1.385 bin TL‟si Kuzey Marmara onshore tesislerinin yangın sigorta 
poliçesi, iĢveren sorumluluk sigortası için ödenen 167,6 bin TL 2016-2017 poliçesinin 
peĢinat ve birinci taksit ödemeleridir. 

Ak Sigorta‟dan tahsil edilen tutar, 54,6 bin TL‟si 2016 yılı yangın sigorta 
poliçesinden ödenen hasar tahsilidir.  Ayrıca, tesis, BOTAġ‟a devredildiğinden 
primlerin tamamı sigorta Ģirketine ödenmiĢ olması nedeniyle gün esaslı prim iadesi 
(01.09.2016 devir tarihinden itibaren) BOTAġ‟tan tahsil edilmiĢ olup alınan 612,1 bin 
TL tutar Ak Sigorta‟nın mahsup kısmına eklenmiĢtir. 

Anadolu Sigortaya ve yurtdıĢı sigorta marketinden temin edilen poliçelerin 
Willis Ltd. broker Ģirketine ödenen primlerin tamamı olan 3,266 milyon TL Barbaros 
Hayrettin PaĢa Sismik Gemisinin sigorta poliçelerine, 4 bin TL‟si AraĢtırma Merkezi 
Daire BaĢkanlığı için yaptırılan mesleki sorumluluk sigorta poliçesine aittir. 

Anadolu Sigortadan tahsil edilen 7,567 milyon TL 2015 yılında meydana gelen 
streamers hasarının kalan tutarıdır.  

Zurich Sigortaya ödenen primin tamamı olan 226 bin TL ortaklığın tüm 
personeli için yaptırılan Ferdi Kaza Sigorta poliçesine aittir. 

 Zurich Sigorta‟dan tahsil edilen tutarın; 9,3 bin TL‟si ferdi kaza sigortası 
kapsamında iĢten çıkan personel nedeniyle iade alınan tutarların toplamıdır. Ferdi kaza 
sigortasından alınan hasar tutarları personel hesabına yatırıldığı için tabloya 
iĢlenmemiĢ olup yıl içinde ayrıca ferdi kaza sigortası kapsamında 185,6 bin TL 
personel hesaplarına yatırılmıĢtır.  

Ray Sigortaya ödenen primin; 775 bin TL‟si BOTAġ tesisleri ile taĢıtılan ham 
petrolün yangın sigortası poliçesine, 451,8 bin TL‟si Kuzey Marmara offshore 
tesislerinin yangın sigorta poliçesine aittir. 

Ray Sigortadan tahsil edilen tutarın, ortalama petrol satıĢ fiyatları esas alınarak 
her 3 ayda bir yapılan mutabakatlar sonucu; 84,1 bin TL‟si 2015 yılına (son 
mutabakat), 94,8 bin TL‟si ise 2016 yılına iliĢkin prim iadeleridir. Ayrıca, alınan hasar 
tahsillerinin 121,7 bin TL‟si 2015 yılı hasar tahsili, 184,4 bin TL si  2016 yılı hasar 
tahsilidir. Ayrıca, Tesis, BOTAġ‟a devredildiğinden primlerin tamamı sigorta Ģirketine 
ödenmiĢ olması nedeniyle gün esaslı prim iadesi (01.09.2016 devir tarihinden itibaren) 
BOTAġ‟tan tahsil edilmiĢ olup alınan 197 bin TL tutar Ray Sigorta‟nın mahsup 
kısmına eklenmiĢtir. 

Orient Sigortaya ve yurtdıĢı sigorta marketinden temin edilen poliçelerin Türker 
Broker Ģirketine ödenen primlerin tamamı olan 159,5 bin TL, Sondaj Daire 
BĢk.‟lığının yürüttüğü Afganistan Juma/Bashikurd Gaz Sahası GeliĢtirme Projesi 
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Sigorta poliçelerine aittir. Alınan 567,6 bin TL iade tutarı Afganistan projesinin erken 
bitmesi nedeniyle alınan gün esaslı prim iadeleridir.  

Tahsil edilen sigorta hasarlarına iliĢkin KDV tutarları tabloya eklenmemiĢ olup, 
Ankara Sigorta‟dan tahsil edilen 41,4 bin TL, Ak Sigorta‟dan tahsil edilen 1000 TL 
dir. 

Kurumun yurtdıĢında iĢ ortaklığı bulunan ve BP‟nin operatör olduğu, Azeri 
Çıralı GüneĢli, ġah Deniz, Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) ve Güney Kafkasya Doğalgaz 
Boru Hattı (SCP) projelerinin sigorta iĢlemlerinin temin edilmesi/yürütülmesi operatör 
olan BP tarafından yapılmakta olup takibi sigorta müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 
Ancak, müdürlüğün bu proje kapsamında herhangi bir sigorta ödemesi 
yapılmamaktadır. Sigorta giderleri, projelerin ödeme emri çağrıları içerisinde 
ödenmektedir.  

H- ĠĢletme sonuçları 
1- SatıĢların kârlılığı  
KuruluĢun 2016 yılı satıĢ sonuçlarına iliĢkin bilgiler program ve bir önceki yıl 

gerçekleĢmeleriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 23‟de gösterilmiĢtir. 
 Tablo 23: SatıĢların karlılığı 

2016 yılında meydana gelen hampetrol satıĢlarından 186 milyon TL tutarındaki 
zarar, büyük ölçüde hampetrol fiyatlarında yaĢanan düĢüĢten kaynaklanmıĢ, ayrıca 
yeni saha keĢfedilememiĢ olması, mevcut sahaların da çok eski olmasından dolayı 
tedricen yaĢanan üretim düĢüĢü zararı arttıran diğer etkenler olmuĢtur. Petrol ve 
doğalgaz sahalarının geliĢtirilmesi ve 2016 yılında 22 adet üretim kuyusunun devreye 
alınması gibi çalıĢmalarla 2016 yılı günlük üretiminde bir önceki yıla göre bir miktar 
üretim artıĢı sağlanmıĢ olsa da, yıllardır üretim yapılan sahalarda üretim düĢüĢünün 
meydana gelmesi kaçınılmaz görülmektedir. Oldukça eski olan sahalarda meydana 
gelen üretim azalmalarının ancak yeni saha keĢfiyle telafi edilmesi mümkün olacaktır. 
Türkiye Petrolleri mevcut sahalardaki üretim düĢüĢünü engellemek için ikincil 

Brüt satıĢlar Net satıĢlar SatıĢların 
maliyeti Faaliyet giderleri SatıĢ maliyetleri 

toplamı
Faaliyet karı veya 

zararı

SatıĢ 
maliyetleri 
toplamına 
göre kar 

veya zarar
Bin TL Bin TL Bin TL  Bin TL Bin TL Bin TL  % 

1-Esas ürün satıĢları:
- Ham petrol 1.354.131 1.235.702 651.405 769.840 1.421.245 (185.543) (13)
- Doğal gaz 168.069 153.363 53.647 4.079 57.726 95.637 166

Toplam (1) 1.522.200 1.389.065 705.052 773.919 1.478.971 (89.906) (6)
2-Hizmet satıĢları 208.763 188.315 66.707 66.707 121.608 182

Toplam (2) 208.763 188.315 66.707 66.707 121.608 182
Genel toplam 1.730.963 1.577.380 771.759 773.919 1.545.678 31.702 2
SatıĢ programı 1.756.593 1.606.025 1.245.884 1.116.962 2.362.846 (756.821) (32)
Prog. göre fark (1) (2) (38) (31) (35) (74) 214
Geçen dönem satıĢ sonuçları 2.007.741 1.828.218 837.549 1.343.027 2.180.576 (352.358) (16)
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metodlar kullanmaya devam etmektedir. CO2, Polimer Jel ve su enjeksiyonu gibi 
uygulamalarla en azından üretim düĢüĢünü engellemeye çalıĢmaktadır. Petrol 
fiyatlarında düĢüĢ olması, ayrıca ġah Denizi projesinde Total firmasına ait %10 
hissenin 1,5 milyar ABD Dolar karĢılığında satın alması, diğer projelere yıllık ödenen 
rakamlarla birlikte Ģirket, nakit sıkıntısına düĢmüĢ ve ümit bağlanan DadaĢ ve 
Hamitabat sahalarındaki konvansiyonel olmayan rezervlerin keĢfine yönelik 
yatırımlarına ara vermiĢ yada kısıtlamaya gitmek zorunda bırakmıĢtır. 

Kurum 2016 yılında tamamı yurt içine yapılan petrol, doğalgaz ve ana faaliyet 
konusu hizmet satıĢlarından olmak üzere 1.730 milyon TL tutarında brüt satıĢ hasılatı 
elde etmiĢtir. 154 milyon TL tutarındaki devlet hissesinin indirilmesi sonucu net satıĢ 
hasılatı 1.577 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Geçen yıla göre net satıĢ hasılatı % 
13,8 oranında düĢmüĢtür. SatıĢ indirimleri hesabında 154 milyon TL satıĢ indirimi, 
Bakanlar Kurulunun 30.12.2005 tarih ve 2005/9916 sayılı kararında yer alan ve yine 
Bakanlar Kurulunun 22.12.2006 tarih ve 2006/11442 sayılı kararıyla “Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satıĢlarına iliĢkin 
(Devlet hissesi karĢılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile 
doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının % 10‟u Maliye Bakanlığı Merkez 
Saymanlığına ödenir”  hükmü gereğince yapılan kesintiden oluĢmaktadır. 

Geçen yıl 837 milyon TL olarak gerçekleĢen satıĢların maliyeti, 2016 yılı içinde 
772 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam 1.117 milyon TL  faaliyet gideri 
(araĢtırma ve geliĢtirme gideri, pazarlama, satıĢ ve dağıtım gideri, genel yönetim 
gideri) yapmıĢtır. Geçen yıla göre satıĢların maliyeti %29 oranında düĢmüĢtür.  

2016 yılı net satıĢ gelirlerine göre satıĢ sonuçlarına iliĢkin göstergeler, Tablo 
24‟de gösterilmiĢtir. 
Tablo 24: SatıĢ sonuçları 

Göstergeler 
2015 2016 

GerçekleĢen Program GerçekleĢen 
% % % 

1-Maliyet giderleri göstergesi: 
48,82 77,6 48,9 SatıĢların maliyeti x 100 

Net satıĢlar 
2- Faaliyet giderleri göstergesi: 

73,46 69,5 49,1 Faaliyet giderleri x 100 
            Net satıĢlar 
3- SatıĢ göstergesi: 

122,28 147,1 98,0 SatıĢ maliyetleri toplamı x 100 
            Net satıĢlar 
4- Faaliyet sonucu göstergesi: 

(22,28) (47,1) 2,0 Faaliyet karı x 100 
  Net satıĢlar 

2016 yılında hampetrol fiyatının ne olacağı konusunda tahminlerin tutmaması 
sonucu, yapılan program ile gerçekleĢmeler arasında ciddi farklılar ortaya çıkmıĢtır. 
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SatıĢların karlılığını doğrudan ve dolaylı olarak etkleyen bünye içi ve bünye dıĢı 
unsurlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

a) Bünye içi faktörler 

- Verimlilik 
Kurumun ham petrol üretimi, özellikle doğu ve güneydoğu anadolu 

bölgelerindeki sahalarda gerçekleĢmektedir. Bu bölgelerde ikincil üretim yöntemleri 
diye ifade edilen gaz enjeksiyonu yada su enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanarak 
azami ölçüde üretim elde edilmeye çalıĢılmaktadır. Mevcut durum, maliyetlerin 
artmasına neden olmakta, dolayısıyla verimliliği olumsuz olarak etkilemektedir. 
TPAO, yeni bir saha keĢfi yapamadığı sürece, üretim maliyetlerinin artması ve 
üretimin düĢmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Türkiye Petrolleri, 2016 yılında 25 adet yeni petrol kuyusu ve 4 adet doğal gaz 
kuyusu devreye alarak, toplam 1.269 adet kuyuda 4.780 çalıĢanla günde 33,7 bin varil 
hampetrol üretmiĢtir. Ayrıca, toplam 207 adet doğal gaz kuyusunda ise günlük 679,6 
bin Sm3 doğal gaz üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. Yıllardır üretim yapılan sahalarda üretim 
düĢüĢü, normal sayılacak bir süreçtir. Oldukça eski olan sahalarda meydana gelen 
üretim azalmalarının ancak yeni saha keĢfiyle telafi edilmesi mümkün olacaktır. 
            - Ġktisadilik 

    2016  2015 
Net satıĢlar = 1.577.380 = 2,04  2,18 

SatıĢların Maliyeti 771.759 

KuruluĢun iktisadilik oranı geçen yıla göre 0,14 puan düĢmüĢtür.  
- Maliyetler 
Kurumun  çoğunlukla ekonomik ömürlerini tamamlamıĢ üretim sahalarında, 

ikincil üretim yöntemleri kullanarak ağır ham petrol üretmeye çalıĢması, üretim 
maliyetlerinin yüksek oluĢmasına neden olmaktadır. Özellikle Batman Batı Raman 
bölgesinden elde edilen petrolün gravitesinin düĢük olup,  üretimde zorluklar 
bulunmaktadır. Üretimin devamlılığına destek olarak, CO2 enjeksiyonunun 
sürdürülmesi birim üretim maliyetini arttırıcı unsurlar içermekle birlikte önem arz 
etmektedir.  

2016 yılında toplam 12,2 Milyon varil hampetrol (1,8 Milyon ton) üretimi 
gerçekleĢmiĢ, söz konusu hampetrolü üretmek için toplam 488,7 Milyon TL harcama 
yapıldığı tespit edilmiĢtir. 2015 yılında bir varil hampetrol 38,7 TL, 2016 yılında 40 
TL maliyetle üretilmiĢtir. Yapılan üretim harcamalarının %96‟sı üretim ile doğrudan 
ilgili giderlerden, %4‟ü ise dolaylı giderlerden oluĢmuĢtur. ÇalıĢılmayan kısım 
giderleri 2016 yılı için 2,4 Milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2013 yılında kabul edilen 6491 sayılı yeni Türk Petrol Kanununa göre, Türkiye 
Petrolleri sondaj faaliyetlerinde, birim maliyet ve toplam maliyetleri bilme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
(UFRS) göre hazırlanması gereken finansal tablolarda da gerçek maliyetlerin 
bilinmesi, buna göre uygun bir metedolojinin uygulamaya alınması gerekmektedir. 
Her kuyu için kullanılan demirbaĢ ve sarf malzemelerine ait stok hareketlerinin 
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SatıĢların karlılığını doğrudan ve dolaylı olarak etkleyen bünye içi ve bünye dıĢı 
unsurlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

a) Bünye içi faktörler 

- Verimlilik 
Kurumun ham petrol üretimi, özellikle doğu ve güneydoğu anadolu 

bölgelerindeki sahalarda gerçekleĢmektedir. Bu bölgelerde ikincil üretim yöntemleri 
diye ifade edilen gaz enjeksiyonu yada su enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanarak 
azami ölçüde üretim elde edilmeye çalıĢılmaktadır. Mevcut durum, maliyetlerin 
artmasına neden olmakta, dolayısıyla verimliliği olumsuz olarak etkilemektedir. 
TPAO, yeni bir saha keĢfi yapamadığı sürece, üretim maliyetlerinin artması ve 
üretimin düĢmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Türkiye Petrolleri, 2016 yılında 25 adet yeni petrol kuyusu ve 4 adet doğal gaz 
kuyusu devreye alarak, toplam 1.269 adet kuyuda 4.780 çalıĢanla günde 33,7 bin varil 
hampetrol üretmiĢtir. Ayrıca, toplam 207 adet doğal gaz kuyusunda ise günlük 679,6 
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            - Ġktisadilik 

    2016  2015 
Net satıĢlar = 1.577.380 = 2,04  2,18 

SatıĢların Maliyeti 771.759 

KuruluĢun iktisadilik oranı geçen yıla göre 0,14 puan düĢmüĢtür.  
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Her kuyu için kullanılan demirbaĢ ve sarf malzemelerine ait stok hareketlerinin 

 
 

sağlıklı yapılamaması nedeniyle, meydana gelen kuyu maliyetlerinin doğruluğu 
konusunda tereddütler oluĢmaktadır. Sondaj kuyusu ile ilgili düzenlenen istek ve çıkıĢ 
fiĢinden sonra Makina Ġkmal BaĢmühendisliği tarafından sahaya gönderilen demirbaĢ 
ve sarf malzemelerinden artan miktarların stok iadeleri yapılmadığı, artan 
malzemelerin baĢka kuyularda kullanılabildiği, dolayısıyla sağlıklı bir maliyet 
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düzenlenemediğinden dolayı, aynı malzemeye ait mükerrer istek ve çıkıĢ fiĢi 
düzenlenmesi riski bulunmaktadır. 

b) Bünye dıĢı faktörler 
- KuruluĢun piyasa payı ve gücü 
- Fiyatlar  
Kurumun  2016 yılı satıĢ sonuçlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri de 

ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar  olmuĢtur. Ham petrol satıĢ fiyatları; 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilmektedir. Doğalgaz 
fiyatlarında ise, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde, ana tedarikçi 
konumunda olan BOTAġ‟ın belirlediği doğal gaz satıĢ fiyatları esas alınmaktadır. Son 
on yılda TPAO gelir-giderinin en önemli bileĢenleri, faiz oranları ve petrol fiyatları 
olmuĢtur. TPAO gelirlerinin büyük kısmını, ham petrol ve doğalgaz satıĢından elde 
etmektedir. Bu sebeple de gelirleri ve dolayısıyla kârlılığı, büyük ölçüde petrol 
fiyatlarına bağlıdır. 

2- Milli ekonomiye katkı 
a) Gayri safi milli hasılaya katkı  
2016 yılında KuruluĢun üretici fiyatları ile gayri safi yurtiçi hasılaya ve alıcı 

fiyatları ile gayri safi yurtiçi hasılaya  yaklaĢık 4 milyar TL katkısı olmuĢ, alıcı 
fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya da katkısı aynı 1,1 milyar TL gerçekleĢmiĢtir. 

ġirketin 2016 yılında gelir yoluyla gayri safi milli hasılaya katkısını gösteren 
tabloya rapor ekleri arasında (Ek:8) yer verilmiĢtir. 
          b) DıĢ ödemeler dengesine etki  

2016 yılı dıĢ ödemeler dengesine etki tablosuna rapor ekleri arasında (Ek:9) yer 
verilmiĢtir. Kurum 2016 yılında 2,8 milyon TL‟lik döviz girdisi sağlarken, 5,9 milyon 
TL‟lik döviz ödemesinde bulunmuĢtur. Döviz girdisi ile döviz ödemeleri arasında 3,1 
milyon TL tutarında aleyhte fark mevcuttur.  

DıĢ alemden  sağlananlardan; 295 milyon TL tutarındaki  sermaye hareketi; 
TPAO Azerbaycan ġubesinden ( ACG Projesi) elde edilen temettüdür. Görünmeyen 
kalemlerdeki 2,5 milyon TL;  yurt dıĢı hizmet satıĢ gelirleri ve yurt dıĢı iĢtiraklerden 
elde edilen gelirlerdir. DıĢ aleme ödenenlerden; 4,4 milyon TL tutarındaki sermaye 
hareketleri, yurt dıĢı projeler için transfer edilen tutarlardır.  (yurtdıĢı projeler, ithalat 
ve yabancı firmalardan hizmet alımları için yapılan ödemeler toplamını 
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göstermektedir.) 160 milyon TL  ithalat bedeli, yurt dıĢı malzeme, sabit kıymet v.s 
alımları ile ilgilidir. 1,3 milyon bin TL tutarındaki görünmeyen kalemler, yurt dıĢında 
yapılan vergi ödemesi ve yurt dıĢı firmalardan hizmet ve mal alımı için ödenen 
tutarlardır.  

 c) Hazine ile iliĢkiler  
 2016 yılında toplam 863 milyon TL tutarında (yükümlü ve sorumlu sıfatıyla) 

vergi tahakkuk etmiĢ, toplam 846,6 milyon TL ödeme yapılmıĢtır. Kurumun yükümlü 
olduğu vergiler; motorlu taĢıtlar, emlak, KDV, Özel tüketim vergileri ile diğer vergi, 
resim, harçlardır. 

Hazine ile iliĢkiler çerçevesinde; 2006 yılına kadar her yıl bütçe kanunlarına 
konulan hükümler ile TPAO‟nun gayri safi satıĢ hasılatının % 10‟u oranında bir pay 
genel bütçeye aktarılmakta iken, 24.01.2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanan 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya süreklilik 
kazandırıldığından, 2016 yılında, brüt hasılatın % 10‟u oranında 153,6 milyon TL 
transfer edilmiĢtir. Hasılatın % 10 payının ödenmesi kapsamında hesaplanan tutarlar, 
diğer indirimler hesabında (612 hesap) izlenmekte, hasılatın % 10‟ u en geç takip eden 
ayın yirmisine kadar Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmektedir. Ayrıca, 
yine hazine ile iliĢkiler kapsamında, Petrol Kanunu gereği doğal gaz ve petrol 
üretiminin 1/8‟i maden sahası Devlet Hissesi olarak ödenmektedir.  2016 yılında 
Devlet Hissesi olarak  186 milyon TL tahakkuk etmiĢ, 176,6 milyon TL ödeme 
yapılmıĢtır. Devlet Hissesi, Genel Müdürlük Merkez kayıtlarında izlenen maden sahası 
devlet hissesi hasılat üzerinden hesaplanan bir gider olarak, Raporun giderler kısmında 
yer alan ve iĢletme bütçesindeki ödenekler kapsamında izlenen vergi, resim ve 
harçların içinde yer almamaktadır.  Ayrıca vergiler tablosunda da gösterilmemiĢtir.     

Tahakkuk eden ve ödenen vergilere iliĢkin çizelge rapor ekleri arasında (Ek:11) 
yer almaktadır. 

Ġ- Bağlı ortaklıklar ve iĢtirakler 
Bağlı ortaklıklar yurtdıĢında yürütülen projelerdeki hukuki gereklilikler yada 

vergi avantajlarından yararlanmak amacıyla kurulmuĢtur. TP yurtdıĢı faaliyetleri 
arasında TPOC alt Ģirketleri, TPBTC ve TPSCP Ģirketleri haricinde, TP Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Azeri Çıralı GüneĢli Projesi (AÇG)„de 
bulunmaktadır. 

Cari yıl sonu itibariyla Kurumun tamamı yurt dıĢında kurulan Ģirketleri ile 
iĢtirakleri ve sermaye yapıları Tablo 25‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 25: ĠĢtirakler 

YurtdıĢındaki bağlı Ģirketler ve bağlı menkul 

değerler 

Esas 

sermaye 

2016 yılı sonunda kuruluĢça Toplam 

kamu payı 

(Tümü 

TPAO aittir) 

Taahhüt 

edilen 
Ödenen 

USD USD USD 
Bin  

TL 
% 

1 TPOC 
Turkish Petroleum Overseas 

Company 
500.000.000 500.000.000 2.560.000 

       

5.736     

 

100 

2 TPBTC 
Turkish Petroleum Baku Tiblisi 

Ceyhan Ltd. 
10.000 10.000 - - 100 

3 TPSCP 
TurkishPetroleum South Caucasus 

Pipeline Ltd. 
50.000 50.000 - - 100 

          YurtdıĢındaki bağlı Ģirketler toplamı 500.060.000 500.060.000 2.560.000 5.736    

1  
AIOC (Bağlı Menkul Değer) SOCAR dahil 

proje hissesi %6,75 
10.000 687 687 1 8 

2  
GPC (Bağlı Menkul Değer) SOCAR dahil 

proje hissesi %6,75 
10.000 687 687 1 8 

YurtdıĢındaki bağlı menkul değerler toplamı 20.000 1374 1374 2   

Genel toplam 500.080.000 500.061.374 2.561.374 5.738  

1) Turkısh Petroleum BTC Ltd (TPBTC LTD) 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Ġhraç Ham 

Petrol Boru Hattı (TPBTC) Projesi ve Proje ġirketlerine iĢtiraki amacıyla, 28.10.2000 
tarih ve 24214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1398 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına istinaden 20.02.2002 tarihinde Cayman Adalarında kurulmuĢtur. Amacı; 
Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı (BTC) Projesi ve Proje 
ġirketlerine iĢtirak etmektir. Sermayesi 10.000 ABD Doları olup, tamamı TP‟ye aittir. 
Yönetim Kurulu üyeleri TP personelinden oluĢmaktadır.  

2016 yılında, 1,2 milyon varil/gün maksimum kapasiteli boru hattında normal 
taĢıma operasyonlarına devam edilmiĢtir. Mühendislik, inĢaat, hat dolum petrolü ve 
finansal harcamalar ile proje yatırım maliyeti 5,16 milyar ABD Dolar civarındadır. 
Halen, ACG Projesi kapsamında üretilen petrolünün büyük bölümü, ġah Deniz 
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kondensatının tamamı, Türkmenistan ve Kazakistan petrolü ve diğer üçüncü taraf 
petrollerin taĢınmakta olduğu projede, Ceyhan‟daki Haydar Aliyev Deniz 
Terminalinden, 2016 yılında 313 tanker ile 254 milyon varil yükleme yapılmıĢ, 2006 
yılında baĢlayan taĢıma faaliyetleri dahilinde, 2016 sonu itibarıyla kümülatif olarak 
3.425 tanker ile 2,62 milyar varil Hazar Bölgesi petrolü BTC projesi vasıtasıyla dünya 
pazarlarına ulaĢtırılmıĢtır. Projede halen günlük ortalama 700-750 bin varil/gün petrol 
taĢınmasına devam edilmektedir.  

Projeden, 2016 yılında TPAO 13,3 milyon ABD Dolar kar payı elde etmiĢ, 
2016 yılı sonu itibarıyla, kümülatif kar payı da 574,76 milyon ABD Dolarına 
ulaĢmıĢtır. TPAO adına, projede toplam fiziki olarak 571,4 milyon ABD Dolar, nakdi 
olarak 164,5 milyon ABD dolar yatırım gerçekleĢtirilmiĢtir. TPAO, 2016 yılında 202 
bin ABD Doları nakdi genel gider harcamaları gerçekleĢtirmiĢtir. Projenin gelir 
kaynağı, petrol taĢıtıcısı Ģirketlerden alınan tarife ödemeleridir. Projedeki yatırım ve 
iĢletme giderleri Operatör (BP) tarafından proje gelirlerinden karĢılandığı için bu 
konuda nakit transferi bulunmamaktadır. Operatör, bu anlamda, 2016 yılında TPAO 
adına 16,9 milyon ABD Dolar harcama gerçekleĢtirmiĢtir. 

1) Turkish Petroleum SCP Ltd (TPSCP LTD)  
Turkish Petroleum SCP LTD (TPSCP) 28.10.2000 tarih ve 24214 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanan 2000/1398 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 24 Mayıs 
2002 tarihinde 50.000 ABD Doları Sermaye ile Cayman Adalarında kurulmuĢtur. 
ġirketin hisselerinin tümü TPAO‟ya aittir. ġirket Güney Kafkasya Boru Hattı 
Projesine (South Caucasian Pipeline Project -SCP Projesi) iliĢkin yapım ve iĢletme 
çalıĢmaları için proje ortakları tarafından kurulan SCP CO ġirketine iĢtirak etmek 
amacıyla kurulmuĢtur. ġirketin SCP CO‟daki toplam hisse oranı %19‟dur. SCP 
Projesinde hisse dağılımına iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

 
ġirketler Hisse dağılımı 

LUKOIL (RUSYA) % 10 
NICO (ĠRAN) % 10 
PETRONAS (MALEZYA) % 15,50 
SOCAR (AZERBEYCAN) % 16,67 
TP (TÜRKĠYE) % 19 
BP (ĠNGĠLTERE) % 28,83 

TP‟nin TPOC aracılığı ile %19 hissesine sahip olduğu ġah Deniz Projesinden 
üretilen gazın Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye‟deki alıcılara teslim edilmesi için 
hayata geçirilen ve Azerbaycan‟daki Sangaçal terminalinden baĢlayarak Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ana Ġhraç Ham Petrol Boru Hattı (BTC) Projesi ile aynı güzergâhtan 
Gürcistan-Türkiye sınırına ulaĢan SCP Projesinin uzunluğu yaklaĢık 692 km‟dir. 

2004 yılı Ekim ayında baĢlayan fiziki inĢaat çalıĢmaları 26 Kasım 2006 
tarihinde tamamlanarak boru hattı operasyona hazır hale getirilmiĢtir. ġah Deniz 
projesindeki üretim faaliyetlerine paralel olarak, 7 Mart 2007 tarihinden itibaren 
sürekli gaz sevkine baĢlanmıĢtır. YaklaĢık maliyeti 1,4 milyar ABD Dolar olan hattın 
2016 sonu itibariyle mevcut kapasitesi 8 milyar m3/yıl olup, güzergâh boyunca 
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hayata geçirilen ve Azerbaycan‟daki Sangaçal terminalinden baĢlayarak Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ana Ġhraç Ham Petrol Boru Hattı (BTC) Projesi ile aynı güzergâhtan 
Gürcistan-Türkiye sınırına ulaĢan SCP Projesinin uzunluğu yaklaĢık 692 km‟dir. 

2004 yılı Ekim ayında baĢlayan fiziki inĢaat çalıĢmaları 26 Kasım 2006 
tarihinde tamamlanarak boru hattı operasyona hazır hale getirilmiĢtir. ġah Deniz 
projesindeki üretim faaliyetlerine paralel olarak, 7 Mart 2007 tarihinden itibaren 
sürekli gaz sevkine baĢlanmıĢtır. YaklaĢık maliyeti 1,4 milyar ABD Dolar olan hattın 
2016 sonu itibariyle mevcut kapasitesi 8 milyar m3/yıl olup, güzergâh boyunca 

 
 

Azerbaycan‟a, Gürcistan‟a, Türkiye‟ye ve ayrıca BTC boru hattının Azerbaycan ve 
Gürcistan‟daki pompa istasyonlarına gaz sevkiyatı yapılmaktadır. 

2010 yılında Temel Mühendislik ve 2012 yılında Detay Mühendislik 
aĢamalarına baĢlanan ġah Deniz AĢama-2 projesinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarında 17 
Aralık 2013 tarihinde nihai yatırım kararı verilmesiyle uygulama aĢamasına 
geçilmiĢtir. AĢama-2‟den ilk gaz üretimine 2018 yılının Aralık ayında baĢlanması 
planlanmaktadır. AĢama-2 kapsamında üretilecek ilave 16 milyar m3/yıl gazın 6 milyar 
m3‟lük kısmının BOTAġ‟a, 10 milyar m3‟lük kısmının ise Avrupa‟daki gaz alıcılarına 
satılması (TANAP ve TAP hatları ile) planlanmaktadır. Ġlave gazın taĢınması için 
mevcut SCP hattının geniĢletilmesi öngörülmektedir. Aralık 2016 yılı sonu itibarı ile 
SCPX projesinin % 77‟lik kısmı tamamlanmıĢ olup ilk gazın taĢınması kapsamındaki 
faaliyetlerin ise %90‟u tamamlanmıĢtır.  

SCP hat kapasitesinin artırılması (SCPX) projesinin tahmin edilen toplam 
maliyetinin 4,774 milyar ABD Dolar, TP hissesine düĢen yatırım miktarının ise 
%19‟luk hisse karĢılığı 0,91 milyar ABD Dolar olacağı tahmin edilmektedir.    

2016 yılı içinde SCP hattından toplam 10,55 milyar m3 gaz taĢınmıĢ olup, bu 
miktarın 6,24 milyar m3‟ü BOTAġ‟a teslim edilmiĢtir. Projenin Kümülatif geliri 2013 
yılı itibariyle ise 65,6 milyon ABD Dolar‟dır. 2014 yılı baĢından bu yana proje 
gelirleri SCPX giderleri için kullanıldığından TPSCP‟ye ödeme yapılmamıĢtır. TPSCP 
tarafından 2016 yılında projeye 123,8 Milyon ABD Doları yatırım yapılmıĢ olup, 
projeye yapılan toplam yatırım miktarı ise 695,86 Milyon ABD Dolar‟dır. 2016 Yılı 
Ocak Ayı SCPC 1. Nakit Çağrısı tutarı olan 11,6 milyon ABD Dolar, 2015 Yılı Aralık 
Ayı içerisinde ödendiğinden, ilgili yılın yatırım transferleri toplamı içerisinde yer 
almıĢtır.  

ġirketin Türkiye‟de herhangi bir ekonomik aktivitesi olmamakla birlikte Ģirket 
yöneticilerinin Türkiye‟de ikamet etmesi sebebiyle Kurumlar Vergisi Kanunun 3 üncü 
maddesine istinaden Türkiye ġirketin ĠĢ Merkezi olarak kabul edildiği için, Ģirket 
Türkiye‟de tam mükellef statüsünde vergi siciline kaydedilmiĢtir. ġirketin Yönetim 
Kurulu üyeleri Ģirketten huzur hakkı almadığı ve Ģirketin herhangi bir çalıĢanı 
olmadığı için Ģirketin çalıĢan maliyeti mevcut değildir. 2016 yılında Türkiye‟deki mali 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla alınan SMM ve YMM hizmetleri bedeli 
27 Bin TL, Ģirketin yasal olarak kurulu olduğu Cayman„daki yasal kayıt ve benzeri 
iĢlemlere iliĢkin alınan hizmet bedeli ise yaklaĢık 9,5 Bin TL tutarındadır. ġirket 2014 
yılında TOTAL ġirketinden yapmıĢ olduğu %10 SCP projesi hisse alımındaki 
anlaĢmazlığın çözümüne iliĢkin olarak ödenen hukuki müĢavirlik ve arbitraj ücretleri 
kaynaklı olarak 451 Bin TL karĢılığı ödeme yapmıĢtır. ġube ABD Dolarının TL 
karĢısında değer kazanmasına istinaden yaklaĢık 394 Milyon TL kambiyo giderine 
maruz kalmıĢtır. TOTAL ġirketinden alınan %10 SCP CO hissesi için kullanılan 118 
Milyon ABD Doları krediye 2016 yılında tahakkuk eden faiz tutarı 4,92 Milyon ABD 
Doları‟dır. 

2) Turkısh Petroleum Overseas Company (TPOC LTD)  
Turkish Petroleum Overseas Company  30.12.1995 tarih ve 22509 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt 
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DıĢında ġirket Kurması ve KurulmuĢ ġirketlere ĠĢtirak Etmesi Hakkındaki 95/7590 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 06.02.1996 tarihinde 10.000 ABD Dolar 
sermaye ile Jersey Adalarında kurulmuĢtur. Daha sonra, 28.10.2000 tarih ve 24214 
sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 2000/1398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
TPOC‟un kuruluĢuna iliĢkin olan 95/7590 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten 
kaldırılmıĢtır. Böylelikle TPOC ve diğer TP alt Ģirketlerinin kuruluĢuna dayanak 
2000/1398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olmuĢtur. 

ġirketin hisselerinin tümü TP‟ye aittir. ġirket‟in Azerbaycan, Libya, KKTC ve 
Türkiye‟de Ģubeleri bulunmakta olup, Ģirketin Türkiye‟de herhangi bir ekonomik 
aktivitesi olmamakla birlikte Ģirket yöneticilerinin Türkiye‟de ikamet etmesi sebebiyle 
Kurumlar Vergisi Kanunun 3 ncü maddesine istinaden, Türkiye ġirketin ĠĢ Merkezi 
olarak kabul edilmekte olması sebebiyle Ģirket, Türkiye‟de tam mükellef statüsünde 
vergi kimlik siciline kaydedilmiĢtir.  

ġirketin 2016 yılı sonu itibariyla sermayesi 500 Milyon ABD Dolar, ödenmiĢ 
sermayesi ise 2.560.000 ABD Dolar‟dır. ġirketin hali hazırda sadece Azerbaycan 
temsilciliği aktiviteye sahiptir. ġirket 2016 yılı sonu itibariyla TP Missan LTD , TP 
Badra LTD, TP Mansuria Ltd., TP Siba Ltd., TP Afganistan Ltd., TP Europe Ltd. ve 
TP Africa Ltd. Ģirketlerinin %100 hissesine sahiptir ve Ģirketlerin tümü Jersey‟de 
kurulmuĢtur. En büyük hissedarı TPOC OLAN TP Netherlands Coop‟un kuruluĢ yeri 
Hollanda‟dır. TP Africa‟nın ve TP Netherland Coop.‟un herhangi bir faaliyeti mevcut 
değildir. 

Türkiye ġubesi; Ģirketin Türkiye Ģubesi esas itibariyla operasyon yürüten diğer 
Ģubeleri ile TP arasında köprü görevi görmekte olup, Ģubelere veya Ģubelerin mali 
yönden yürüttüğü projelere aktarılan kaynaklar ve projelerden elde edilen gelirler 
TPOC aracılığı ile TP‟ye veya proje ve Ģubelere aktarılmaktadır. 

ġube, TPOC ve alt Ģirketlerinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur 
hakkı ödemelerini üstlenmiĢ olup, bu çerçevede 2016 yılında toplam 1,12 Milyon TL 
personel ücreti ödemiĢ, bunun 781 Bin TL‟sini alt Ģirketlerine faturalandırmak 
suretiyle yansıtmıĢtır. 697 Bin TL‟lik danıĢmanlık giderlerinin 48 Bin TL‟si 
Türkiye‟deki mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla alınan SMM ve YMM 
hizmetlerinden, 75 Bin TL‟si yeni proje olanaklarının araĢtırılmasına için alınan 
hizmet bedelinden, 112,5 Bin TL‟si Ģirketin yasal olarak kurulu olduğu Jersey „deki 
yasal kayıt ve benzeri iĢlemlere iliĢkin alınan hizmet bedelinden, 462 Bin TL‟si ise 
TPOC‟un 2014 yılında TOTAL‟den yapmıĢ olduğu %10 ġah Deniz hisse alımındaki 
anlaĢmazlığın çözümüne iliĢkin olarak ödenen hukuki müĢavirlik ve arbitraj 
ücretlerinden oluĢmaktadır.  Söz konusu anlaĢmazlık TPOC lehine sonuçlanmıĢ olup, 
TOTAL Ģirketinden 1,56 Milyon ABD Doları faiz olmak üzere 78,2 Milyon ABD 
Doları tahsil edilmiĢtir. ġube ABD Dolarının TL karĢısında değer kazanmasına 
istinaden 1,7 Milyar TL kambiyo giderine maruz kalmıĢtır.  

TPOC‟un %100 hissesine sahip olduğu TP Libya LTD Ģirketinden olan 418 bin 
TL‟lik alacağı TP Libya‟nın tasfiyesine istinaden Ģirket hesaplarından 
giderleĢtirilmiĢtir. TOTAL ġirketinden alınan %10 ġah Deniz Proje hisse için 
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kullanılan 1.032 Milyon ABD Doları krediye 2016 yılında tahakkuk eden faiz tutarı 
40,36 Milyon ABD Doları karĢılığı 132,47 Milyon TL‟dir.  

Azerbaycan ġubesi; TPOC‟un sahip olduğu ġah Deniz GeliĢtirme ve Üretim 
Projesinin mali yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kurulmuĢtur.  

ġah Deniz GeliĢtirme ve Üretim Projesi yaklaĢık 860 km2‟lik bir ruhsat alanını 
kapsamaktadır. Hazar Denizi‟nin hidrokarbon potansiyelinin araĢtırılması amacıyla 
BP/Statoil ve TP tarafından 1992 yılı sonunda görüĢmeleri baĢlatılan projede, TPOC 
Ltd. ġti.‟nin payı %19‟dur.  ġah Deniz Projesinde hisse dağılımına iliĢkin bilgiler 
aĢağıda yer almaktadır; 

ġirketler Hisse dağılımı 
LUKOIL (RUSYA) % 10 
NICO (ĠRAN) % 10 
PETRONAS (MALEZYA) % 15,50 
SOCAR (AZERBAYCAN) % 16,67 
TP (TÜRKĠYE) % 19 
BP (ĠNGĠLTERE) % 28,83 

ġah Deniz prospekti “Arama, GeliĢtirme ve Üretim PaylaĢımı AnlaĢması” 4 
Haziran 1996 tarihinde imzalanmıĢtır. 2001 yılında projenin Arama ve Uzatma Arama 
Dönemi mükellefiyetleri tamamlanmıĢ ve 6 Mart 2001 tarihinde ticari doğal gaz ve 
kondensat keĢfi ilan edilmiĢ olup, keĢfedilen doğal gaz için 12 Mart 2001 tarihinde 
Türkiye-Azerbaycan arasında “Hükümetlerarası AnlaĢma” ile BOTAġ ve SOCAR 
arasında “Doğal Gaz Alım Satım AnlaĢması” imzalanmıĢtır. Gerekli inĢaat, imalat ve 
montajlar 2006 yılında tamamlanmıĢ ve 7 Mart 2007 tarihinde sürekli üretime 
baĢlanmıĢtır.  

ġah Deniz Doğal Gaz ve Kondensat Sahasında, 451 milyar m3 doğal gaz ve 612 
Milyon varil kondensat rezervi olduğu öngörülmektedir. Projenin AĢama-1 ve AĢama-
2 kapsamında tam saha azami üretim kapasiteleri ise yılda 24 milyar m3 doğal gaz ve 
48 milyon varil kondensat olacaktır. Ġki aĢamada gerçekleĢtirilecek projenin ilk 
aĢamasında, planlanan 12 üretim kuyusundan yıllık yaklaĢık 8,6 milyar m3 olmak 
üzere, muhtelif miktarlarda doğal gaz satıĢı gerçekleĢtirilecektir. AĢama-1 kapsamında 
halen 9 kuyudan üretim devam etmektedir. AĢama-1 yatırım miktarının 7,2 Milyar 
ABD Doları‟na ulaĢması beklenmektedir.  

Projenin Tam Saha GeliĢtirme faaliyetleri kapsamında, AĢama-2 ön çalıĢmaları 
da sürdürülmektedir. Ġkinci aĢama potansiyelini belirlemeye yönelik olarak üç 
arama/tespit kuyusu (SDX4, SDX5, SDX6) sondajı tamamlanmıĢ olup, 2011 yılında 
baĢlanan SDX7 arama/tespit kuyusunun sondajı ve testi 2013 yılının üçüncü 
çeyreğinde tamamlanmıĢtır. Ġkinci aĢamada üretim miktarının maksimum yıllık 16 
milyar m3 olacağı ve yatırımın SCP kapasite artırımı (SCPX) ve sondajlar dâhil 
yaklaĢık 30,4 Milyar ABD Dolarına ulaĢacağı tahmin edilmektedir. AĢama-2 için 17 
Aralık 2013‟te nihai yatırım kararı alınmıĢ olup, ilk gaz üretiminin 2018 yılı son 
çeyreğinde gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir.  

2016 yılında ġah Deniz Projesinde, günlük olarak 9 kuyudan ortalama 29,2 
milyon m3 doğal gaz ve 55 bin varil kondensat üretimi yapılmıĢ olup, toplam 10,7 
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milyar m3 (TP payı 1,7 milyar m3) doğal gaz ve 20,14 milyon varil (TP payı 3,16 
milyon varil) kondensat üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretilen gaz, SCP Boru hattı ile 
müĢterilerin hizmetine, kondensat ise BTC Boru Hattı ile taĢınarak Ceyhan‟dan dünya 
pazarlarına sunulmaktadır. Aralık sonu itibariyla 2016 yılında proje kapsamında TP 
Payı olarak 815,9 milyon ABD Doları harcanmıĢ, buna karĢılık 329,5 milyon ABD 
Doları gelir elde edilmiĢtir. 

Söz konusu proje kapsamında TPOC 2016 yılında 144,5 Milyon ABD Dolar‟ı 
kondensat, 185 Milyon ABD Dolar‟ı doğalgaz satıĢ hasılatı olmak üzere toplam 329,5 
milyon ABD Dolar nakit giriĢi sağlamıĢ olup, 10,75 milyon ABD Doları boru hattı 
taĢıma giderine katlanmıĢtır. 2016 yılında proje için yaptığı yatırım miktarı 815,9 
milyon ABD Dolar‟dır. Projenin 2. aĢaması için alınan 1 Milyar ABD Dolar krediye 
2016 yılında tahakkuk eden faiz tutarı 40,36 milyon ABD Dolar‟dır. Azerbaycan 
Ģubesinin mali yönden yürüttüğü ġah Deniz projesinin vergi bazlı hesaplanan 2016 yılı 
zararı 259,86 milyon ABD Dolar‟dır.  

Libya ġubesi; 30.05.2013 tarihinde TPOC ile Libya Milli Petro ġirketi arasında 
tarafların ruhsat alanındaki tüm hak ve sorumluluklarını tanımlayan Arama Üretim 
PaylaĢım AnlaĢmasına (EPSA)  iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek amacıyla kurulmuĢtur. 
2014 yılında Libya‟da meydana gelen iç karıĢıklıklardan dolayı 28 Ağustos 2014 
tarihinde TPOC tarafından mücbir sebep bildirimi yapılmıĢ ve faaliyetler askıya 
alınmıĢtır. Mücbir sebep durumu halen devam etmektedir. Trablus‟taki ofis 
küçültülmüĢ, TPAO personelinin görevi sonlandırılmıĢ, yerel personelin sayısı 
azaltılmıĢ ve yarı maaĢlı olarak çalıĢtırılmak suretiyle ofisin açık tutulması ve 
Libya‟dan bilgi akıĢının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

Arama Üretim PaylaĢım AnlaĢmasının Mücbir Sebebi düzenleyen 22 nci 
maddesinin 3 nolu fıkrasında “ilan edilen Mücbir Sebep 2 yıl içerisinde kaldırılmaz ise 
EPSAnın otomatik olarak sonlanacağı” ifade edilmektedir. Sonuç olarak TPOC‟un 
Libya‟da EPSA hükümleri doğrultusunda elde ettiği petrol arama ve üretim hakları 28 
Ağustos 2016 tarihinde sona ermiĢtir. Söz konusu fiili durum çerçevesinde EPSA‟nın 
otomatik olarak sonlandığı 14 Aralık 2016 tarihinde bir faks mesajı ile Libya NOC‟ye 
bildirilmiĢtir.  Proje kapsamındaki toplam harcama tutarı 147,5 Milyon ABD 
Dolarıdır. Terk çalıĢmaları devam etmektedir. 

ġubenin 2016 yılı ofis kirası, makine parkı kirası, internet ücreti, yerel personel 
maaĢı yerel personelin sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer ödemelerden (banka 
komisyon vb) oluĢan gider toplam 223.154 ABD Doları tutarında olup detayları ABD 
Dolar‟ı cinsinden aĢağıda yer almaktadır. 

Yerel Personel MaaĢ                        61.846 
Yerel Personel Sosyal Güvenlik   13.846 
Ofis Kirası 57.000 
Makine Parkı Kirası 78.000 
Ġnternet Ücreti                               10.615 
Diğer ödemeler   (Banka Komisyon vb.) 1.846 

TOPLAM     223.153 
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pazarlarına sunulmaktadır. Aralık sonu itibariyla 2016 yılında proje kapsamında TP 
Payı olarak 815,9 milyon ABD Doları harcanmıĢ, buna karĢılık 329,5 milyon ABD 
Doları gelir elde edilmiĢtir. 

Söz konusu proje kapsamında TPOC 2016 yılında 144,5 Milyon ABD Dolar‟ı 
kondensat, 185 Milyon ABD Dolar‟ı doğalgaz satıĢ hasılatı olmak üzere toplam 329,5 
milyon ABD Dolar nakit giriĢi sağlamıĢ olup, 10,75 milyon ABD Doları boru hattı 
taĢıma giderine katlanmıĢtır. 2016 yılında proje için yaptığı yatırım miktarı 815,9 
milyon ABD Dolar‟dır. Projenin 2. aĢaması için alınan 1 Milyar ABD Dolar krediye 
2016 yılında tahakkuk eden faiz tutarı 40,36 milyon ABD Dolar‟dır. Azerbaycan 
Ģubesinin mali yönden yürüttüğü ġah Deniz projesinin vergi bazlı hesaplanan 2016 yılı 
zararı 259,86 milyon ABD Dolar‟dır.  

Libya ġubesi; 30.05.2013 tarihinde TPOC ile Libya Milli Petro ġirketi arasında 
tarafların ruhsat alanındaki tüm hak ve sorumluluklarını tanımlayan Arama Üretim 
PaylaĢım AnlaĢmasına (EPSA)  iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek amacıyla kurulmuĢtur. 
2014 yılında Libya‟da meydana gelen iç karıĢıklıklardan dolayı 28 Ağustos 2014 
tarihinde TPOC tarafından mücbir sebep bildirimi yapılmıĢ ve faaliyetler askıya 
alınmıĢtır. Mücbir sebep durumu halen devam etmektedir. Trablus‟taki ofis 
küçültülmüĢ, TPAO personelinin görevi sonlandırılmıĢ, yerel personelin sayısı 
azaltılmıĢ ve yarı maaĢlı olarak çalıĢtırılmak suretiyle ofisin açık tutulması ve 
Libya‟dan bilgi akıĢının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

Arama Üretim PaylaĢım AnlaĢmasının Mücbir Sebebi düzenleyen 22 nci 
maddesinin 3 nolu fıkrasında “ilan edilen Mücbir Sebep 2 yıl içerisinde kaldırılmaz ise 
EPSAnın otomatik olarak sonlanacağı” ifade edilmektedir. Sonuç olarak TPOC‟un 
Libya‟da EPSA hükümleri doğrultusunda elde ettiği petrol arama ve üretim hakları 28 
Ağustos 2016 tarihinde sona ermiĢtir. Söz konusu fiili durum çerçevesinde EPSA‟nın 
otomatik olarak sonlandığı 14 Aralık 2016 tarihinde bir faks mesajı ile Libya NOC‟ye 
bildirilmiĢtir.  Proje kapsamındaki toplam harcama tutarı 147,5 Milyon ABD 
Dolarıdır. Terk çalıĢmaları devam etmektedir. 

ġubenin 2016 yılı ofis kirası, makine parkı kirası, internet ücreti, yerel personel 
maaĢı yerel personelin sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer ödemelerden (banka 
komisyon vb) oluĢan gider toplam 223.154 ABD Doları tutarında olup detayları ABD 
Dolar‟ı cinsinden aĢağıda yer almaktadır. 

Yerel Personel MaaĢ                        61.846 
Yerel Personel Sosyal Güvenlik   13.846 
Ofis Kirası 57.000 
Makine Parkı Kirası 78.000 
Ġnternet Ücreti                               10.615 
Diğer ödemeler   (Banka Komisyon vb.) 1.846 

TOPLAM     223.153 

 
 

KKTC ġubesi; 2 Kasım 2012‟de tarihinde KKTC hükümeti ile TP arasında 
imzalanan petrol arama anlamasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler TPOC Yönetim Kurulunun 
03.12.2013 tarihli kararı ile “AnlaĢmadan kaynaklanan hak ve sorumlulukların TP 
uhdesinde kalması koĢuluyla, KKTC faaliyetlerin TPOC eliyle yürütülmesi ve 
KKTC‟de gerekli yapılanmanın TPOC eliyle icrasına devam edilmesine, KKTC‟deki 
TPOC Ģube sicil kaydının korunması” Ģeklindeki kararına istinaden TPOC‟un 
KKTC‟de bulunan Ģubesi aracılığı ile yürütülmekte olup, TPOC KKTC‟nin yaptığı 
harcamalar tamamıyla TP‟ye faturalandırılmak suretiyle yansıtılmaktadır. Bu 
çerçevede Ģubenin 2016 yılı gider toplamı 51 bin ABD Dolar‟dır.  

TPOC’a bağlı alt Ģirket 
 TP Oilfield Services Company Limited (TPOFS) 

Turkish Petroleum Oil Field Services Company Ltd. 2016 yılında 3,2 milyon 
TL gelir elde etmiĢtir. (Brüt SatıĢ geliri: 850.980,03 TL, Faiz Gelir ve Kambiyo 
Karları: 2.352.703,41 TL). Bu dönem giderleri 7,9 milyon TL (Satılan hizmet maliyeti 
517.137,74 TL. Faaliyet Giderleri ve Diğer Faaliyetlerden Olağan gider ve zararlar 
7.099.278,66 TL) olmuĢtur. 2016 yılı geçici bilanço ve gelir tablosuna göre zararı 4,7 
milyon TL‟dir. 

2016 yılında sadece MLU ĠĢletilmesine yönelik TP Arama Daire BaĢkanlığı ile 
yapılmıĢ olan protokol kapsamındaki faaliyeti 31.08.2016 tarihinde Ģirketin tasfiye 
kararı neticesinde sonlandırılmıĢtır. TP Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, 
TPOFS Ltd. Erbil Ģubesinin tasfiye iĢlemleri tamamlanmak üzere olup Afganistan ve 
Türkiye Ģubelerinin tasfiye sürecinin 2017 yılı içinde tamamlanması öngörülmektedir. 

TPOC’a bağlı proje Ģirketleri 
1- TP Afganistan Ltd 
Afganistan Afgan-Tajik Havzası Projesi, Afganistan Maden ve Petrol 

Bakanlığı ve TP Afghanistan Ltd. (%40), Dragon Oil (%40) ve Ghazanfar 
Investment Ltd.(%20) den oluĢan konsorsiyumun Sandıklı ve Mezar-ı ġerif Arama ve 
Üretim PaylaĢım anlaĢmalarını 8 Ekim 2013 tarihinde imzalaması ve 22 Ocak 2014 
tarihinde Afganistan‟daki kayıt iĢlemlerini tamamlaması ile faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 
2014 yılında, operatörün yükümlülükleri kapsamında ÇED raporunun hazırlanması, 
airborne gravite ve manyetik veri toplama, sismik veri toplama ve bunlarla ilgili 
servis ihaleleri hazırlanmıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇED ihalesi sonrası hazırlanan 
rapor ilgili yüklenici firma tarafında Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı‟na 
(NEPA) sunulmuĢ ve 6 Ekim 2016 tarihinde ÇED raporu onaylanmıĢtır. 2015 yılında 
Sandıklı alanında yaklaĢık olarak 2.590 km2 ve Mezar-ı ġerif alanında yaklaĢık 
olarak 2.598 km2 olmak üzere toplam 5.188 km2 alanı kapsayan 14.818 km gravite 
manyetik verisi toplanmıĢtır. Toplanan verilerin proses edilmesi 20 Ekim 2015 
tarihinde kadar devam etmiĢ ve daha sonra verilerin yorumlanması çalıĢmaları CGG 
tarafından baĢlatılmıĢtır. 18 Aralık 2015 tarihinde CGG tarafından hazırlanan manyetik 
raporu ilgililere teslim edilmiĢtir. 

2016 yılı Mart ayı sonu itibarı ile 28 ġubat 2016 tarihinde CGG tarafından teslim 
edilen Gravite ve Manyetik verilerin 2B ve 3B yorumlama sonuç raporunun kontrol 
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edilmesiyle bulunan eksiklerin tamamlanmasına için CGG ile görüĢme ve yazıĢmalar 
sonrası eksikler tamamlanmıĢ ve 4 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile kesin iĢ kabulü 
yapılmıĢtır. Yukarıda belirtilen çalıĢmaların dıĢında Konsorsiyum olarak Ağustos 
2015‟de önerilen revize iĢ programı çerçevesinde Afganistan Maden ve Petrol 
Bakanlığı ile konsorsiyum olarak yapılan görüĢmeler devam etmektedir. Bu kapsamda 
2016 yılındaki ilk toplantı 7 Mart 2016 tarihinde Dubai‟de Konsorsiyum üyeleri 
arasında yapılmıĢtır. Toplantı sonrası konsorsiyum mektubu 15 Mart 2016 tarihinde 
Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı‟na gönderilmiĢtir. Afganistan Maden ve Petrol 
Bakanlığından konsorsiyum önerisine cevap gelmemesi ve proje harcamalarını aĢağıya 
çekmek nedeniyle TPAL Yönetim Kurulu Kararı ve TPOC Yönetim Kurulu Kararı ve 
TP Genel Müdürlük Oluru ile TP Afghanistan Ltd. Mezar-ı ġerif personeli 15 Haziran 
2016 tarihi itibarı ile Ankara‟ya çekilmiĢ ve Türkiye Petrolleri‟ndeki eski ünitelerinde 
göreve baĢlamıĢlardır. Proje ile ilgili yazıĢmalar Ankara‟dan devam etmektedir. Proje 
harcamaların aĢağıya çekilmesi kapsamında Mezar-ı ġerif ofisinde dönüĢümlü olarak 
görev yapan güvenlik görevlilerinin iĢ akitlerine Temmuz 2016 itibarı ile son verilmiĢ, 
ayrıca yerel personel sayısı üçe düĢürülmüĢtür. 

2016 Kasım ayı içerisinde Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda konu ile ilgili olarak 
Afganistan Ulusal Güvenlik Bakanı ile görüĢmenin uygun olacağı bilgisi gelmiĢ, 
ancak Kasım ayı içinde Afganistan‟daki siyasi gündemin ani değiĢikliği nedeniyle 
görüĢme yapılmamıĢ ve Afganistan CumhurbaĢkanı BaĢdanıĢmanları 
baĢkanlıklarındaki heyetle 16 Ocak 2017‟de görüĢme yapabilmek için çalıĢmalar 
Aralık ayının ikinci yarısı boyunca devam etmiĢtir. 

2016 yılında TPAO, hissesi oranında (%40) 578,6 bin ABD Dolar harcama 
yapmıĢtır.  

2- TP Libya Ltd 
30.05.2013 tarihinde kurulmuĢtur. Libya Arama-Üretim Projesi için yurt 

dıĢında yabancı devlet mevzuatına göre petrol ameliyeleri ve ticareti konularında 
faaliyet göstermektedir.  2014 yılında Libya‟da meydana gelen iç karıĢıklıklardan 
dolayı 28 Ağustos 2014 tarihinde TP Libya Limited tarafından mücbir sebep 
bildirimi yapılmıĢ ve faaliyetler askıya alınmıĢtır. Mücbir sebep durumu halen 
devam etmektedir. Libya‟dan bilgi akıĢının sağlanması amacıyla TP Libya 
Limited‟in Trablus‟daki ofisi ve eleman sayısı küçültülerek ofisin açık tutulması 
sağlanmıĢtır. TP Libya Limited‟in Trablus‟daki ofisinde çalıĢan toplam 6 Libyalı 
personelden 5‟i yarım gün yarım maaĢ  sistemiyle çalıĢmalarına devam etmekte 
olup, bir Libya‟lı personel  iç çatıĢmalardan dolayı Libya dıĢına çıktığı için 
ücretsiz izne çıkartılmıĢtır. Türkiye Petrolleri  Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Libya‟daki projenin ön fizibilite çalıĢması değiĢen petrol fiyatları ile birlikte 
güncellenerek sonuçlandırılmıĢ ve raporlanarak arĢivlenmiĢtir. 

TPOC ile NOC arasında 2005 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan, 
tarafların  ruhsat alanındaki tüm hak ve sorumluluklarını tanımlayan  Arama 
Üretim PaylaĢım AnlaĢmasının  (Exploration Production Sharing Agreement-
EPSA)  halen devam etmekte olan Mücbir Sebebi düzenleyen 22 nci maddesinin  
3 nolu fıkrasında “ilan edilen Mücbir Sebep 2 yıl içerisinde kaldırılmaz ise 
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edilmesiyle bulunan eksiklerin tamamlanmasına için CGG ile görüĢme ve yazıĢmalar 
sonrası eksikler tamamlanmıĢ ve 4 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile kesin iĢ kabulü 
yapılmıĢtır. Yukarıda belirtilen çalıĢmaların dıĢında Konsorsiyum olarak Ağustos 
2015‟de önerilen revize iĢ programı çerçevesinde Afganistan Maden ve Petrol 
Bakanlığı ile konsorsiyum olarak yapılan görüĢmeler devam etmektedir. Bu kapsamda 
2016 yılındaki ilk toplantı 7 Mart 2016 tarihinde Dubai‟de Konsorsiyum üyeleri 
arasında yapılmıĢtır. Toplantı sonrası konsorsiyum mektubu 15 Mart 2016 tarihinde 
Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı‟na gönderilmiĢtir. Afganistan Maden ve Petrol 
Bakanlığından konsorsiyum önerisine cevap gelmemesi ve proje harcamalarını aĢağıya 
çekmek nedeniyle TPAL Yönetim Kurulu Kararı ve TPOC Yönetim Kurulu Kararı ve 
TP Genel Müdürlük Oluru ile TP Afghanistan Ltd. Mezar-ı ġerif personeli 15 Haziran 
2016 tarihi itibarı ile Ankara‟ya çekilmiĢ ve Türkiye Petrolleri‟ndeki eski ünitelerinde 
göreve baĢlamıĢlardır. Proje ile ilgili yazıĢmalar Ankara‟dan devam etmektedir. Proje 
harcamaların aĢağıya çekilmesi kapsamında Mezar-ı ġerif ofisinde dönüĢümlü olarak 
görev yapan güvenlik görevlilerinin iĢ akitlerine Temmuz 2016 itibarı ile son verilmiĢ, 
ayrıca yerel personel sayısı üçe düĢürülmüĢtür. 

2016 Kasım ayı içerisinde Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda konu ile ilgili olarak 
Afganistan Ulusal Güvenlik Bakanı ile görüĢmenin uygun olacağı bilgisi gelmiĢ, 
ancak Kasım ayı içinde Afganistan‟daki siyasi gündemin ani değiĢikliği nedeniyle 
görüĢme yapılmamıĢ ve Afganistan CumhurbaĢkanı BaĢdanıĢmanları 
baĢkanlıklarındaki heyetle 16 Ocak 2017‟de görüĢme yapabilmek için çalıĢmalar 
Aralık ayının ikinci yarısı boyunca devam etmiĢtir. 

2016 yılında TPAO, hissesi oranında (%40) 578,6 bin ABD Dolar harcama 
yapmıĢtır.  

2- TP Libya Ltd 
30.05.2013 tarihinde kurulmuĢtur. Libya Arama-Üretim Projesi için yurt 

dıĢında yabancı devlet mevzuatına göre petrol ameliyeleri ve ticareti konularında 
faaliyet göstermektedir.  2014 yılında Libya‟da meydana gelen iç karıĢıklıklardan 
dolayı 28 Ağustos 2014 tarihinde TP Libya Limited tarafından mücbir sebep 
bildirimi yapılmıĢ ve faaliyetler askıya alınmıĢtır. Mücbir sebep durumu halen 
devam etmektedir. Libya‟dan bilgi akıĢının sağlanması amacıyla TP Libya 
Limited‟in Trablus‟daki ofisi ve eleman sayısı küçültülerek ofisin açık tutulması 
sağlanmıĢtır. TP Libya Limited‟in Trablus‟daki ofisinde çalıĢan toplam 6 Libyalı 
personelden 5‟i yarım gün yarım maaĢ  sistemiyle çalıĢmalarına devam etmekte 
olup, bir Libya‟lı personel  iç çatıĢmalardan dolayı Libya dıĢına çıktığı için 
ücretsiz izne çıkartılmıĢtır. Türkiye Petrolleri  Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Libya‟daki projenin ön fizibilite çalıĢması değiĢen petrol fiyatları ile birlikte 
güncellenerek sonuçlandırılmıĢ ve raporlanarak arĢivlenmiĢtir. 

TPOC ile NOC arasında 2005 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan, 
tarafların  ruhsat alanındaki tüm hak ve sorumluluklarını tanımlayan  Arama 
Üretim PaylaĢım AnlaĢmasının  (Exploration Production Sharing Agreement-
EPSA)  halen devam etmekte olan Mücbir Sebebi düzenleyen 22 nci maddesinin  
3 nolu fıkrasında “ilan edilen Mücbir Sebep 2 yıl içerisinde kaldırılmaz ise 

 
 

EPSA‟nın otomatik olarak sonlanacağı” ifade edilmektedir. Sonuç olarak  
TPOC‟un Libya‟da EPSA  hükümleri doğrultusunda elde ettiği petrol arama ve 
üretim  hakları  28 Ağustos 2016 tarihinde sona ermiĢtir.  Bu fiili durum 
karĢısında TP Yönetim Kurulu Libya‟yı terk etme kararı almıĢ, EPSA‟nın 
otomatik olarak sonlandığı 14 Aralık 2016 tarihinde bir faks mesajı ile Libya 
NOC‟ye bildirilmiĢtir. Terk çalıĢmaları devam etmektedir.  

TP Libya Ltd. 2016 yılında tasfiye edilmiĢtir. 2016 yılında Libya‟dan 
gelen her hangi bir gelir olmamıĢtır. Ofis kirası, makine parkı kirası, internet 
ücreti, yerel personel maaĢı yerel personelin SGK ödemeleri ve diğer 
ödemelerden (banka komisyon vb.) oluĢan gider kalemlerinin tamamın ödenmesi 
durumunda toplam 223 bin ABD Dolar giderin oluĢması beklenmektedir.  

3- TP Mansuriye Ltd 
Bağdat‟ın 100 km kuzeyinde ve Diyala eyaleti sınırları içinde bulunan 

Mansuriya Gaz Sahasını geliĢtirmek adına yürürlük tarihi 17 Temmuz 2011 
olacak Ģekilde Iraklı makamlarla Servis AnlaĢması imzalamıĢtır. TPAO,  
Mansuria projesinde %50 yatırım payına sahip olup projenin operatörlüğünü 
yürütmektedir.  

TPAO, Mansuriya projesi Irak‟ta ortağı olduğu projelerden ve operatörlük 
sorumluluğunu yüklendiği tek proje olma özelliğine sahiptir. Proje hedefleri 
doğrultusunda günlük 320 mmscf‟lik kuru gaz miktarında plato üretim miktarına 
ulaĢılması ve bu üretim miktarını 13 yıl boyunca sürdürmesi gerekmektedir. Bu 
hedefe ulaĢmak için sahada bulunan 3 eski kuyunun yeniden üretime alınması, 
yeni kuyuların kazılması ve gaz iĢleme tesisinin kurulması önemli taahhütler 
arasında yer almaktadır.  

Projenin yürürlük tarihinden bu yana gerekli rezervuar çalıĢmaları, 169 
km2‟lik alan için 3 boyutlu sismik atımı-prosesi-yorumlaması, gaz iĢleme tesisi 
için ön ve temel mühendislik çalıĢmaları,  mevcut kuyular ve yeni kazılacak 
kuyular için malzeme ve kuyu ekipmanları alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 
sahada operasyon kamp inĢasına baĢlanmıĢ güvenlik sorunları nedeniyle iĢ 
askıya alınmıĢtır. Bugüne kadar proje kapsamında 135 milyon ABD Dolar 
harcama yapılmıĢ olup bunun yarısı TPAO tarafından karĢılanmıĢtır. Bunun 
yanı sıra, terör örgütlerinin saldırılarının yoğunlaĢması ve Musul‟u iĢgal etmesi 
sonrası 12 Haziran 2014‟te Irak‟taki terör olayları nedeniyle sahadaki faaliyetler 
durdurulmuĢ olup,  27 Haziran‟da teroristlerin Mansuria sahasına saldırısı 
sonrası, Projenin Irak tarafı muhatabına Mücbir Sebep (Force Major) yazısı 
iletilmiĢ olup sahada herhangi bir faaliyet gerçekleĢmemiĢtir.  

2016 yılı içerisinde Projenin en önemli ayağı olan 100 milyon scf 
kapasiteli yüzey tesisleri ihalesinin sonucunda teknik yeterlilik kriterini 
sağlayan 4 adet firmadan 3 tanesi ticari teklif sunmuĢ, yapılan ön değerlendirme 
firmalardan birinin tahmini bütçenin (540 milyon Dolar) altında kabul edilebilir 
ve proje maliyetlerini aĢağı çekecek bir teklif (459 milyon Dolar) sunduğu 
görülmüĢtür. Ġhalenin sonuçlanması için gerekli Operasyon Komitesi (OC) ve 
Proje Yönetim Kurulu (JMC) onayları alınmıĢ ve nihai onay için Irak Petrol 
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Bakanlığı‟na gönderilmiĢtir. Bunun yanında sahada mevcut 3 eski kuyunun 
üretime hazır hale getirilebilmesi için 2015 yılında imzalanan workover 
sözleĢmesinin geçerlilik süresi uzatılmıĢ, kuyular için gerekli malzemelerin 
tedariki tamamlanmıĢtır. Ayrıca yeni kazılacak kuyular için malzeme sipariĢleri 
tamamlanmıĢ, sondaj ihalesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıĢtır. 

Proje bölgesindeki güvenlik riski ve bu nedenle oluĢan gecikmeler 
nedeniyle proje ekonomisi olumsuz etkilenmiĢ, sonuçlanan ihalelerin 
imzalanması ve saha iĢlerinin baĢlatılması için anlaĢma maddelerinde 
iyileĢtirme yapılması hususu resmi olarak Irak‟lı yetkililere sunulmuĢ, talep 
edilen iyileĢtirmelerin kabul görmemesi durumunda yatırıma devam 
edilmeyeceği belirtilmiĢtir. Konu ile ilgili Iraklı makamlar ile görüĢmeler devam 
etmektedir. 

Proje için 2016 yılında toplam 7,7 milyon ABD Dolar harcama yapılmıĢ 
olup TPAO %50 hissesi oranında 3,9 milyon ABD Dolar ödemiĢtir. 

05.06.2011 tarihinde imzalanan ve 17.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 
söz konusu anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar toplam 133,4 milyon 
harcama yapıldığı, yapılan harcamanın %50 oranında kısımını TPAO tarafından 
ödendiği, 2016 yılında 3,9 milyon ABD Doları TPAO tarafından harcandığı 
tespit edilmiĢtir. AnlaĢmaya göre, proje baĢlangıcından itibaren 3,5 yıl içinde 82 
MMscf/gün, sonraki 2,5 yıl içinde 320 MMscf/gün plato üretim hedefine 
ulaĢılıp 13 yıl boyunca 320 MMscf/gün oranında üretim yapılması için süresi 
içinde mümkün gözükmemektedir. BaĢlangıçta %13 olan iç verimlilik oranı, 
petrol fiyatlarında meydana gelen düĢüĢ ve Irak‟taki siyasi belirsizlik ve terör 
saldırılarıyla iç verimlilik oranının %6 civarına gerilediği, toplamda 4 milyar 
ABD Dolar yatırım öngörüldüğü (ilk yapılan ekonomik analizlerde 5 milyar 
ABD Dolar civarında yatırım maliyeti öngörülmüĢtür), bu yatırımın %50‟sine 
denk gelen 2 Milyar ABD Dolar bölümünün TPAO tarafından ödeneceği, 
TPAO‟nun içinde bulunduğu nakit açığı dikkate alındığında söz konusu 
Mansuriye projesi kapsamındaki yatırımların TPAO‟nun iç kaynakları yada 
sermaye artıĢı ile pek mümkün olmadığı anlaĢılmıĢtır.  

TPAO, Irak Enerji Bakanlığı ile ticari hükümlerini iyileĢtirmeden, bu 
projeden karlı çıkması mümkün gözükmemektedir. Kaldı ki, proje iç verimlilik 
oranı en az %15 olarak düzeltilmediği takdirde, TPAO‟nun proje ortakları 
tarafından ciddi sıkıntılar yaĢanacağı da tespit edilen bilgiler arasında 
bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, 
TPAO TeftiĢ Kurulu ve Hukuk MüĢavirliği tarafından hazırlanan raporlar  

da dikkate alınarak; 
Mansuriye Projesinde yapılması düĢünülen iyileĢtirmelerle ilgili olarak, 2 

yıldır Irak tarafıyla yapılan giriĢimlerin sonuçsuz kalması, proje iç karlılık 
oranının istenilen miktarda gerçekleĢmemesi, Irak tarafından sağlanmıĢ gibi 
görünen güvenlik ortamının heran bozulma riskinin var olması, terör nedeniyle 
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Bakanlığı‟na gönderilmiĢtir. Bunun yanında sahada mevcut 3 eski kuyunun 
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oluĢabilecek hasarların sigorta imkanının olmaması, TPAO‟nun 2016 yılı sonu 
itibariyla faiz hariç 2,3 milyar ABD Dolar borç yükü dikkate alınarak projenin 
en az zararla sonuçlandırılması için bir an önce çalıĢma yapması önerilir. 

4- TP Siba Ltd 
AnlaĢmaya göre KEIL (Kuwait Energy Iraq Ltd.) operatör olup %60 

hisseye, TPAO ise %40 hisseye sahiptir. SözleĢmenin yürürlüğe girdiği tarihte 
sahada Siba-1 kuyusu mevcut olup, herhangi bir üretim faaliyeti 
bulunmamaktadır. Kontrat gereği 100 MMscf/gün 9 yıl süre ile plato üretimi 
hedeflenmektedir. AnlaĢma süresi 20 yıl olarak belirlenmiĢ (anlaĢmanın 
yürürlüğe giriĢ tarihi 2011) olup, 5 yıl ilave süre uzatım opsiyonu yer 
almaktadır. Bu projede Operator firma olan KEIL %60 yatırımcı ortak olarak 
hisse sahibi iken kendi hisselerinin %20 lik kısmını EGPC adında Mısır 
menĢeili bir firmaya devretmek için yasal süreci baĢlatmıĢtır. Süreç 
tamamlandığında %40 KEIL, %40 TP Siba Ltd. ve %20 EGPC Ģeklinde yeni 
hisse oranları ile üç yatırımcı ortak olarak projeye devam edilecektir. 

2016 yılında yapılan faaliyetler temel olarak yüzey tesisleri ile alakalı 
olmuĢtur. 131 milyon ABD Doları civarında olan geri kazanım kapsamındaki 
harcamaların 124,6 Milyon ABD Doları kısmı gazı proses etme, iĢleme ve 
sıkıĢtırma tesisleriyle alakalı olarak gerçekleĢmiĢtir. TPAO, %40 yatırımcı ortak 
olarak yer aldığı Siba projesindeki 2016 yılında 52,8 milyon dolar civarında 
harcama yapmıĢtır. 2016 sonuna kadar projede yapılan yatırım miktarı 555,5 
Milyon ABD Doları olup TPAO‟ya düĢen pay 222,2 Milyon ABD Dolar 
civarında gerçekleĢmiĢtir. Buna karĢın TPAO, operatör firmanın nakit çağrıları 
sonucu nakit çıkıĢı miktarı 192,7 milyon ABD Doları kadardır. 2017 yılı 
içerisinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.  

2016 yılı içerisinde, proje ekonomisini iyileĢtirme yönünde operatör 
tarafından Iraklı yetkili mercilere resmi talepte bulunulmuĢ ve bu kapsamda 
müzakerelere devam edilmiĢtir. Üretimin gecikmesi ve proje yatırımlarının 
planlanan değerlerin üstüne çıkması nedeniyle kötüye giden proje ekonomisini 
iyileĢtirmek için imzalanan GDPSC‟de (Gas Development and Production 
Service Contract ) bazı hükümlerin revize edilmesi ihtiyacını gündeme 
getirmiĢtir. 2017 yılında yapılacak ilave yatırımlardan TPAO payına düĢen 
miktar 141,5 Milyon ABD Doları civarında olup, üretime geçilmesi ile birlikte 
geri kazanım ve hakediĢ periyoduna girilmiĢ olacaktır. 

Saha geliĢtirme faaliyeti kapsamında Siba-4 ve Siba-6 kuyuları sondajları 
ve test çalıĢmaları tamamlanmıĢ, Siba-5 Kuyusu teknik nedenle terk edilmiĢtir. 
Siba-1, Siba-4 ve Siba-6 kuyularının ilk üretim hedefleri için yeterli olacağı 
değerlendirilmekte olup, 2017 yılında herhangi bir sondaj planlanmamıĢtır. 
Proje kapsamında 3B sismik verilerinin proses ve yorumlama, ileri seviye 
yorumlama ve statik model oluĢturma çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Yüzey Tesisi 
ihalesi ancak 2015 Aralık ayında Irak Petrol Bakanlığınca imzalanmıĢ olup, 
2017 yılı sonunda tamamlanarak sahadan üretim yapılmaya baĢlanması 
planlanmaktadır. 
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Proje kapsamında sahadan üretime baĢlanılmasına müteakip saha 
geliĢtirme faaliyetleri için yapılan yatırım tutarı tamamlana kadar üretim 
miktarının yarısı yatırımcı ortaklara yatırımın geri kazanımı kapsamında 
ödenecektir. Siba projesi kapsamında ilk ticari üretimin baĢlaması ile geri 
kazanım süreci baĢlayacak olup sırasıyla “Supplementary Cost, Petroleum Cost 
ve Remuneration” ödemelerine hak kazanılacaktır. Gelir paylaĢım 
mekanizmasında ise üç yatırımcı ortağa ilaveten Missan Oil Company devlet 
Ģirketi olarak %25 pay sahibi olup geri kalan %75‟lik hisse üç ortak arasında 
yatırımcı ortaklık hisseleri oranında pay edilecektir.  

Saha geliĢtirme faaliyetleri için gerekli  yatırımların tamamlanmasıyla 
üretilen her petrol eĢdeğeri varil için yatırım miktarının elde edilen gelire 
bölünmesi sonucunda elde edilen bir katsayı (R faktör) ile 7,5 $/varilden 
kademeli olarak düĢecek Ģekilde; birim ücretin çarpım sonucunda oluĢan bir  
gelir mekanizması öngörülmüĢtür.  

5- TP Badra Ltd 
Badra GeliĢtirme ve Üretim Projesi; Gazprom (Operatör %40), Kogas 

(%30), Petronas (%20), TP (%10) konsorsiyumu ile 18 ġubat 2010 tarihinden bu 
yana faaliyetlerine devam etmektedir. 2014 yılında ticari üretime  baĢlanılan 
projede ortalama 60$/v petrol fiyatı (NPV=%0) ile yaklaĢık 20 yılda 111 Milyon 
ABD Dolar civarında gelir elde edilmesi beklenmektedir. Operatör tarafından 
2010 yılından bugüne kadar onayı alınan bütçelerin ortalama gerçekleĢmesi % 
60 civarında olmuĢtur.  

2016 yılı için 105,5 milyon USD (TP Badra Ltd. payı) olarak planlanan 
yatırım miktarı 75.7 milyon USD olarak (% 72) olarak gerçekleĢmiĢtir. 2017 yılı 
için ortaklar tarafından kabul edilen Iraklı yetkililerin de onayladığı TP Badra 
Ltd. payına düĢen yatırım bütçe tutarı ise 83,4 Milyon ABD Dolar olarak 
belirlenmiĢtir.  

2016 yılı içerisinde proje yatırım karĢılığı geri kazanım dâhilinde TP payı 
olarak Ocak ayında tahsis edilen 238.322 varil petrol satıĢından 4,6 milyon 
dolar, Ağustos ayından tahsis edilen 600.000 varil petrol satıĢından ise 24,2 
milyon Dolar olmak üzere toplam 28,8 milyon Dolar geri kazanım sağlanmıĢtır. 
Projeye 2017 yılında yapılması planlanan yatırım ve harcamaların yaklaĢık 40 
Milyon ABD Dolarının Badra Sahası TP payı üretiminden  karĢılanması 
beklenmektedir. 

Revize edilen üretim-geliĢtirme projesi dâhilinde 2016 yılı içerisinde 
2015 yılında sondajına baĢlanan 4 kuyunun sondajı tamamlanarak üretime 
alınmıĢ ve 4 kuyunun daha sondajına baĢlanmıĢtır. Aralık 2016 sonu itibariyle 
bu kuyulardan 3‟ünün da sondajı tamamlanmıĢ ve kuyuyu üretime almak üzere 
tamamlama iĢlerine baĢlanmıĢtır. Böylece 2016 sonunda üretimdeki kuyu sayısı 
10‟a ulaĢmıĢtır. 2016 yılı içerisinde Faz-1 dâhilindeki petrol iĢleme yüzey 
tesisleri inĢası tamamlanmıĢ, gaz iĢleme tesislerini içeren Faz-2 yüzey 
tesislerinin inĢasına ise devam edilmiĢtir. Badra-Kut arası gaz boru hattının 
yapımı ve atık su proses tesisi inĢana ise devam edilmiĢtir.  
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Ġlk ticari üretime 2014 yılında baĢlanılan Badra projesinde 2016 yılında 
sahada toplam 19.028.168 varil petrol üretilmiĢ, TP Badra Ltd. hissesine düĢen 
miktar ise 1.141.690 varil olmuĢtur. 31.12.2016 tarihini itibariyle sahada 
kümülatif petrol üretimi 31.390.207 varile ulaĢırken TP Badra Ltd. hissesine 
düĢen kümülatif petrol üretimi ise 1.883.412 varile ulaĢmıĢtır.  Sahada 2016 yılı 
sonu itibariyle günlük petrol üretim debisi yaklaĢık 56.500 varil/gün (TP Badra 
Ltd payı yaklaĢık 3.390 varil/gün) değerine ulaĢmıĢtır.  

2017 yılı saha geliĢtirme planı ve üretim tahminine göre yıl sonuna kadar 
üretim kuyu sayısının 17‟ye ulaĢması, ortalama saha günlük petrol üretiminin 
83.300 v/g (TP Badta payı yaklaĢık 5.000 v/g) değerine çıkması ve yılın ikinci 
yarısında tamamlanması planlanan gaz iĢleme tesisleri ve gaz boru hattı sonrası 
petrolden ayrıĢtırılacak gazın üretim ve satıĢına baĢlanması ve 2017 yılı 
ortalama 34.000 m3/g (TP Badra payı yaklaĢık 2.000 m/g) gaz üretimine 
ulaĢması beklenmektedir. 

6- TP Missan Ltd 
Missan projesine ait Teknik Hizmet SözleĢmesi (TSC) 17 Mayıs 2010‟da 

CNOOC, TP ve Iraqi Drilling Co. (IDC) Konsorsiyumu ile Irak Petrol 
Bakanlığı‟na bağlı Missan Oil Co. tarafından imzalanmıĢtır. SözleĢme yürürlük 
tarihi 20 Aralık 2010 olan ve sözleĢme gereğince saha geliĢtirme faaliyeti için 
yapılacak yatırımlarda CNOOC %85, Ortaklığımız ise %15 oranında hisseyle 
katılım sağlamakta gelir paylaĢımında ise CNOOC %63.75, TPAO %11.25, IDC 
%25 bir dağılım ortaya çıkmaktadır. SözleĢmenin imzalandığı tarihde 88.000 
varil/gün seviyesinde seyreden üretim miktarının aĢamalı olarak 450.000 
varil/gün miktarına çıkarılması ve bu üretim miktarında 6 yıl üretimin devam 
ettirilmesi hedeflenmektedir. AnlaĢma süresi 20 yıl olarak belirlenmiĢ olup 5 yıl 
ilave süre uzatım opsiyonu yer almaktadır. Bugüne kadar projede 3.28 milyar 
dolar yatırılmıĢ olup TP Missan Ltd hissesine düĢen miktar 492 milyon dolardır. 
2016 yılında topma 584,44 milyon dolar civarında yatırım olurken TP Missan 
Ltd payına düĢen miktar 87,67 milyon dolar olmuĢtur. 2017 yılı bütçesi 885,367 
Milyon dolar olup TP Missan payına düĢen miktar 132,8 milyon ABD Dolar 
civarındadır. 

Projede CNOOC firması operatör olarak görev almakta olup , anlaĢmanın 
yürürlüğe girdiği tarihteki baz üretim değerinin %10 ilave üretim miktarına 
ulaĢıldığı 2 Ekim 2012 tarihinden itibaren saha geliĢtirme faaliyetleri için 
ortaklarca yapılan yatırımlar hakediĢ olarak alınmaktadır. 2016 yılı sonu 
itibariyla sözleĢme kapsamındaki sahalardan günlük 158.000 varil/gün üretim 
gerçekleĢmektedir. SözleĢme hükümleri uyarınca 88.000 varil/gün sahanın baz 
üretim miktarı olarak belirlenmiĢ olup yıllık %5 oranında bir azalım olacağı 
varsayılarak sahadan üretilen miktardan baz üretimin çıkarılmasıyla elde edilen 
üretim miktarının yarısı yatırımcı ortaklara hakediĢ olarak verilmektedir. 2016 
yılında belirlenen plato miktarına ulaĢılamaması ve sahada üretilen miktarın 
beklenenden hızlı düĢmesinden kaynaklı olarak (petrol fiyatların düĢmesine 
ilave olarak) proje ekonomisi olumsuz etkilenmiĢtir. Ġmzalanan teknik servis 
sözleĢmesinin bazı hükümlerinin revize edilerek proje ekonomisi iyileĢtirmesi 
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yönünde talep, Iraklı yetkili makamlara talep iletilmiĢ olup müzakereler devam 
etmektedir. 

7- TP Europe Ltd 
2016 yılında Baytugan sahasında petrol operasyonlarına; petrol üretim, 

sevk ve satıĢ faaliyetlerine devam edilmiĢtir. 2016 yılında Baytugan sahasında 
4.094.993 varil petrol üretilmesi planlanmıĢ, %101,2 civarında bir gerçekleĢme 
ile 4.143.755 varil petrol üretilmiĢtir.  2016 yılı TP payı 2.030.440 varildir. 
Sahada yıl içerisinde günlük ortalama 11.353 varil petrol üretilmiĢ, TPAO payı 
5.563 varil/gün olarak gerçekleĢmiĢtir. Hisse devrinin gerçekleĢtiği 31 Mart 2014 
tarihinden 2016 yılı sonuna kadar gerçekleĢen üretim 9.742.817 varil olup TPAO 
payı yaklaĢık 4.773.980 varil‟e karĢılık gelmektedir. Devam etmekte olan su 
enjeksiyonu projesi kapsamında 48 enjeksiyon kuyusuna toplam 849.589 m3 su 
basılmıĢtır. Günlük enjeksiyon miktarı 2.328 m3 (14.641 bbl) düzeyindedir.  

Saha üretimini artırmak amacıyla yıl içerisinde planlandığı Ģekilde 65 adet 
“infill” kuyu kazılarak devreye alınmıĢ; arızaları gidererek kayıpları  önlemek ve 
mevcut kuyuların performansını artırmak için 327 adet workover ve yeniden 
tamamlama (yeniden perfore, perfore geniĢletme, asitleme vb.) operasyonu 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretim artıĢına paralel olarak saha geliĢtirme projesi 
kapsamında yıl içerisinde bir adet 3000 m3‟lük petrol tankı, bir adet 3000 
m3/gün kapasiteli desalter-dehydrater ve bir adet 2000 ton/gün kapasiteli H2S 
tutma ünitesinin (H2S stripping unit) inĢaat ve montaj iĢleri tamamlanmıĢtır.  

Baitex firmasının aynı bölgede sahip olduğu Yerilkinskiy arama ruhsatında 
2015 yılı sonunda kazılan ilk arama kuyusunun 2016 yılında gerçekleĢtirilen 
testlerinde üretilebilir petrole rastlanmamıĢ olup, NS-1 kuyusu sulu kuyu olarak 
bitirilmiĢtir. Arama kuyusundan sonuç alınamaması, yeniden proses edilen ve 
yorumlanan sismik verilerin değerlendirilmesi sonucu mali külfet yaratacak ilave 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden olumlu sonuçlar elde edilmeyeceğine 
kanaat getirilerek arama ruhsatının terk edilmesine karar verilmiĢtir. 

Baytugan sahasında üretim ruhsatı kapsamında olmayan, daha alt 
seviyedeki Devonian formasyonunu içeren arama ruhsatında ise bu seviyenin test 
edildiği eski kuyulardan elde edilen sonuçlar ile yeniden proses edilen ve 
yorumlanan sismik veriler değerlendirilmiĢ olup mali külfet yaratacak ilave 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden olumlu sonuçlar elde edilmeyeceğine 
kanaat getirilerek arama ruhsatının terk edilmesine karar verilmiĢtir.  

2016 senesinde TP Europe Ģirketimizin Rusya Faaliyetleri kapsamında, 
TPAO, MOL Finance ve Baitex firması arasında varolan Üç Taraflı Kredi 
AnlaĢması gereğince, Baitex firmasına 147.000.000,00 RUB (yaklaĢık 2,2 milyon 
ABD Doları) tutarında ödeme yapmıĢtır. Buna karĢın, Baitex firması tarafından 
TPAO hesabına kredi ve faiz geri ödemesi olarak 237.160.000 RUB (yaklaĢık 3,7 
milyon ABD Dolar) aktarılmıĢtır. 2016 yılsonu itibariyla Üç Taraflı Kredi 
AnlaĢması çerçevesinde Baitex firması adına tahakkuk eden kredi anapara ve faiz 
bakiyesi toplamı 2.327.629.679,20 RUB ( 31.12.2016 tarihli Merkez Bankası 
Kuru ile yaklaĢık 38,12 Milyon ABD Doları) ‟dur. TP Europe Ģirketinin 
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danıĢmanlık ve diğer genel yönetim giderleri için 2016 senesinde yapılan 
harcama tutarı yaklaĢık olarak 20.000,00 ABD Dolar olmuĢtur.  

8- TP Netherlands Cooperatief UA 
14.09.2014 tarih ve 1756/1 sayılı TP Yönetim Kurulu kararıyla Jersey‟de 

Ģirket muhasebesinin tutulması ve yönetsel süreçlere yönelik emredici mevzuat 
hükümleri bulunmaması nedeniyle Ģirket finansal tablolarının uluslararası 
finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide edilmesinde yaĢanan 
sıkıntılar, Jersey ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
AnlaĢmasının olmaması gibi nedenlerle TPOC altında Hollanda‟da bir kooperatif 
Ģirketin kurulması ve Jersey‟de kurulan Ģirketlerin gerektiği takdirde bu 
kooperatife devri kabul edilmiĢtir. Söz konusu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi 
amacıyla Turkish Petroleum Cooperatief U.A adı altında Merkezi/Amsterdam 
Hollanda olan TP Netherlands Coop. kurulmuĢ ve  11.02.2015 tarihinde Hollanda 
makamlarınca tescil edilmiĢtir. Kooperatifin kurucu ortakları TPOC Ltd. ve 
TPBTC Ltd. olup, ortaklık yapıları sırasıyla %99.99 ve %0.01 Ģeklindedir. 

25.08.2015 tarih ve 1786/8 sayılı TP Yönetim Kurulu Kararıyla TPOC‟ a 
bağlı TP Badra, TP Missan, TP Siba, TP Mansurya, ve TP Europe Ģirketlerinin 
hisselerinin TP Netherlands‟a nakledilmesi, bu suretle anılan Ģirketlerin yurt 
dıĢında yürüttüğü faaliyetlerle ilgili vergisel avantaj sağlanması ve tek 
merkezden finansal yönetimin gerçekleĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  Ġsmi geçen 
ve devrine karar verilen ġirketlerde yürütülen yapısal değiĢiklikler 
tamamlandıktan sonra hayata geçecek nakil ve kapsamına dair revize çalıĢmaları 
devam etmektedir. 

Ayrıca  TP Europe Ltd. ġirketinin %49 hissesine sahip olduğu MK Oil and 
Gas B.V. ġirketinin de Hollanda‟da kurulu olduğu, MK Oil and Gas B.V. 
hisselerinin %49‟unun TP Europe Ltd‟ye devrine dair SözleĢmede MK Oil and 
Gas B.V. ġirketine uygulanabilir bir vergi muafiyeti (a participation exemption 
tax ruling) sağlanacağı taahhüt edilmiĢtir. Bu taahhüt gereklerinin yerine 
getirilmesi amacıyla TP Europe Ltd‟nin, Hollanda‟da kurulmuĢ ve hâlihazırda 
vergi muafiyeti sağlanmıĢ olan TP Netherlands Coop. altına alınması için gerekli 
faaliyetler yürütülmektedir.  

9- TP African Ltd 
30.05.2013 tarihinde kurulan TP Kyrgyzstan Ltd için 2014 yılında Mailu-

Su ve East Izbaskent Projesi kapsamında taslak sözleĢme metni hazırlanmıĢ ve 
görüĢmelere baĢlanmıĢtır. Ancak görüĢmelerden istenilen sonucun alınamaması 
üzerine Ģirketin kapatılması gündemdeyken, Gabon F14 bloğunda Petronas 
Ģirketinin satıĢa çıkardığı %40‟lık hissenin %20‟lik kısmının TP tarafından satın 
alınması için teklif verilmesi üzerine, Ģirketin bu Ģekilde değerlendirilmesi 
düĢünülerek, Ģirketin ismi “TP Africa Ltd” olarak 16.07.2015 tarihinde 
değiĢtirilmiĢtir.  

TP Yönetim Kurulu‟nun 9 ġubat 2017 tarih ve 1832/3 sayılı kararı ile 
Gabon F14 Bloğu‟ndan çekilinmesi kararı doğrultusunda; TP Yönetim 
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Kurulu‟nun 28 ġubat 2017 tarih ve 1833/2 sayılı kararınca TP Africa Ltd.‟in 
tasfiye ve kapatılmasına karar verilmiĢ olup; ilgili Karar doğrultusunda gerekli iĢ 
ve iĢlemler yürütülmektedir. 

J- Kalkınma planı ve yıllık programlar 
1- Yatırımlar 
17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 12 Ekim 2015 

Tarihli ve 2015/8190 sayılı  “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
Ġzlenmesine  Dair” Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 yılı Yatırım Programı 31 Mart 
2016 Tarihli ve 29679 Sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ ve 2016 yılı 
karar ekinde yatırım programları içerisinde yer alan TPAO yatırım projeleriyle, 
programın temel amaçları ve makro ekonomik hedefleri aĢağıda incelenmiĢtir. 

2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 12 adet proje için 809,4 milyon 
TL ödeneğe karĢılık, %58 oranında 471,9 milyon TL nakdi, %52 oranında 424,8 
milyon TL fiziki yatırım harcaması gerçekleĢmiĢtir. 

TPAO‟nun 2016 yılı yatırım programlarında yer alan projelere ait tutarlar, 
süreler, program ve revize ödenekleri, yıl içerisinde yapılmıĢ nakdi ve fiziki 
harcamalar aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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A- Etüd proje iĢleri  
a) 2016 yılında bitenler  
ÇeĢitli etüdler  
Revize ödeneği 1,8 milyon TL olan etüd projeyle ilgili olarak 2016 yılında 

toplam 781 bin TL harcama yapıldığı tespit edilmiĢtir. Söz konusu etüd proje ile 
sondaj sıvıları, yeni bir asitleme tasarımı, petrol kurtarımlarının arttırılması gibi 
çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

b) 2016’dan sonraya kalan projeler 

Ağır petrollerin mikrodalga yöntemi kullanılarak üretilmesi 

Mikrodalga ile ısıtma konusunda TPAO AraĢtırma Merkezi ve BĠLGEM 
arasında bir süre yürütülen görüĢmeler sonrasında, “Petrol Rezervuarlarında 
Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Kurtarımın Artırılması Fizibilite Projesi” (PERMĠ) 
olarak adlandırılan proje oluĢturulmuĢ ve 25.11.2014 tarihinde her iki tarafça 
imzalanan hizmet alım sözleĢmesi ile çalıĢma baĢlatılmıĢtır. 

Üç fazlı bir proje olarak öngörülen PERMI projesinin ilk fazında, benzetim 
(simülasyon) ve hesaplama çalıĢmaları, ikinci fazında laboratuvar koĢullarında kavram 
ispatı çalıĢması, üçüncü ve son fazında ise, uygulamaya yönelik olarak üretim 
sahasında çalıĢabilecek prototip bir petrol ısıtma sistemi tasarımının geliĢtirilmesi 
planlanmıĢtır. Projenin ilerleyen aĢamalarında, mevcut fazın tamamlanmasının 
ardından bir sonraki faza geçiĢ, mevcut fazda elde edilen bilgiler ıĢığında tekrar 
planlanacak olup, TP ve BĠLGEM‟in onayına tabi olacaktır.  

PERMI projesi iĢ tanımı kapsamında, toplam 36 ay süre öngörülen Faz I ve Faz 
II aĢamalarının yerine getirilebilmesi için belirlenen sözleĢme bedeli; Faz I için 2,5 
Milyon  TL, Faz II için 3,5 TL olmak üzere toplam 5,9 Milyon TL‟dir. Faz III bu 
sözleĢme kapsamının dıĢında tutulmuĢ, Faz I ve Faz II‟nin tamamlanmasını müteakip 
TPAO ve BĠLGEM‟in mutabakatı ile Faz III için ayrı bir sözleĢme yapılmasına karar 
verilmiĢtir.     

Faz I kapsamında 2016 yılı içerisinde, üç boyutlu rezervuar modelleri üzerinde 
simülasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirilerek, farklı elektromanyetik frekanslar, magnetron 
güç seviyeleri ve anten türleri gibi değiĢkenler kullanılarak rezervuardaki ısınma 
modelleri oluĢturulmuĢ, zamana ve kullanılan enerjiye bağlı olarak kuyu içerisinde ve 
kuyuya belirli mesafelerindeki sıcaklık artıĢları belirlenmiĢtir. Sürekli enerji verilmesi 
durumunda kuyu içerisinde aĢırı miktarda ısınma olabileceği gözlemlenmiĢ ve daha 
düzenli bir ısı dağılımı yaratabilmek için fasılalı ısıtmanın daha uygulanabilir olduğu 
belirlenmiĢtir.  

Kuyuya indirilecek olan ekipmanı, burada oluĢacak yüksek basınç ve sıcaklık 
koĢullarından koruyabilmek için elektromanyetik geçirgenliği yüksek kaplama 
malzemeleri üzerinde çalıĢılmıĢ, elektromanyetik dalgaların yansıma riskini en aza 
indirecek Ģekilde katmanlı radom malzeme simülasyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Sonraki fazda kurulacak olan laboratuvar modeline yönelik olarak yapılan 
çalıĢmalarla, sorunsuz çalıĢabilecek ve gerekli güvenlik kriterlerine sahip bir test 
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sisteminin tasarımı oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda, sistemin kurulacağı 
fiziksel mekân hazırlanmıĢ, farklı güç seviyelerine sahip endüstriyel ısıtma 
magnetronları temin edilmiĢtir. 

Projenin birinci fazına ait çalıĢmalar, geliĢen mücbir sebeplerden dolayı 
yaklaĢık 6 aylık bir gecikme ile tamamlanmıĢ, bu fazda yapılan tüm çalıĢmaları, ölçüm 
ve hesaplama sonuçlarını kapsayan “Faz-I Proje Sonuç Raporu” ve ekleri ancak 2016 
yılı Aralık ayı sonunda TPAO onayına sunulabilmiĢtir. Yapılan incelemeler ve 
TÜBĠTAK BĠLGEM proje ekibi ile gerçekleĢtirilen toplantı sonucunda, sunulan 
raporlarda görülen eksikler belirtilmiĢ olup, söz konusu raporların TPAO talepleri 
doğrultusunda güncellenmesine devam edilmiĢtir.  

Mücbir sebeplere bağlı olarak yaklaĢık 6 aylık bir gecikme ile ilerlemekte olan 
ve toplam bütçesi 5.9 Milyon TL olarak belirlenen projede; bugüne kadar yapılan 
faaliyetler kapsamında toplam 1.960.000 TL ödeme yapılmıĢ, 2016 yılı için planlanan 
ödemeler ise gecikmeler sebebiyle yapılamamıĢtır.  

TPAO-TKĠ Bolu (Göynük-Mengen)-Ankara Nallıhan bitümlü Ģeyl 
sahalarında ortak yatırıma yönelik etüd ve araĢtırma 

TP ve TKĠ arasında, bitümlü Ģeyl kaynaklarının rezerv tespiti ve 
değerlendirilmesine yönelik olarak 2014 yılında baĢlatılan ortak projede son aĢamaya 
gelinmiĢ bulunmaktadır. Projenin gelinen nokta itibariyle son durumu  ve bütçe 
değerlendirmesi aĢağıda özetlenmiĢtir:   

Bugün itibariyla gelinen noktada, her iki ruhsat alanında planlanan kuyu 
sondajları -proje bütçesi dahilinde- tamamlanmıĢ olup, elde edilen karotlardan bitümlü 
Ģeyl potansiyelinin tespitine yönelik olarak Piroliz ve Fischer Assay yapılmıĢtır. Bu 
kapsamda, Göynük (Hasanlar) ruhsatında, 20 adet kuyuda toplam 4146 m. sondaj ve 
bu kuyulardan seçilen bitümlü Ģeyl örneklerinden toplam 3964 adet Piroliz Analizi ve 
820 adet Fischer Assay analizi yapılmıĢtır. TPAO-TKĠ Bitümlü ġeyl Projesi toplam 
bütçe bedeli  6 Milyon TL olup, TPAO payına düĢen bütçe bedeli 3 Milyon TL‟dir. 
2016 yılı bütçesi 3,2 Milyon TL olan projeyle ilgili olarak yıl içinde 1,7 Milyon TL 
harcama yapıldığı anlaĢılmıĢtır. 

Projede gelinen aĢamada, elde edilen veriler üzerinde TKĠ ve MTA‟nın (yapılan 
sözleĢme gereği) bilgisayar destekli Cevher Modelleme çalıĢmalarını tamamlayarak 
bölgedeki toplam bitümlü Ģeyl rezerv tespiti ve bu rezervin petrol/enerji eĢdeğeri 
ekonomik değerlendirmelerinin raporlamaları beklenmektedir.  

Batı Karadeniz’de gaz hidrat potansiyeli köken, oluĢum  mekanizması ve 
üretimin 3D modellemesi 

TP Yönetim Kurulu kararı ile oluĢturulan TP ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
bünyesindeki Dokuz Eylül Teknoloji GeliĢtirme A.ġ. (DEPARK) ile birlikte yürütülen 
“Batı Karadeniz‟de pilot alanda gazhidrat potansiyeli etüt ve araĢtırma projesi” 
çalıĢmaları kapsamında 2016 yılında çalıĢmalara devam edilmiĢtir.  

Proje, deniz tabanının topografik ölçmelerinin yapılması (Batimetri) 
kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yapılması planlanan sismik veri toplama ve 
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yorumlama  çalıĢmaları Karadeniz‟de meydana gelen hava muhalefeti, balıkçılık 
faaliyetleri, askeri tatbikatlar ve bazı teknik sebeplerden dolayı planlandığı ölçüde 
gerçekleĢtirilememiĢ, bu nedenle 2016 yılı içinde bitirilmesi gereken çalıĢmaların 
yapılan planın gersinde kaldığı anlaĢılmıĢtır. Yıl içinde modelleme çalıĢmaları ile ilgili 
deney düzeneğinin imalatının tamamlandığı ve laboratuvar çalıĢmalarının devam ettiği 
anlaĢılmıĢtır.  

Toplam bütçesi 25,3 Milyon TL olan proje kapsamında 2,3 Milyon TL 
harcandığı tespit edilmiĢtir. 

Hidrokarbon arama ve üretim yerlileĢtirme projesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve 06.07.2013 tarih ve 
28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10. Kalkınma Planı kapsamında “Öncelikli 
DönüĢüm Programları” tasarlanmıĢ ve alt bileĢenleri ile birlikte sorumlu kurum ve 
kuruluĢlar belirlenmiĢtir. Bu çerçevede 13. Öncelikli DönüĢüm Programı olan “Yerli 
Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından ve bu programın alt bileĢeni olan “Yurtiçi ve YurtdıĢı Petrol ve Doğalgaz 
Aramalarının Arttırılması” programı da TP tarafından yürütülecek olup, bu program 
ile yerli kaynakların enerji üretimindeki payının arttırılması suretiyle enerjide dıĢa 
bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır. 

Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı sorumluluğunda olan “Yerli Ġmalat Malzeme 
kullanım oranını artırmak” hedefi doğrultusunda Türkiye Petrolleri‟nin arama ve 
üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdıĢından 
temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile 
birlikte Ar-Ge çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir. AraĢtırma-GeliĢtirme çalıĢmalarının, 
kamusal “satın alma” prosedüründen farklı nitelikte olması; tasarım, analiz, prototip 
imalat, ürün doğrulama, gerekli testlerin yapılması, ürün sertifikasyonu gibi iĢ 
süreçleri gerektiren uzun vadeli çalıĢmalar olması ve bu kapsamda mevcut  “Mal ve 
Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği” nin yetersiz kalması nedeniyle, söz konusu 
Yönetmelikte değiĢiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu kapsamda TP Mal ve 
Hizmet Alımı Ġhale yönetmeliği Doğrudan Temin bölümünün 26 ncı maddesine 3 adet 
bent ilave edilmiĢtir. TPAO Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinde yapılan değiĢiklik, 7 
Mart 2015 tarih ve 29288 sayılı Resmi Gazete ´de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

TP Mal ve Hizmet Alım Ġhale Yönetmeliği kapsamında, Genel Müdürlük onayı 
ile Ar-Ge projeleri baĢlatılmaktadır. Ar-Ge projeleri “Yıllık alım miktarları”, “Teknik 
yapılabilirlik”, “Ekonomik katkı” (maliyet, oluĢacak katma değer) kriterleri göz önüne 
alınarak seçilmektedir.  Söz konusu Ortak Ar-Ge projelerinin uygulamasında  “Ar-Ge 
Çağrısı” yöntemi kullanılmaktadır. (benzer yöntem TÜBĠTAK Kamu Kurumları 
AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerini Destekleme Programı “1007 Programı” 
kapsamındaki projelerde uygulanmaktadır). 

Bu yöntemle; öncelikle tespit edilen projeye yönelik temel teknik çalıĢmalar 
yapılmakta, TP Uzmanları ve projeye yönelik teknik altyapı ve bilgi birikimine sahip 
özel sektör firmalarının katılımıyla “Odak Toplantı” yapılarak, projenin amacı, 
çıktıları, yeterlilik kriterlerinin tanımlandığı “Çağrı Dokümanı” hazırlanmaktadır. 
Çağrı Dokümanı ekinde; projeye ait detayların (projenin sunulma, değerlendirme, 
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izleme, ödeme yöntemi ve proje çıktısının teknik özellikleri vb.)  yer aldığı “Ġdari ve 
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belirlenmiĢ, sözleĢme aĢamasına gelinmiĢtir. Sondaj Kulesi Projesine yönelik sözleĢme 
TÜBĠTAK tarafından 2016 Haziran ayı içerisinde imzalanmıĢ, proje baĢlamıĢtır. 
Sondaj kulesine yönelik, 2016 yılı içerisinde projenin ilk dönemine yönelik müĢteri 
kuruluĢ payı olarak 3,5 milyon TL ödenmiĢtir. Aynı Ģekilde “Yüksek Kalite Casing 
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Tubing” projesi TÜBĠTAK KAMAG iĢbirliği ile yapılmak üzere TÜBĠTAK‟a baĢvuru 
da bulunulmuĢtur. 

Petrolün yer altından yer üstüne pompalanmasında kullanılan ve kuyu içinde 
çalıĢan, vidalı pompa (PCP), rod pompası ve elektro dalgıç pompaların (ESP) 
geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda vidalı üretim pompası 
(PCP) için odak toplantı yapılmıĢ, teknik ve idari dokumanı hazırlanmıĢ, çağrıya 
çıkılmıĢ. Ancak proje önerileri değerlendirilmesi neticesinde; bu pompalara yönelik 
projenin yoğun miktarda altyapı yatırımı gerektirmesi, ürün fiyatı ve kullanım 
miktarları göz önüne alındığında söz konusu projenin ekonomik ve teknik açıdan 
uygun olmaması nedeni ile proje iptal edilmiĢtir.  Rod pompasına yönelik projede 
2016 yılında odak toplantı yapılmıĢ, çağrıya çıkılmıĢ fakat gelen proje önerileri uygun 
bulunmamıĢtır. Rod pompaları; alım miktarları, ürünün uluslara arası piyasası, 
üretilebilirlik hususları göz önüne alınarak tekrar odak toplantı yapılmıĢ, proje 
üzerinde çalıĢmalar devam edilmektedir. Elektro dalgıç pompa (ESP) projesine 
yönelik teknik dökümanlar hazırlanmıĢ,  odak toplantı yapılmıĢ, proje üzerinde 
çalıĢmalar devam etmektedir. 3 adet proje (Doğalgaz Seperatorü, Redüktör L456, 
Well-head & X-Mas Tree,) ile ilgili olarak teknik dokümanlar hazırlanmakta olup 
proje üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir. 3 adet projenin (Annular BOP, Log Skid 
Unit, Glycol Dehydratıon Unit) teknik dokümanları hazırlanmıĢ ancak çağrıya 
çıkılmadan tasarruf tedbirlerinden dolayı Log skid Unit projesi iptal edilmiĢ diğer iki 
proje durdurulmuĢtur.  

AĢağıdaki tabloda yerlileĢtirme çalıĢmaları kapsamında üzerinde çalıĢılan 
projelerin listesi ve projelerin mevcut durumu verilmektedir. Ayrıca, yerlileĢtirme 
çalıĢmaları kapsamında tespit edilen 22 projeye ilave olarak üzerinde çalıĢılabilecek 
projelere (CTP hat borusu) yönelik çalıĢmalar devam etmektedir. 
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Tablo 27: YerlileĢtirme projeleri 
No Proje Adı      Yöntem,   Mevcut durum 

1 Elek (Shale Shaker) Ġhtiyaç belgesi – tamamlandı 

2 Yerüstü Üretim Pompaları  Ġhtiyaç belgesi – tamamlandı 

3 Decanting Centrifuge Ġhtiyaç belgesi – tamamlandı 

4 Tubing Ġhtiyaç belgesi – tamamlandı 

5 PDC Matkap Ġhtiyaç belgesi – tamamlandı 

6 Sondaj Muhafaza Borusu    Ar-Ge Bütçesi – tamamlandı 

7 Redüktör V320 Ar-Ge Bütçesi – tamamlandı 

8 Sondaj Kulesi Tasarım ve Ġmalatı TUBĠTAK Kamu Ar-Ge destekleri, proje devam 
ediyor 

9 Yüksek Kalite Casing Tubing TÜBĠTAK Kamu Ar-Ge destekleri kapsamında 
yapılmak üzere baĢvuru yapıldı 

10 Mobil Sismik Drill Rig Ar-Ge Bütçesi, proje devam ediyor 

11 Stabilizer and Sleeve Ar-Ge Bütçesi, proje devam ediyor 

12 KuyubaĢı Malzemeleri Ar-Ge Bütçesi, proje devam ediyor 

13 Çamur Pompası Fluid End Ar-Ge Bütçesi, proje devam ediyor 

14 Rod Pump Ar-Ge Bütçesi, çağrıya çıkılacak 

15 Screw Pump Ar-Ge Bütçesi, çağrı sonucu iptal edildi 

16 Annular BOP  Tasarruf tedbirlerinden dolayı durduruldu 

17 Log Skid Unit Tasarruf tedbirlerinden dolayı iptal edildi 

18 Glycol Dehydratıon Unıt Tasarruf tedbirlerinden dolayı durduruldu 

19 Well-head & X-Mas Tree Ar-Ge Bütçesi, Teknik doküman haz. 

20 Doğalgaz Seperatorü Ar-Ge Bütçesi, Teknik doküman haz. 

21 ESP pompa Ar-Ge Bütçesi, çağrıya çıkılacak 

22 YÜP Redüktör L456 Ar-Ge Bütçesi, Teknik doküman haz. 

Söz konusu yerlileĢtirme projelerin gerçekleĢtirilmesi için ayrı Ar-ge Bütçe 
kullanılması öngörülmüĢ ve 10. Kalkınma Planının yürütülmeye baĢlandığı 2014 
yılında bu bütçe 20,4 milyon ABD Dolar olarak (2014-2018 yılları için toplam) 
belirlenmiĢtir. Fakat petrol fiyatlarında yaĢanan düĢüĢ neticesinde TP alım planlarının 
revize edilmesi neticesinde projeler, miktarlar ve proje bütçeleri bu duruma bağlı 
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olarak revize edilmiĢtir. Mevcut durumda, SözleĢmesi imzalanan ve TP ile özel 
firmalar tarafından ortak yürütülen 4 proje (Mobil sismik kule, Stabilizer Sleeve, 
KuyubaĢı malzemeleri, Çamur Pompası AkıĢkan Kısmı)  toplam 885.584 ABD Dolar 
bütçe kullanılacaktır. TUBĠTAK Kamu Ar-Ge destekleri kullanılan yürütülen Sondaj 
kulesine yönelik, kalan müĢteri kuruluĢ payı olarak 2017 yılı için yaklaĢık 5.693.149 
TL, 2018 yılı için  365.831 TL bütçe kullanılması planlanmıĢtır. Ayrıca 2017 yılında 
baĢlatılması öngörülen 4 adet proje için (wellhed&xmastree, doğalgaz seperatörü, esp 
pompa, YÜP redüktör) için 950.000 USD bütçe kullanılması öngörülmektedir 

B- Devam eden projeler  
a) 2016’da bitenler ve 2016’dan sonraya kalan projeler  
Değirmenköy tevsi ve çevre doğal gaz sahaları depolama projesi ve Kuzey 

Marmara doğal gaz depolama tevsii projesi  
Her iki proje 20.05.2016 tarihli ve 2016/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kararı ile 

Türkiye Petrollerine ait doğal gaz depolama tesislerinin BOTAġ Genel Müdürlüğüne 
karar verilmiĢ ve 01.09.2016 tarihi itibariyle söz konusu devir iĢlemi tamamlanmıĢtır. 
YPK kararının 10‟uncu maddesine istinaden, 2016/T-12 sayılı YPK kararı ile 
BOTAġ‟ın 2016 yılı yatırım programına dahil edilen TPAO‟ya ait yaklaĢık 3,3 Milyar 
TL maliyetli “Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolam Tevsii” projesine iliĢkin gerekli 
revizyon, 2016 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararına uygun Ģekilde yapıldığı tespit edilmiĢtir. Ödeneği 7 Milyon 
TL olan Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama projesi ile ilgili olarak 2016 yılında 
yaklaĢık 1,4 Milyon TL nakdi harcama yapılmıĢ, geri kalan yaklaĢık 5,6 Milyon TL 
yatırım ödeneği BOTAġ‟a devredilmiĢtir. 

ĠnĢaat iĢleri 
2010 yılında baĢlatılan Batman Bölge Müdürlüğündeki bekar mühendis 

pansiyonu, iĢçi pansiyonu ve yemekhane iĢlerin tamamlanması için 500 Bin TL 
ödenek tahsis edilmiĢ ve 2016 yılında 430 Bin TL harcama yapıldığı tespit edilmiĢtir. 
Kalan iĢlerin tamamlanması amacıyla 2013 yılında ihale yapılmıĢ ve sürecin devam 
ettiği anlaĢılmıĢtır. 

C-Yeni projeler 
a) 2016’de bitenler 
- Sondaj öncesi aramalar 
Ana faaliyeti hidrokarbon arama ve üretim olan TPAO, Ģu ana kadar yeterince 

arama yapılmamıĢ bölge basenlerinin yanısıra deniz alanlarında özellikle yabancı 
ortaklıklar kurarak arama faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekmektedir. Petrol 
fiyatlarının aĢırı düĢüĢ göstermesi ve arama faaliyetlerinin çok pahalı olması, yabancı 
yatırımcıların da kısıntıya gitmesine sebep olmuĢ, dolayısıyla TPAO tekbaĢına arama 
faaliyetlerini mümkün olduğunca kısıtlıyarak devam etmiĢtir. Nitekim, 2016 yılında 
sadece 7 adet arama kuyusunu tek baĢına kazabilmiĢtir. Son zamanlarda dünyada 
özellikle Amerika‟da yapılan  konvansiyonel olmayan yöntemlerle keĢifler, TPAO‟da 
heyecan yaratmıĢ ancak konvansiyonel aramalara göre çok daha pahalı olan 
konvansiyonel olmayan aramalara yeterli ödenek ayrılamadığı görülmüĢtür. 
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Sondaj öncesi arama çalıĢmaları, Türkiye‟nin ihtiyacı olan hampetrol ve doğal 
gaz ihtiyacını öz kaynaklardan karĢılanması çalıĢmalarını kapsamaktadır. Petrol 
fiyatlarındaki düĢüĢ, diğer petrol firmalarında olduğu gibi, Türkiye Petrolleri arama 
faaliyetini de oldukça etkilemiĢ, 2016 yılında revize ödeneği yaklaĢık 238 milyon TL 
faaliyetlerle ilgili olarak %92 oranında 218 milyon TL nakdi, %100 oranında 237,8 
milyon TL fiziki yatırım harcaması gerçekleĢmiĢtir. 

- Sondaj çalıĢmaları 
2016 yılı revize yatırım ödeneği 419 milyon TL olan sondaj çalıĢmalarıyla ilgili 

olarak %38 oranında 160 milyon TL nakdi ve %36 oranında 166 milyon TL fiziki 
yatırım harcaması gerçekleĢmiĢtir. 

2016 yılında 33 adet kuyu kazılmıĢ ve toplam 50.558 metre sondaj yapılmıĢtır. 
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su enjeksiyonu çalıĢmaları devam etmiĢtir. 
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TP operatörlüğünde, proje ortakları Tiway Turkey Ltd, Tiway Petrol Üretim 
Aġ. ve Foinavon ile yürütülmekte olan Batı Karadeniz Arama ve GeliĢtirme Projesi 
kapsamında 2016 yılı içerisinde Akçakoca, Ayazlı ve Akkaya Sahalarından doğal gaz 
üretimine devam edilmiĢ, 2016 yılı içerisinde Akçakoca-3 ve Akçakoca-5 kuyularına 
üretimi artırmak amacıyla program dâhilinde perfore operasyonları yapılmıĢtır.  

2016 yılı revize ödeneği 54,7 milyon TL olan projeyle ilgili olarak %61 
oranında 33,2 milyon TL nakdi, %9 oranında 5,6 milyon TL fiziki yatırım harcaması 
gerçekleĢmiĢtir. 

- Kuyu tamamlama yatırımları  
Kuyu tamamlama ve yeniden tamamlama operasyonları kapsamında, üretim ve 

arama kuyularında çimentolama, DST gibi kuyu testleri, log alım operasyonları, 
asitleme, hidrolik çatlatma ve perfore operasyonları amacıyla toplam 12 adet 
workover, 4 adet rod puller kulesiyle yıl içinde 28 milyon TL ödenek tahsisi 
yapılmıĢtır. 2016 yılı içinde %47 oranında 13 Milyon TL nakdi, %30 oranında fiziki 
yatırım harcaması gerçekleĢmiĢtir. 

Ancak, temel neden olarak Petrol fiyatlarının düĢüklüğü ve tasarruf tedbirleri 
nedeniyle malzeme alımlarında, yoğun bir kesintiye gidilmiĢ, KTH Malzeme Projesi 
kapsamında yapılan ihtiyaç dosyaları kapsamında sipariĢ edilen malzeme teslimlerinin 
bir sonraki yıla sarkması nedeniyle, bütçe gerçekleĢmelerinin mal tesliminde 
gerçekleĢmesi kabul edildiğinden fiziki yatırım harcaması, nakdi harcamanın üzerinde 
gerçekleĢmiĢtir. 

- Muhtelif iĢler 
2016 yılı revize ödeneği yaklaĢık 49,4 milyon TL olan proje kapsamında %61 

oranında 30 milyon TL nakdi ve %3 oranında 1,3 milyon TL fiziki yatırım harcaması 
yapılmıĢtır. Söz konusu projeyle üretim, sondaj, kuyu tamamlama, araĢtırma 
çalıĢmalarında her türlü makina ve teçhizat alımıyla birlikte Batman ve Adıyaman 
Bölge Müdürlüklerinde iĢ makinası parkı  (Teleskobik bomlu mobil sepetli vinç ve 
kamyon)  yenileme iĢleri için harcandığı tespit edilmiĢtir. Böylece eski teknolojilerin 
yenilenmesi, üretim sahalarında yıpranan ve eskiyen makine ve teçhizatın yenilenmesi, 
sondaj makinalarının tam kapasiteyle çalıĢması için gerekli ihtiyaçlar karĢılanmıĢtır. 

Ayrıca, proje kapsamında TP Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde 
idame ve yenileme kapsamında ve bilgisayar sistemleri için harcama yapıldığı 
anlaĢılmıĢtır. 

2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler 
17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 12 Ekim 2015 

Tarihli ve 2015/8190 sayılı  “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
Ġzlenmesine  Dair” Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 yılı Yatırım Programı 31 Mart 
2016 Tarihli ve 29679 Sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ ve 2016 yılı 
karar ekinde yer alan bir adet tedbir bulunmaktadır. 

2015-2019 yılları arasında olmak üzere 5 yıl sürmesi planlanan harita ve harita 
bilgisi üretimi, coğafi bilgi sistemleri oluĢturma, mühendislik ölçmeleri, maden ve 

100 Sayıştay   



 
 

TP operatörlüğünde, proje ortakları Tiway Turkey Ltd, Tiway Petrol Üretim 
Aġ. ve Foinavon ile yürütülmekte olan Batı Karadeniz Arama ve GeliĢtirme Projesi 
kapsamında 2016 yılı içerisinde Akçakoca, Ayazlı ve Akkaya Sahalarından doğal gaz 
üretimine devam edilmiĢ, 2016 yılı içerisinde Akçakoca-3 ve Akçakoca-5 kuyularına 
üretimi artırmak amacıyla program dâhilinde perfore operasyonları yapılmıĢtır.  

2016 yılı revize ödeneği 54,7 milyon TL olan projeyle ilgili olarak %61 
oranında 33,2 milyon TL nakdi, %9 oranında 5,6 milyon TL fiziki yatırım harcaması 
gerçekleĢmiĢtir. 

- Kuyu tamamlama yatırımları  
Kuyu tamamlama ve yeniden tamamlama operasyonları kapsamında, üretim ve 

arama kuyularında çimentolama, DST gibi kuyu testleri, log alım operasyonları, 
asitleme, hidrolik çatlatma ve perfore operasyonları amacıyla toplam 12 adet 
workover, 4 adet rod puller kulesiyle yıl içinde 28 milyon TL ödenek tahsisi 
yapılmıĢtır. 2016 yılı içinde %47 oranında 13 Milyon TL nakdi, %30 oranında fiziki 
yatırım harcaması gerçekleĢmiĢtir. 

Ancak, temel neden olarak Petrol fiyatlarının düĢüklüğü ve tasarruf tedbirleri 
nedeniyle malzeme alımlarında, yoğun bir kesintiye gidilmiĢ, KTH Malzeme Projesi 
kapsamında yapılan ihtiyaç dosyaları kapsamında sipariĢ edilen malzeme teslimlerinin 
bir sonraki yıla sarkması nedeniyle, bütçe gerçekleĢmelerinin mal tesliminde 
gerçekleĢmesi kabul edildiğinden fiziki yatırım harcaması, nakdi harcamanın üzerinde 
gerçekleĢmiĢtir. 

- Muhtelif iĢler 
2016 yılı revize ödeneği yaklaĢık 49,4 milyon TL olan proje kapsamında %61 

oranında 30 milyon TL nakdi ve %3 oranında 1,3 milyon TL fiziki yatırım harcaması 
yapılmıĢtır. Söz konusu projeyle üretim, sondaj, kuyu tamamlama, araĢtırma 
çalıĢmalarında her türlü makina ve teçhizat alımıyla birlikte Batman ve Adıyaman 
Bölge Müdürlüklerinde iĢ makinası parkı  (Teleskobik bomlu mobil sepetli vinç ve 
kamyon)  yenileme iĢleri için harcandığı tespit edilmiĢtir. Böylece eski teknolojilerin 
yenilenmesi, üretim sahalarında yıpranan ve eskiyen makine ve teçhizatın yenilenmesi, 
sondaj makinalarının tam kapasiteyle çalıĢması için gerekli ihtiyaçlar karĢılanmıĢtır. 

Ayrıca, proje kapsamında TP Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde 
idame ve yenileme kapsamında ve bilgisayar sistemleri için harcama yapıldığı 
anlaĢılmıĢtır. 

2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler 
17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 12 Ekim 2015 

Tarihli ve 2015/8190 sayılı  “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
Ġzlenmesine  Dair” Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 yılı Yatırım Programı 31 Mart 
2016 Tarihli ve 29679 Sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢ ve 2016 yılı 
karar ekinde yer alan bir adet tedbir bulunmaktadır. 

2015-2019 yılları arasında olmak üzere 5 yıl sürmesi planlanan harita ve harita 
bilgisi üretimi, coğafi bilgi sistemleri oluĢturma, mühendislik ölçmeleri, maden ve 

 
 

petrol arama ile yer bilimleri araĢtırma ve uygulamalarına yönelik kamu altyapısının 
geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi amacı taĢımaktadır. Proje kapsamında elde edilecek 
yeni ve güncel verilerle iyileĢtirilecek gravite altyapısı sayesinde, MTA ve Türkiye 
Petrolleri gibi kurumların jeolojik ve jeofizik haritalarını güncelleyerek maden ve 
petrol arama amaçlı yorumlarını geliĢtirebilecekleri, oluĢturulan gravite altyapısı ile 
TÜBĠTAK MAM gibi yer bilimleri ile ilgilenen kurum, kuruluĢ ve üniversitelerin yer 
gravite alanına dayalı bilimsel çalıĢmalarda güncel gravite alanı modeline dayalı 
analizler yapabilecekleri çok yönlü bir proje olma özelliği taĢımaktadır. 
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V. BĠLANÇO 
TPAO‟nun 31.12.2016 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait gelir tablosu ve diğer mali tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde 
belirlenmiĢ muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, Yönetim Kurulu‟nun 
21.04.2017 tarih ve 1837/2 sayılı kararıyla onaylanmıĢtır. 

TPAO, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali 
mevzuatı esas alarak Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete‟de yayımlanan 
(RG:26.12.1992, mükerrer 21447) I Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bu 
konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine uygun Ģekilde Türk 
Lirası cinsinden tutmakta ve yasal finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre 
hazırlamaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca finansal tabloların bağımsız 
denetimden geçmesi zorunlu olup, bağımsız denetime tabi olacak Ģirketleri belirleme 
yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiĢtir. TPAO‟nun finansal tablolarının 1.1.2015 
tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olması zorunlu hale getirilmiĢtir. Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‟nun 26.08.2015 tarih ve 29100 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı kararı uyarınca Türkiye Muhasebe 
Standartları (TMS) uygulama kapsamı dıĢında kalan kurum, kuruluĢ ve iĢletmelere 
iliĢkin bağımsız denetime sunulacak finansal tabloların  VUK hükümleri veya TMS 
hükümleri uyarınca hazırlanması kendi  tercihlerine bırakılmıĢtır. Bu kapsamda, 
TPAO yönetimi geçmiĢ dönem konsolide finansal tablolarında olduğu gibi bağımsız 
denetime tabi tutulacak 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarının TMS‟ye 
uygun olarak hazırlanmasını tercih etmiĢtir. 

TPAO‟nun 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin muhasebe iĢlem ve kayıtları 
üzerindeki inceleme ve denetimler, I Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanarak rapor ekleri (Ek:12, 13) 
arasına alınmıĢ bulunan konsolide olmayan bilanço ile konsolide olmayan gelir tablosu 
ve diğer açıklayıcı dipnotları üzerinden yapılmıĢtır. 

Raporda yer verilen 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ve karĢılaĢtırmak 
amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere tüm 
finansal tabloların açıklamalarındaki değerler bin TL bazında; yadiğer bir ifadeyle  
beĢyüz TL ve üzerindeki değerler bin TL‟ye iblağ edilmek suretiyle bu tutarların 
altındaki değerleri dikkate almadan, kuruĢ hanesi olmaksızın küsuratsız bir Ģekilde 
ifade edilmiĢ; rapor ekleri arasına alınan “tasvibe esas” bilanço ve gelir tablosunun 
yanı sıra sonuç cümlelerindeki değerler ise TPAO‟nun muhasebe kayıtlarında olduğu 
biçimde yansıtılmıĢtır. 

TPAO‟nun 31.12.2016 tarihli bilançosuna ait incelemeler, hesap grupları 
itibarıyla aĢağıda açıklanmĢtır.  
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Aktif 
Bilançonun aktifini oluĢturan hesaplar, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı 

olarak Tablo 28‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 28: Aktif (Varlıklar) 

Aktif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I. Dönen varlıklar:          
  A- Hazır değerler 43.551 0,3 425.213 2,0 381.662 
  B- Menkul değerler -  -  - 
  C- Ticari alacaklar 213.570 1,5 221.933 1,0 8.363 
  D- Diğer alacaklar 26.170 0,2 1.865.244 8,7 1.839.074 
  E- Stoklar 842.990 5,7 840.564 3,9 (2.426) 
  F- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım maliyetleri 84.273 0,6 96.990 0,4 12.717 
  G- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuk. 56.760 0,4 100.096 0,5 43.336 
  H- Diğer dönen varlıklar     77.182 0,5 5.346 - (71.836) 

Toplam (I) 1.344.496 9,2 3.555.386 16,5 2.210.890 
II. Duran varlıklar:       
  A- Ticari alacaklar 136.116 0,9 164.484 0,8 28.368 
  B- Diğer alacaklar 10.282.335 70,1 16.197.583 75,3 5.915.248 
  C- Mali duran varlıklar 5.738 - 5.738 - - 
  D- Maddi duran varlıklar 2.807.245 19,2 1.515.040 7,0 (1.292.205) 
  E- Maddi olmayan duran varlıklar 70.073 0,5 65.516 0,3 (4.557) 
  F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 12.616 0,1 19.666 0,1 7.050 
  G- Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkuk. 6.513 - 5.799 - (714) 
  H- Diğer duran varlıklar     -  -  - 

Toplam (II) 13.320.636 90,8 17.973.826 83,5 4.653.190 
Genel toplam ( I+II ) 14.665.132 100,0 21.529.212 100,0 6.864.080 

       Nazım hesaplar 1.169.710 -  894.439 - (275.271) 

I- Dönen varlıklar  
Konsolide olmayan (Füzyon) bilanço verileri kapsamında, önceki döneme göre 

%164,4 oranında artarak 3.555.386 bin TL‟ye yükselen dönen varlık kalemlerinin 
ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

A- Hazır değerler 
Bu hesapta kayıtlı 425.213 bin TL‟nin;  

424.990 bin TL‟si bankalardaki tevdiat hesaplarını, 
223 “ diğer hazır değerleri, 

425.213  göstermektedir. 

Diğer hazır değerlerde kayıtlı 223 bin TL‟nin; 132 bin TL‟si sosyal tesis Pos 
makinası geliri, 91 bin TL‟si yoldaki paralara aittir. 
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Bankalardaki tevdiatın ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak 
Tablo 29‟da gösterilmiĢtir.  

Tablo 29: Banka mevduatları 

Bankanın unvanı Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

  Yurt içi bankalar:    
-T.C. Ziraat Bankası 16.400 153.928 137.528 
-T. Vakıflar Bankası 27.746 256.044 228.298 
-T. Halk Bankası 3 18 15 
-Ziraat Katılım Bankası - 10.000 10.000 
-Vakıf Katılım Bankası - 5.000 5.000 

Toplam 44.149 424.990 380.841 

Bankalardaki tevdiatın 147.694 bin TL‟si TPAO‟nun dıĢ alımlar ve sermaye 
hareketlerine iliĢkin  ABD Doları, Kanada Doları, Avro ve GBP cinsinden 
vadeli/vadesiz döviz hesaplarında, 277.296 bin TL‟si vadeli/vadesiz TL hesaplarında 
bulunmakta olup; TPAO, tevdiat hesaplarını Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğlerine 
uygun olarak kamu bankalarında izlemektedir.  

TPAO, yasal kayıtlarında yabancı para cinsinden muhasebeleĢtirdiği iĢlemleri 
iĢlem tarihindeki kurları kullanarak Türk Lirası‟na çevirmiĢtir. Bilançoda yer alan 
dövize bağlı parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 
kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiĢlerdir. Böylece dövize dayalı parasal varlıklar 
TCMB Döviz AlıĢ Kuru ile dövize dayalı parasal yükümlülükler ise TCMB Döviz 
SatıĢ Kuru ile  TL‟ye dönüĢtürülmüĢtür. Bu iĢlemlerin gerçekleĢmesinden ve yabancı 
para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından 
çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderlerinin yanı sıra TL/dövizli tevdiat 
hesaplarına tahakkuk eden faizler gelir tablosunda yansıtılmaktadır. 

31.12.2016 tarihli bilanço gününde vadeli döviz tevdiat hesaplarının 
değerlemesinden kaynaklanan 30.440 bin TL tutarındaki lehte kur farkı ile vadesiz 
döviz tevdiat hesaplarına tahakkuk eden 5.637 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646- 
Kambiyo karları” hesabında; vadeli TL mevduat hesaplarına tahakkuk eden 7.222 bin 
TL tutarındaki faizler ile vadeli döviz tevdiat hesaplarına tahakkuk eden 1.179 bin TL 
tutarındaki faizler “642- Faiz gelirleri” hesabında; yine vadesiz döviz tevdiat 
hesaplarına tahakkuk eden 436 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı ise “656- Kambiyo 
zararları” hesabında  gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 

Yapılan incelemelerde 31.12.2016 bilanço günü kasa hesabının bakiyesiz 
olduğu, kasa ve bankalardaki mevcudun, kasa sayım tutanağı ve banka ekstreleriyle 
mutabık olduğu anlaĢılmıĢtır.  

B- Menkul kıymetler  
Bu hesap grubunda bakiye yoktur. 
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Bankalardaki tevdiatın ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak 
Tablo 29‟da gösterilmiĢtir.  

Tablo 29: Banka mevduatları 

Bankanın unvanı Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

  Yurt içi bankalar:    
-T.C. Ziraat Bankası 16.400 153.928 137.528 
-T. Vakıflar Bankası 27.746 256.044 228.298 
-T. Halk Bankası 3 18 15 
-Ziraat Katılım Bankası - 10.000 10.000 
-Vakıf Katılım Bankası - 5.000 5.000 

Toplam 44.149 424.990 380.841 

Bankalardaki tevdiatın 147.694 bin TL‟si TPAO‟nun dıĢ alımlar ve sermaye 
hareketlerine iliĢkin  ABD Doları, Kanada Doları, Avro ve GBP cinsinden 
vadeli/vadesiz döviz hesaplarında, 277.296 bin TL‟si vadeli/vadesiz TL hesaplarında 
bulunmakta olup; TPAO, tevdiat hesaplarını Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğlerine 
uygun olarak kamu bankalarında izlemektedir.  

TPAO, yasal kayıtlarında yabancı para cinsinden muhasebeleĢtirdiği iĢlemleri 
iĢlem tarihindeki kurları kullanarak Türk Lirası‟na çevirmiĢtir. Bilançoda yer alan 
dövize bağlı parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 
kullanılarak Türk Lirası‟na çevrilmiĢlerdir. Böylece dövize dayalı parasal varlıklar 
TCMB Döviz AlıĢ Kuru ile dövize dayalı parasal yükümlülükler ise TCMB Döviz 
SatıĢ Kuru ile  TL‟ye dönüĢtürülmüĢtür. Bu iĢlemlerin gerçekleĢmesinden ve yabancı 
para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından 
çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderlerinin yanı sıra TL/dövizli tevdiat 
hesaplarına tahakkuk eden faizler gelir tablosunda yansıtılmaktadır. 

31.12.2016 tarihli bilanço gününde vadeli döviz tevdiat hesaplarının 
değerlemesinden kaynaklanan 30.440 bin TL tutarındaki lehte kur farkı ile vadesiz 
döviz tevdiat hesaplarına tahakkuk eden 5.637 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646- 
Kambiyo karları” hesabında; vadeli TL mevduat hesaplarına tahakkuk eden 7.222 bin 
TL tutarındaki faizler ile vadeli döviz tevdiat hesaplarına tahakkuk eden 1.179 bin TL 
tutarındaki faizler “642- Faiz gelirleri” hesabında; yine vadesiz döviz tevdiat 
hesaplarına tahakkuk eden 436 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı ise “656- Kambiyo 
zararları” hesabında  gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 

Yapılan incelemelerde 31.12.2016 bilanço günü kasa hesabının bakiyesiz 
olduğu, kasa ve bankalardaki mevcudun, kasa sayım tutanağı ve banka ekstreleriyle 
mutabık olduğu anlaĢılmıĢtır.  

B- Menkul kıymetler  
Bu hesap grubunda bakiye yoktur. 
 
 

 
 

C- Ticari alacaklar  
Ticari alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak 

Tablo 30‟da gösterilmiĢtir.  

Ca) Alıcılar 
Yılsonu itibarıyla 221.864 bin TL bakiye veren alıcılar hesabının ayrıntısı 

önceki dönem verileriyle birlikte Tablo 31‟de gösterilmiĢtir. 

- Kamu iktisadi teĢebbüslerinden alacaklar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 36.589 bin TL‟nin; 

36.440 bin TL‟si BOTAġ‟ın bağlı ortaklığı TPIC ile TPAO iĢbirliği anlaĢması kapsamında 
TPIC ruhsatlarında yapılan harcamalar, KTH, sondaj, Proses ve vade farkı 
bedellerine iliĢkin fatura tutarları 8.672.931,26 ABD Doları ile yine kalan 
petrol üzerindeki TPAO payı, arama giderleri, vade farkı ve API fark 
bedellerine iliĢkin fatura tutarlarından alacaklara, 

149 “ Ġki boyutlu sismik veri toplama ve sismik veri iĢlem hizmet bedelinden 
TKĠ‟den alacaklara, 

36.589 
 

aittir. 

- Gerçek ve tüzel kiĢilerden alacaklar 
Yılsonu itibarıyla 170.088 bin TL bakiye veren bu alacak grubunun; 

141.913 bin TL‟si Aralık-2016 ayı ham petrol satıĢından TÜPRAġ'tan, 
6.030 “ Trakya Cam Sanayi Aġ‟den, 
2.834 “ PaĢabahçe Cam San. ve Tic Aġ‟den, 
3.683 “ Zorlu Doğalgaz Tedarik Tic. Aġ'den, 
3.830 “ Entrepose Contract Ing. firmasından, 
2.532 “ Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Aġ‟den, 
2.314 “ Safir Sondaj ve KTH DanıĢmanlık San. firmasndan, 

Tablo 30: Ticari alacaklar 

 
   

Ticari alacaklar Önceki dönem 
Bin TL 

Önceki dönem 
Bin TL 

Fark               
Bin TL 

Ca) Alıcılar 213.411 221.864 8.453 
Cb) Verilen depozito ve teminatlar 159 69 (90) 
Cc) ġüpheli ticari alacaklar 1.296 1.351 55 

Toplam 214.866 223.284 8.418 
Cd) ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) 1.296 1.351 (55) 

Ticari alacaklar net toplamı 213.570 221.933 8.363 

Tablo 31: Alıcılar 

 
   

Alıcılar Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem   
Bin TL 

Fark               
Bin TL 

-Merkezi yön. kapsam. kamu idarelerinden 4 - (4) 
-Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 46.383 36.589 (9.794) 
-Gerçek ve tüzel kiĢilerden 90.024 170.088 80.064 
-Yurt dıĢından 77.000 15.187 (61.813) 

Toplam 213.411 221.864 8.453 
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1.475 “ Ġstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Aġ'den, 
987 “ Gazport Doğalgaz Toptan SatıĢ Ticaret ve San. Aġ‟den, 
552 “ Güney Yıldızı firmasından, 
327 “ Megam Tekstil ve Boya San. ve Tic. Ltd. ġti.‟den, 
277 “ Tüp Merserize Tekstil San. ve Tic. Aġ‟den,  
262 “ Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Aġ‟den, 
179 “ Aladdin Middle East Ltd. ġti.‟den 
187 “ Felin Tekstil San. Tic. Ltd. ġti.‟den 

2.706 “ diğer firmalardan, 
170.088 

 
Ham petrol, doğal gaz ve diğer mal ve hizmet satıĢlarından alacaklardır. 

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı gerçek ve tüzel kiĢilerden alacakların 2017 yılı 
içerisinde tahsil edildikleri anlaĢılmıĢtır. 

-YurtdıĢından alacaklar  
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 15.187 bin TL‟nin; 

7.090 bin TL‟si Shell UpstreamTurkey B.V. firmasından B. Karadeniz  deniz alanlarını 
kapsayan ortak iĢletme anlaĢması kapsamında yürütülen operasyonlarda 
TPAO personeli ücretleri 2.000.748,89 ABD Doları karĢılığı alacaklara, 

5.615 “ NV TurksePerenco ortak giriĢim anlaĢması kapsamında operatör olarak 
faaliyet gösterilen G.Kırtepe, Miyadin, Hançerli, Bukat sahası harcamaları 
%50 payı 1.428.341,89 ABD Doları karĢılığı alacaklara, 

826 “ TPAO‟nun  operatör olduğu B.Karadeniz ve Cendere sahaları ortak iĢletme 
anlaĢması kapsamında yapılan harcamalar 101.435,04 ABD Doları karĢılığı 
Tiway Turkey Ltd. den alacaklara, 

241 “ TPAO‟nun  operatör olduğu ortak iĢletme anlaĢması kapsamında B sahaları 
üretim, KTH, Proses ve kira bedelleri harcama payı 68.475,26 ABD Doları 
karĢılığı Amity Oil Int. Pty. Ltd.den alacaklara, 

55 “ TPAO‟nun  operatör olduğu B.Karadeniz ortak iĢletme anlaĢması kapsamında 
yapılan harcamalar payı 15.608,34 ABD Doları karĢılığı Foinovan Energy Inc. 
firmasından alacaklara, 

680 “ Ekim Kasım Aralık 2016 dönemi API ve proses hizmet bedellerinden Tiway 
Turkey Ltd. den alacaklara, 

649 “ Aralık 2016 dönemi Göksu-ġelmo-Bahar-Batı Yasince Sahaları proses hizmet 
bedellerinden Transatlantic Exp. Mediterrenean Int. Pty. Ltd. den alacaklara, 

31 “ Aralık 2016 dönemi proses hizmet bedelinden Amity Oil Int. Pty. Ltd. den 
alacaklara, 

15.187 
 

aittir. 

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı yurtdıĢından alacaklar bakiyesi, TPAO‟nun ortak 
operasyonlar yürüttüğü veya iĢ yaptığı yabancı Ģirketlerden mal veya hizmet bedeli 
karĢılığı alacaklarını göstermekte olup, 2017 yılı içerisinde tahsil ya da mahsup 
suretiyle kapatıldıkları anlaĢılmıĢtır.  

Kısa vadeli “120-Alıcılar” hesabı ile uzun vadeli “220-Alıcılar” hesabında 
yabancı para cinsinden kayıtlı ticari alacaklara bilanço gününde tahakkuk eden 40.906 
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1.475 “ Ġstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Aġ'den, 
987 “ Gazport Doğalgaz Toptan SatıĢ Ticaret ve San. Aġ‟den, 
552 “ Güney Yıldızı firmasından, 
327 “ Megam Tekstil ve Boya San. ve Tic. Ltd. ġti.‟den, 
277 “ Tüp Merserize Tekstil San. ve Tic. Aġ‟den,  
262 “ Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Aġ‟den, 
179 “ Aladdin Middle East Ltd. ġti.‟den 
187 “ Felin Tekstil San. Tic. Ltd. ġti.‟den 

2.706 “ diğer firmalardan, 
170.088 

 
Ham petrol, doğal gaz ve diğer mal ve hizmet satıĢlarından alacaklardır. 

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı gerçek ve tüzel kiĢilerden alacakların 2017 yılı 
içerisinde tahsil edildikleri anlaĢılmıĢtır. 

-YurtdıĢından alacaklar  
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 15.187 bin TL‟nin; 

7.090 bin TL‟si Shell UpstreamTurkey B.V. firmasından B. Karadeniz  deniz alanlarını 
kapsayan ortak iĢletme anlaĢması kapsamında yürütülen operasyonlarda 
TPAO personeli ücretleri 2.000.748,89 ABD Doları karĢılığı alacaklara, 

5.615 “ NV TurksePerenco ortak giriĢim anlaĢması kapsamında operatör olarak 
faaliyet gösterilen G.Kırtepe, Miyadin, Hançerli, Bukat sahası harcamaları 
%50 payı 1.428.341,89 ABD Doları karĢılığı alacaklara, 

826 “ TPAO‟nun  operatör olduğu B.Karadeniz ve Cendere sahaları ortak iĢletme 
anlaĢması kapsamında yapılan harcamalar 101.435,04 ABD Doları karĢılığı 
Tiway Turkey Ltd. den alacaklara, 

241 “ TPAO‟nun  operatör olduğu ortak iĢletme anlaĢması kapsamında B sahaları 
üretim, KTH, Proses ve kira bedelleri harcama payı 68.475,26 ABD Doları 
karĢılığı Amity Oil Int. Pty. Ltd.den alacaklara, 

55 “ TPAO‟nun  operatör olduğu B.Karadeniz ortak iĢletme anlaĢması kapsamında 
yapılan harcamalar payı 15.608,34 ABD Doları karĢılığı Foinovan Energy Inc. 
firmasından alacaklara, 

680 “ Ekim Kasım Aralık 2016 dönemi API ve proses hizmet bedellerinden Tiway 
Turkey Ltd. den alacaklara, 

649 “ Aralık 2016 dönemi Göksu-ġelmo-Bahar-Batı Yasince Sahaları proses hizmet 
bedellerinden Transatlantic Exp. Mediterrenean Int. Pty. Ltd. den alacaklara, 

31 “ Aralık 2016 dönemi proses hizmet bedelinden Amity Oil Int. Pty. Ltd. den 
alacaklara, 

15.187 
 

aittir. 

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı yurtdıĢından alacaklar bakiyesi, TPAO‟nun ortak 
operasyonlar yürüttüğü veya iĢ yaptığı yabancı Ģirketlerden mal veya hizmet bedeli 
karĢılığı alacaklarını göstermekte olup, 2017 yılı içerisinde tahsil ya da mahsup 
suretiyle kapatıldıkları anlaĢılmıĢtır.  

Kısa vadeli “120-Alıcılar” hesabı ile uzun vadeli “220-Alıcılar” hesabında 
yabancı para cinsinden kayıtlı ticari alacaklara bilanço gününde tahakkuk eden 40.906 

 
 

bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646-Kambiyo karları” hesabında gelir tablosuna 
yansıtılmıĢtır.  

Cb) Verilen depozito ve teminatlar 
Bu hesapta kayıtlı 69 bin TL‟nin tamamı, muhtelif hizmetler karĢılığı orman 

iĢletme Ģefliği, gümrük müdürlüğü gibi resmi dairelere verilen teminatlara ait 
bulunmaktadır. 

Cc) ġüpheli ticari alacaklar 
Ödeme süresi geçmiĢ ve bu nedenle vadesi uzatılmıĢ veya protesto edilmiĢ, ya 

da dava-icra safhasına aktarılmıĢ ticari alacakların izlendiği bu hesap grubunun yıl 
sonu bakiyesi 1.351 bin TL‟nin;  

1.058 bin TL'si Motif Tekstil Aġ‟den, 
167 “ Aco Tekstil ĠĢl. San. Tic.  Aġ‟den, 

71 “ Avala Tekstil  DıĢ Tic. Aġ‟den, 
55 “ Kozan Boya ve Kimya San. Aġ‟den, 

1.351  alacaklara aittir. 

- Motif Tekstil Aġ’den alacaklar 
Doğalgaz satıĢ sözleĢmesinden kaynaklı alacakların tahsili amacıyla borçlu 

firma aleyhine, Çorlu 1. Ġcra Müdürlüğü'nün 2003/1168 E. sayılı dosyasında, Ortaklık 
tarafından, 400 bin TL.lik ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yoluna 
giriĢilmiĢ olup, ġiĢli 4. Ġcra Müdürlüğü‟nün 2003/1451 Tarih ve Sayılı dosyası 
üzerinde 04.09.2007 tarihinde gerçekleĢtirilen ipotekli gayrimenkulün satıĢ iĢlemi, 
ġiĢli 2. Ġcra Hukuk Mahkemesi‟nin 29.01.2010 tarih ve 2009/1077 Esas sayılı 
kararıyla iptal edilmiĢ ve iptale iliĢkin bu karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi‟nin 
20.01.2011 tarihli ve 2010/26192 Esas sayılı ilamıyla onanmıĢtır. 

Söz konusu Yargıtay Kararı Ortaklığa 03.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiĢ olup 
ipotekli gayrimenkulün yeniden satıĢı için gerekli iĢlemler Çorlu 1. Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2012/859 Esas sayılı dosyası üzerinde gerçekleĢtirilerek 377 bin TL 
Ortaklık hesaplarına 04.10.2013 tarihinde aktarılmıĢtır.  

Ġflas masasına kayıtlı  firmadan olan alacak için, 14.04.2016 tarihinde borç 
ödemeden aciz vesikası düzenlenmiĢ olup, 2003/1168 ve 2003/1190 sayılı icra 
dosyalarıyla kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde bulunmaktadır. 

- AcoTekstil ĠĢl. San. Tic. Aġ’den alacaklar  
TPAO ile Aco Tekstil arasında doğalgaz satımından kaynaklanan alacakların 

tahsili amacıyla Ankara 12. Ġcra Müdürlüğünde derdest iki adet dosya bulunmaktadır. 
Borçlu Aco Tekstil Firması ile TPAO arasındaki 01.02.1997 tarihli doğalgaz satım 
anlaĢması gereğince firmanın kullandığı doğalgaza ait 2000 ve 2001 yılları kullanım 
bedelleri ödenmediğinden, Ankara 12. Ġcra Müdürlüğünce 2004/1562 ve 2001/2638 
esas numaralı icra takipleri baĢlatılmıĢ,borçlunun menkul ve gayrimenkullerine haciz 
konulmuĢ, itiraz sonucu bu hacizler  iptal ettirilmiĢtir.   

Ġlgili firmanın Türk Ticaret Kanunu‟nun Geçici 7 nci maddesi uyarınca 
09.10.2014 tarihinde Ticaret Sicilinden resen silindiği belirlenmiĢ olup, 2001/2638 ve 

107Sayıştay   



 
 

2001/6339 sayılı icra dosyalarıyla kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde 
bulunmaktadır. 

- Avala Tekstil DıĢ Tic. Aġ’den alacaklar 
Ankara 5. Ġcra Müdürlüğü‟nün 2008/154 E. sayılı dosyası ile Avala Tekstil ve 

DıĢ Ticaret ġirketi‟ne karĢı yürütülen ilamsız icra takibinde Lüleburgaz 1. Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2008/262 Tal. Sayılı dosyası ile 11.04.2008 tarih ve 3615 yevmiye 
numarası ile borçluya ait Tatarköy Evrenli Mevkii 3367 parsel numaralı taĢınmaz 
üzerine haciz konulmuĢtur; yine aynı Ģirkete karĢı yürütülen Ankara 5. Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2008/165 E. sayılı dosyasında Lüleburgaz 2. Ġcra Müdürlüğü‟nün 
2008/432 Tal. Sayılı dosyası ile 05.06.2008 tarih ve 5493 yevmiye numarası ile 
Tatarköy Evrenli Mevkii 1921 parsel sayılı taĢınmazın üzerine TPAO tarafından haciz 
konmuĢtur. Ancak söz konusu gayrimenkuller üzerinde çok sayıda ve sıraca 
TPAO‟nun önünde haciz bulunduğundan satıĢın TPAO‟nun yararına olmayacağı 
değerlendirilerek satıĢ talebinde bulunulmamıĢtır.  

Ġlgili firmanın Türk Ticaret Kanunu‟nun Geçici 7 nci maddesi uyarınca 
09.10.2014 tarihinde Ticaret Sicilinden resen silindiği belirlenmiĢ olup, 1999/6577 ve 
1999/6599 sayılı icra dosyalarıyla kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde 
bulunmaktadır. 

- Kozan Boya ve Kimya San. Aġ’den alacaklar 
1999 yılından devreden 55 bin TL tutarındaki söz konusu alacak, 1999/5939 

sayılı icra dosyası ile Kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde bulunmaktadır. 
Cd) ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı 
TPAO, hukuki sürece intikal eden icra ve alacak takiplerinin hukuk servisi 

tarafından muhasebe birimine bildirilmesi suretiyle, muhasebe kayıtlarında VUK 
hükümleri doğrultusunda Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. 

Bu kapsamda 1.351 bin TL tutarındaki Ģüpheli alacakların tamamı için karĢılık 
ayrılmıĢtır. 

D- Diğer alacaklar 
Bu hesap grubunun yılsonu net bakiyesi 1.865.244 bin TL olup, ayrıntısı önceki 

dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 32‟de gösterilmiĢtir.   
        Tablo 32: Diğer alacaklar 

Diğer alacaklar Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem          
Bin TL 

Fark                     
Bin TL 

Da) ĠĢtiraklerden alacaklar 1.376 849 (527) 
Db) Bağlı ortaklıklardan alacaklar 1.440 1.756 316 
Dc) Personelden alacaklar 1.025 895 (130) 
Dd) Diğer çeĢitli alacaklar 22.329 1.861.744 1.839.074 
De) ġüpheli diğer alacaklar 6.125 6.658 533 

Toplam 32.295 1.871.902 1.839.607 
Df) ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-) 6.125 6.658 (533) 

Diğer alacaklar net toplamı 26.170 1.865.244 1.839.074 
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2001/6339 sayılı icra dosyalarıyla kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde 
bulunmaktadır. 

- Avala Tekstil DıĢ Tic. Aġ’den alacaklar 
Ankara 5. Ġcra Müdürlüğü‟nün 2008/154 E. sayılı dosyası ile Avala Tekstil ve 

DıĢ Ticaret ġirketi‟ne karĢı yürütülen ilamsız icra takibinde Lüleburgaz 1. Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2008/262 Tal. Sayılı dosyası ile 11.04.2008 tarih ve 3615 yevmiye 
numarası ile borçluya ait Tatarköy Evrenli Mevkii 3367 parsel numaralı taĢınmaz 
üzerine haciz konulmuĢtur; yine aynı Ģirkete karĢı yürütülen Ankara 5. Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2008/165 E. sayılı dosyasında Lüleburgaz 2. Ġcra Müdürlüğü‟nün 
2008/432 Tal. Sayılı dosyası ile 05.06.2008 tarih ve 5493 yevmiye numarası ile 
Tatarköy Evrenli Mevkii 1921 parsel sayılı taĢınmazın üzerine TPAO tarafından haciz 
konmuĢtur. Ancak söz konusu gayrimenkuller üzerinde çok sayıda ve sıraca 
TPAO‟nun önünde haciz bulunduğundan satıĢın TPAO‟nun yararına olmayacağı 
değerlendirilerek satıĢ talebinde bulunulmamıĢtır.  

Ġlgili firmanın Türk Ticaret Kanunu‟nun Geçici 7 nci maddesi uyarınca 
09.10.2014 tarihinde Ticaret Sicilinden resen silindiği belirlenmiĢ olup, 1999/6577 ve 
1999/6599 sayılı icra dosyalarıyla kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde 
bulunmaktadır. 

- Kozan Boya ve Kimya San. Aġ’den alacaklar 
1999 yılından devreden 55 bin TL tutarındaki söz konusu alacak, 1999/5939 

sayılı icra dosyası ile Kurum hukuk müĢavirliğinin takibinde bulunmaktadır. 
Cd) ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı 
TPAO, hukuki sürece intikal eden icra ve alacak takiplerinin hukuk servisi 

tarafından muhasebe birimine bildirilmesi suretiyle, muhasebe kayıtlarında VUK 
hükümleri doğrultusunda Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. 

Bu kapsamda 1.351 bin TL tutarındaki Ģüpheli alacakların tamamı için karĢılık 
ayrılmıĢtır. 

D- Diğer alacaklar 
Bu hesap grubunun yılsonu net bakiyesi 1.865.244 bin TL olup, ayrıntısı önceki 

dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 32‟de gösterilmiĢtir.   
        Tablo 32: Diğer alacaklar 

Diğer alacaklar Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem          
Bin TL 

Fark                     
Bin TL 

Da) ĠĢtiraklerden alacaklar 1.376 849 (527) 
Db) Bağlı ortaklıklardan alacaklar 1.440 1.756 316 
Dc) Personelden alacaklar 1.025 895 (130) 
Dd) Diğer çeĢitli alacaklar 22.329 1.861.744 1.839.074 
De) ġüpheli diğer alacaklar 6.125 6.658 533 

Toplam 32.295 1.871.902 1.839.607 
Df) ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-) 6.125 6.658 (533) 

Diğer alacaklar net toplamı 26.170 1.865.244 1.839.074 

 
 

Da) ĠĢtiraklerden alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 849 bin TL‟nin tamamı, Azerbeycan Int. Oil Company 

(AIOC)‟den cari iĢlemlerden kaynaklanan alacak olup 2017 yılında kapanmıĢtır. 
Kısa vadeli “132-ĠĢtiraklerden alacaklar” hesabı ile uzun vadeli “232-

ĠĢtiraklerde alacaklar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı alacaklara bilanço 
gününde tahakkuk eden 99.833 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646-Kambiyo 
karları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

Db) Bağlı ortaklıklardan alacaklar 
Bu hesapta kayıtlı 1.756 bin TL‟nin; 1.011 bin TL‟si TP Badra Ltd.‟den, 745 

bin TL‟si TP Missan Ltd.‟den merkez genel yönetim gideri (overhead) ve seyahat 
faturalarından kaynaklı alacaklar olup, 2017 yılında kapanmıĢtır. 

Dc) Personelden alacaklar 
Yılsonu itibarıyla 895 bin TL bakiye veren bu hesap, kurum personelinin 

Aralık-2016 ayına iliĢkin telefon, lojman kirası, sosyal tesisten yararlanma vb. 
nedenlerden kaynaklanan borçlarına ait olup, 2017 yılında tahsil/mahsup suretiyle 
kapanmıĢtır. 

Dd) Diğer çeĢitli alacaklar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 1.861.744 bin TL‟nin; 

1.351.693 bin TL‟si BOTAġ‟a devredilen Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinde kayıtlı yastık 
gazı bedelinden alacaklara, 

460.082 " Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi devir bedeli olarak BOTAġ‟tan alacaklara, 
19.053 " M160111001 No.lu hakediĢ faturası bakiyesinden Afganistan Maden ve Petrol 

Bakanlığından alacaklara, 
9.648 " BOTAġ‟ın bağlı ortaklığı TPIC‟den çeĢitli alacaklara, 
6.888 " ġah Deniz projesi, merkez genel yönetim gideri (overhead) faturalarına iliĢkin 

BP Exploration (Shah Deniz) Ltd.‟den alacaklara, 
4.657 " teminat mektubu ve seyahat harcamalarından TP Afghanistan Ltd.‟den 

alacaklara, 
3.158 " mecburi hizmet yükümlüsü burslu öğrencilerden alacaklara, 
1.979 " Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisleri yansıtma faturalarından BOTAġ‟tan 

alacaklara, 
798 " Aralık-2016 ham petrol taĢıtma bedelinden Transatlantic Exp. Mediterranean 

Int. Pty. Ltd.‟den alacaklara, 
757 " Diyarbakır‟dan taĢınan ham petrol indirim bedelinden BOTAġ Dörtyol Boru 

Hattı ĠĢletme Müdürlüğünden alacaklara, 
476 " Adıyaman Bölge Müdürlüğünün 6. ĠĢ Mahkemesi kararı 2014/5811-5861 E 

sayılı dosyalara (45 dosya) iliĢkin Adıyaman Ġcra Müdürlüğünden alacakları, 
444 " Aralık-2016 dönemi asgari geçim indiriminden Ulus Vergi Dairesinden 

alacaklara, 
268 " Batman Bölge Müdürlüğünün Batman Vergi Dairesi Müdürlüğünden 

alacaklara, 
1.843 " diğer çeĢitli alacaklara, 

1.861.744  ait bulunmaktadır. 
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Kısa vadeli “136-Diğer çeĢitli alacaklar” hesabı ile uzun vadeli “236-Diğer 
çeĢitli alacaklar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı alacaklara bilanço gününde 
tahakkuk eden 525.160 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646-Kambiyo karları” 
hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

YPK‟nın 20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen 
TPAO‟ya ait Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi ve Faz III Projesi 01.09.2016 tarihinde bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 
BOTAġ‟a devredilmiĢtir. 

460.082.212,00 TL varlık tabanı bedeli 10.01.2017 ve 10.02.2017 tarihlerinde 
olmak üzere 2 eĢit taksitte; devlet hissesi dahil 2.600.000.000 sm3 yastık gazı bedeli 
olan toplam 845.000.0000 ABD Doları bedel 25.03.2017 tarihinden itibaren baĢlamak 
üzere her ayın 25. günü, 22 eĢit taksitte BOTAġ tarafından TPAO‟ya ödenecektir.  

 Vergi dairelerinden olan alacaklar ise “Asgari Geçim Ġndirimleri”nden 
kaynaklanan alacak tutarlarını, Kurumlar Vergisi‟nden alacakları ve yurtdıĢında 
görevli personelin ücretlerinden gelir vergisi iadesini belirtmektedir.  

De) ġüpheli diğer alacaklar 
Normal yollardan tahsil edilememeleri nedeniyle, tahsili konusunda yasal 

yollara baĢvurulan Ģüpheli diğer alacaklar tutarı yılsonu bakiyesi 6.658 bin TL‟dir.  
Söz konusu alacaklar içinde en büyük pay Damla Petrol Tur. Tic. Ltd. 

Ģirketinden olan 4.847 bin TL‟lik alacaktır. Söz konusu alacak için açılan dava Ankara 
7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2009/541 sayılı dosya ile takip edilmiĢtir. 
Mahkemece, mezkur davada bir hesap bilirkiĢi raporu alınmıĢ, tarafların bu rapora 
itirazları üzerine  dosya Mahkemece tekrar hesap bilirkiĢisine gönderilmiĢtir. 

 Hesap bilirkiĢisi incelemesi sonucu davanın yapılan yargılamasında 11.07.2013 
tarihinde dosya karara çıkmıĢ ve Mahkeme davayı kısmen kabul ederek, 13.025,73 
TL‟nin 23.05.2009 tarihinden itibaren iĢletilecek avans faizi ile davalıdan alınmasına 
karar vermiĢ, fazlaya iliĢkin istemleri reddetmiĢtir.  

Firmadan 15.01.2016 tarihinde 35 bin TL tahsilat sağlanmıĢ olup, Ankara 
Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davalarla  alacağın tahsiline yönelik sürecin 
devam ettiği anlaĢılmıĢtır. 

Hesabın diğer önemli tutarını, 790 bin TL ile Lüleburgaz 1 inci Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2007/722 Esas sayılı dosyası ile icra takibine baĢlanılan hizmet 
sunucusu Hilal ĠnĢaat Ltd. ġirketinden olan Ģüpheli alacak oluĢturmaktadır. Borçlu 
firmanın gayrimenkul, menkul malları ve üçüncü kiĢiler nezdindeki alacaklarının 
tespiti ile varsa bunlar üzerinde hak tesis edilmesine yönelik çalıĢmalar Lüleburgaz 1. 
ve 2. Ġcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin devam ettiği anlaĢılmıĢtır. Ġlgili firmanın 
Türk Ticaret Kanunu‟nun Geçici 7 nci maddesi uyarınca 18.02.2015 tarihinde Ticaret 
Sicilinden resen silindiği belirlenmiĢtir. 

Batman ĠĢ Mahkemesinin kararlarına istinaden alt iĢveren Öz-Ad Elektrik ĠnĢ. 
San. Tic. Ltd. ġti.‟ye yapılan 647 bin TL‟lik rücu alacak tutarı ise diğer Ģüpheli 
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Kısa vadeli “136-Diğer çeĢitli alacaklar” hesabı ile uzun vadeli “236-Diğer 
çeĢitli alacaklar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı alacaklara bilanço gününde 
tahakkuk eden 525.160 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646-Kambiyo karları” 
hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

YPK‟nın 20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen 
TPAO‟ya ait Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi ve Faz III Projesi 01.09.2016 tarihinde bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 
BOTAġ‟a devredilmiĢtir. 

460.082.212,00 TL varlık tabanı bedeli 10.01.2017 ve 10.02.2017 tarihlerinde 
olmak üzere 2 eĢit taksitte; devlet hissesi dahil 2.600.000.000 sm3 yastık gazı bedeli 
olan toplam 845.000.0000 ABD Doları bedel 25.03.2017 tarihinden itibaren baĢlamak 
üzere her ayın 25. günü, 22 eĢit taksitte BOTAġ tarafından TPAO‟ya ödenecektir.  

 Vergi dairelerinden olan alacaklar ise “Asgari Geçim Ġndirimleri”nden 
kaynaklanan alacak tutarlarını, Kurumlar Vergisi‟nden alacakları ve yurtdıĢında 
görevli personelin ücretlerinden gelir vergisi iadesini belirtmektedir.  

De) ġüpheli diğer alacaklar 
Normal yollardan tahsil edilememeleri nedeniyle, tahsili konusunda yasal 

yollara baĢvurulan Ģüpheli diğer alacaklar tutarı yılsonu bakiyesi 6.658 bin TL‟dir.  
Söz konusu alacaklar içinde en büyük pay Damla Petrol Tur. Tic. Ltd. 

Ģirketinden olan 4.847 bin TL‟lik alacaktır. Söz konusu alacak için açılan dava Ankara 
7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2009/541 sayılı dosya ile takip edilmiĢtir. 
Mahkemece, mezkur davada bir hesap bilirkiĢi raporu alınmıĢ, tarafların bu rapora 
itirazları üzerine  dosya Mahkemece tekrar hesap bilirkiĢisine gönderilmiĢtir. 

 Hesap bilirkiĢisi incelemesi sonucu davanın yapılan yargılamasında 11.07.2013 
tarihinde dosya karara çıkmıĢ ve Mahkeme davayı kısmen kabul ederek, 13.025,73 
TL‟nin 23.05.2009 tarihinden itibaren iĢletilecek avans faizi ile davalıdan alınmasına 
karar vermiĢ, fazlaya iliĢkin istemleri reddetmiĢtir.  

Firmadan 15.01.2016 tarihinde 35 bin TL tahsilat sağlanmıĢ olup, Ankara 
Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davalarla  alacağın tahsiline yönelik sürecin 
devam ettiği anlaĢılmıĢtır. 

Hesabın diğer önemli tutarını, 790 bin TL ile Lüleburgaz 1 inci Ġcra 
Müdürlüğü‟nün 2007/722 Esas sayılı dosyası ile icra takibine baĢlanılan hizmet 
sunucusu Hilal ĠnĢaat Ltd. ġirketinden olan Ģüpheli alacak oluĢturmaktadır. Borçlu 
firmanın gayrimenkul, menkul malları ve üçüncü kiĢiler nezdindeki alacaklarının 
tespiti ile varsa bunlar üzerinde hak tesis edilmesine yönelik çalıĢmalar Lüleburgaz 1. 
ve 2. Ġcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin devam ettiği anlaĢılmıĢtır. Ġlgili firmanın 
Türk Ticaret Kanunu‟nun Geçici 7 nci maddesi uyarınca 18.02.2015 tarihinde Ticaret 
Sicilinden resen silindiği belirlenmiĢtir. 

Batman ĠĢ Mahkemesinin kararlarına istinaden alt iĢveren Öz-Ad Elektrik ĠnĢ. 
San. Tic. Ltd. ġti.‟ye yapılan 647 bin TL‟lik rücu alacak tutarı ise diğer Ģüpheli 

 
 

alacakların üçüncü sırasında yer almakta olup, Batman Ġcra Müdürlüğünün 2012/5174-
2014/510-2014/6475-2014/6476 esas sayılı dosyalarında icra takibi baĢlatılmıĢtır. 

Df) ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-)  
ġüpheli hale gelen ve yasal takibata geçilen alacaklar toplamı 6.658 bin TL‟nin 

tamamı için karĢılık ayrılmıĢtır. 
E- Stoklar 
Stoklar hesap grubu dönem sonu bakiyesi 840.564 bin TL‟nin; 

645.513 bin TL‟si Ġlk madde ve malzemelere, 
72.262 " mamullere, 

107.538 " diğer stoklara, 
(92) " stok değer düĢüklüğü karĢılıklarına, 

15.343 " verilen sipariĢ avanslarına, 
840.564  ait bulunmaktadır. 

“159-Verilen sipariĢ avansları” hesabında yabancı para cinsinden verilen 
yurtdıĢı sipariĢ avanslarına bilanço gününde tahakkuk eden 1.689 bin TL tutarındaki 
lehte kur farkı “646-Kambiyo karları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

Yılsonu itibarıyla stok değer düĢüklüğü hesabında görülen 92 bin TL, kullanma 
özelliğini kaybetmiĢ malzemelerle ilgili olarak bölge müdürlükleri tarafından ayrılan 
karĢılıkları ifade etmektedir. 

Stoklar hakkında ayrıntılı incelemelere raporun “ĠĢletme ÇalıĢmaları” 
bölümünde yer verilmiĢtir. 

F- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım maliyetleri 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 96.990 bin TL‟nin tamamı, Afganistan‟da 

yürütülen petrol arama çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilen sondaj projelerinin 
malzeme, personel ücretleri, dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler, vergiler, 
amortisman gibi maliyet kalemlerine iliĢkin harcamaları göstermektedir.  

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  
Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait giderler ile cari 

döneme ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden 
oluĢan bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 100.096 bin TL‟nin; 

30.296 bin TL‟si gelecek aylara ait personel ikramiyelerine, 
7.819 " gelecek aylara ait personel ücret ve giderlerine, 

938 " gelecek aylara ait temsil giderlerine, 
496 " gelecek aylara ait kira giderlerine, 
183 " gelecek aylara ait sigorta giderlerine, 
75 " gelecek aylara ait bilgisayar yazılım giderlerine, 
41 " gelecek aylara ait neĢriyat ve abone giderlerine, 

15.722 " faiz geliri tahakkuklarına, 
140 " hizmet geliri tahakkuklarına, 

44.386 " diğer gelir tahakkuklarına, 
100.096 .-               ait bulunmaktadır. 
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Gelecek aylara ait giderler, uygulanan muhasebe sistemi dönemsellik ilkesi 
uyarınca ilgili dönem gider hesaplarına aktarılmak üzere aktifleĢtirilmiĢ tutarları 
göstermektedir. 

Gelir tahakkukları ise, doğmuĢ fakat yılsonu itibarıyla istenebilir duruma 
gelmemiĢ bir yıldan az süreli vadeli mevduat faiz gelirleri ile hizmet ve diğer gelir 
tahakkuklarına ait bulunmaktadır.  

H- Diğer dönen varlıklar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 5.346 bin TL‟nin; 

749 bin TL‟si peĢin ödenen vergi ve fonları, 
4.400 “ personel avanslarını, 

197 “ iĢ avanslarını, 
5.346 

 
göstermektedir. 

PeĢin ödenen vergi ve fonlarda kayıtlı tutar geçici kurumlar vergisine, personel 
avanslarının 4.141 bin TL‟si ücretli izin avanslarına aittir. Toplu ĠĢ SözleĢmesi 
hükümlerine göre, senelik izne ayrılan personele bir maaĢ tutarında verilen avans 
dokuz taksite bölünerek geri alınmaktadır. Anılan tutar bu kapsamda hesaplanan 
avansları ifade etmektedir. Hesap bakiyeleri izleyen dönemlerde kesin ödemeye 
dönüĢtürülerek tasfiye edilmektedir. 

II- Duran varlıklar  
Önceki döneme göre %34,9 oranında artıĢ kaydederek 17.973.826 bin TL‟ye 

yükselen duran varlıkların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
A- Ticari alacaklar 

 Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 164.484 bin TL‟nin; 
163.471 bin TL‟si TPAO-TPIC ĠĢbirliği AnlaĢması gereği AR/TPI/4468 Ruhsat sahası için 

arama, sondaj, kuyu tamamlama yatırım harcamaları için TPIC‟e düzenlenen 
faturaların ileriki dönemlerde tahsil edilecek 45.700.000 ABD Doları karĢılığı 
alacaklara, 

1.013 “ verilen depozito ve teminatlara, 
164.484  aittir. 

       
B- Diğer alacaklar 

 Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 16.197.583 bin TL‟nin; 
13.879.818 bin TL‟si bağlı ortaklıklardan alacaklara, 

557.192 “ iĢtiraklerden alacaklara, 
1.622.031 “ BOTAġ‟a devredilen Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Tesisindeki devlet hissesi dahil 2.600.000.000 sm3 yastık gazı 
bedeli olup, 25.03.2017 tarihinden baĢlamak üzere her ayın 25. günü, 22 
eĢit taksitte tahsil edilecek alacaklara, 

137.970 “ TPAO ile Baitex LLC arasnda imzalanmıĢ kredi anlaĢmasından doğan 
anapara ve faiz alacaklarına,, 

572 “ yurtdıĢı (TPAO Kıbrıs ġubesi) yatırımlardan alacaklara, 
16.197.583  aittir. 
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Gelecek aylara ait giderler, uygulanan muhasebe sistemi dönemsellik ilkesi 
uyarınca ilgili dönem gider hesaplarına aktarılmak üzere aktifleĢtirilmiĢ tutarları 
göstermektedir. 
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H- Diğer dönen varlıklar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 5.346 bin TL‟nin; 

749 bin TL‟si peĢin ödenen vergi ve fonları, 
4.400 “ personel avanslarını, 

197 “ iĢ avanslarını, 
5.346 

 
göstermektedir. 

PeĢin ödenen vergi ve fonlarda kayıtlı tutar geçici kurumlar vergisine, personel 
avanslarının 4.141 bin TL‟si ücretli izin avanslarına aittir. Toplu ĠĢ SözleĢmesi 
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II- Duran varlıklar  
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A- Ticari alacaklar 

 Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 164.484 bin TL‟nin; 
163.471 bin TL‟si TPAO-TPIC ĠĢbirliği AnlaĢması gereği AR/TPI/4468 Ruhsat sahası için 
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1.013 “ verilen depozito ve teminatlara, 
164.484  aittir. 

       
B- Diğer alacaklar 

 Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 16.197.583 bin TL‟nin; 
13.879.818 bin TL‟si bağlı ortaklıklardan alacaklara, 

557.192 “ iĢtiraklerden alacaklara, 
1.622.031 “ BOTAġ‟a devredilen Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Tesisindeki devlet hissesi dahil 2.600.000.000 sm3 yastık gazı 
bedeli olup, 25.03.2017 tarihinden baĢlamak üzere her ayın 25. günü, 22 
eĢit taksitte tahsil edilecek alacaklara, 

137.970 “ TPAO ile Baitex LLC arasnda imzalanmıĢ kredi anlaĢmasından doğan 
anapara ve faiz alacaklarına,, 

572 “ yurtdıĢı (TPAO Kıbrıs ġubesi) yatırımlardan alacaklara, 
16.197.583  aittir. 

 
 

Uzun vadeli “233-Bağlı ortaklıklardan alacaklar” ve “234-YurtdıĢı 
yatırımlardan alacaklar” hesabı ile kısa vadeli “133-Bağlı ortaklıklardan alacaklar” 
hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı alacaklara bilanço gününde tahakkuk eden 
2.352.580 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646-Kambiyo karları” hesabında gelir 
tablosuna yansıtılmıĢtır.  

Uzun vadeli ticari alacaklarda kayıtlı bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden alacaklar 
esas itibarıyla TPAO‟nun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı, ġah Deniz 
doğal gaz boru hattı (SCP), TPOC-ġah Deniz petrol ve doğal gaz üretim projesi, 
TPOC-Alov hidrokarbon sahası, TPOC-AGSC ġah Deniz doğal gazı pazarlama ve 
dağıtım Ģirketi, TPOC-Libya ofis, TPOC-Irak petrol ve doğal gaz sahaları, TPOC-
Kıbrıs Ģubesi, TPOC-Merkez, TP Afghanistan Ltd. doğalgaz arama, TP Europe 
Rusya‟da petrol üretim sahası, TPOC-GeliĢtirilmekte olan projeler, ACG- Azeri Çıralı 
GüneĢli projesine iliĢkin önümüzdeki yıllarda tahsilatı beklenen yatırım transferleri, 
satıĢ hasılatı üzerinden maliyet karĢılaması (cost recovery) ve diğer hizmet ücretlerine 
iliĢkin alacaklardan oluĢmaktadır. Ġlgili bakiyelerin tahsilat tarihleri ve tutarlarına 
iliĢkin belirsizlik sebebiyle bu tutarlar esas itibarıyla uzun vadeli gelir niteliğindedir. 

B- Mali duran varlıklar 
 Bu hesapta kayıtlı 5.738 bin TL‟nin;  

1.048.965 bin TL‟si bağlı ortaklık sermaye paylarına, 
(1.043.229) “ bağlı ortaklıklar sermaye taahhütlerine, 

1 “ ACG Projesi ortak giriĢim Ģirketi Azerbaycan Int. Oil Company 
(AIOC)‟deki %6,75 ortaklık payına, 

1 “ 
ACG Projesi ortak giriĢim Ģirketi Georgian Pipeline Company 
(GPC)‟deki %6,75 ortaklık payına, 

5.738 
 

aittir. 

Bağlı ortaklık ve iĢtirakler raporun „Bağlı ortaklık ve ĠĢtirakler‟ kısmında 
incelenmiĢtir.  

C- Maddi duran varlıklar 
Maddi duran varlıkların geçen yıldan devreden, cari dönemde giren çıkan ve 

izleyen yıla devreden edinme değerleri ile birikmiĢ amortismanları ve net değerleri, 
bilanço tipindeki sıralamaya göre Tablo 33‟de gösterilmiĢtir.    
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Tablo 33: Maddi duran varlıklar 

TPAO, önceki dönemden devreden maddi duran varlık hesaplarına yıl içinde 
yapılan giriĢ ve çıkıĢlardan sonra 2017 yılına devreden 3.401.644 bin TL tutarındaki 
maddi duran varlıklıklarını (brüt), 2.116.005 bin TL‟lik B. Amortisman tutarının 
tenzili ve 229.401 bin TL‟lik devam eden yatırım harcamaları yılsonu bakiyesinin 
ilavesi neticesinde 1.515.040 bin TL net değer üzerinden finansal tablolarına 
yansıtmıĢtır.  

TPAO, maddi duran varlık kalemlerinin elden çıkartılması ya da hizmetten 
alınması sonucu oluĢan kar ya da zararı, satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri 
arasındaki fark olarak belirlemekte ve ilgili gelir gider hesaplarına kaydetmektedir. 
Söz konusu fiziki varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri türden her hangi bir 
takyidat bulunmamaktadır. 

-Maddi duran varlık girişleri:  
Maddi duran varlık hesapları altında yıl içinde aktifleĢtirilen 128.880 bin 

TL‟nin;  

24.403 bin TL‟si “258-yapılmakta olan yatırımlar” hesabında izlenen yatırım projelerinden 
kullanıma alınmak suretiyle aktifleĢtirilen yeraltı ve yerüstü düzenleri, 
binalar, tesis makine ve cihazlar, taĢıt araç ve gereçleriyle döĢeme ve 
demirbaĢ yatırımları harcamalarına, 

64.835 " “150-ilk madde malzeme” hesabından üretime alınmak suretiyle 
aktifleĢtirilen yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesis makine ve cihazlar, taĢıt araç 
ve gereçleri, döĢeme ve demirbaĢlar ile alet ve edevat grubuna ait yatırım 
malzemelerine, 

36.866 " teĢkilat içi sabit kıymet nakillerine, 
2.744 " hesaplar arası tashihi giriĢlere, 

32 " diğer giriĢlere, 
128.880 .- aittir. 

Maddi duran varlıklar 2015'den  devir  
Bin TL 

2016 yılında 2017'ye        
devir             

Bin TL 
Giren           

Bin TL 
Çıkan            

Bin TL 
Arazi ve arsalar 260.296 20 18.959 241.357 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.217.591 29.147 1.278.528 968.210 
Binalar 254.753 6.532 1.575 259.710 
Tesisler makineler cihazlar 1.545.897 90.785 170.377 1.466.305 
TaĢıt araç ve gereçleri 480.830 1.206 68.252 413.784 
DemirbaĢlar 54.754 1.102 4.561 51.295 
Diğer maddi duran varlıklar 1.693 88 798 983 

Toplam (brüt) 4.815.814 128.880 1.543.050 3.401.644 
BirikmiĢ amortismanlar (-) 2.253.491 136.013 273.499 2.116.005 

Toplam (net) 2.562.323 - - 1.285.639 
Yapılmakta olan yatırımlar 156.314 221.250 168.031 209.533 
Yatırım avansları 88.608 7.010 75.750 19.868 

Yatırım toplamı 244.922 228.260 243.781 229.401 
Genel toplam 2.807.245   1.515.040 
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-Maddi duran varlık çıkışları: 
Maddi duran varlık hesaplarından yıl içinde çıkıĢı yapılan 1.543.050 bin 

TL‟nin;  

1.352.969 bin TL‟si BOTAġ‟a devredilen Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Yer 
Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Faz III Projesine ait arazi ve arsalar, 
yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis makine ve cihazlar ile döĢeme ve 
demirbaĢlara, 
 148.224 " imha ve ihraç suretiyle elden çıkarılan yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, 
tesis makine ve cihazlar, taĢıt araç ve gereçleri, döĢeme ve demirbaĢlar ile 
alet ve edevatlara, 
 36.866 " teĢkilat içi sabit kıymet nakillerine, 

2.744 " hesaplar arası tashihi çıkıĢlara, 
780 " zarar kaydedilen sabit kıymetlere, 

1.467 " diğer çıkıĢlara, 
1.543.050 .- aittir. 

-Yapılmakta olan yatırımlar: 
Önceki dönemden devreden 244.922 bin TL tutarındaki devam eden yatırım 

harcamalarına yıl içinde 228.260 bin TL‟lik giriĢ, 243.781 bin TL‟lik çıkıĢ yapılması 
neticesinde 229.401 bin TL tutarında yatırım harcaması müteakip yıla devretmiĢtir. 

Yapılmakta olan yatırım hesaplarına yıl içinde giriĢi yapılan 228.260 bin  
TL‟nin; 

207.972 bin TL'si Trakya üretim, Güneydoğu Anadolu arama-üretim, Kuzey Marmara 
depolama tevsi etud, Değirmenköy depolama, etüd proje, arama etkinliğini 
artırma, bekar mühendis pansiyonu, iĢçi pansiyonu ve yemekhane inĢaat, 
yenileme tamamlama yatırımları ile bilgi teknolojileri ve diğer kaleminden 
oluĢan yatırım projesi harcamalarına, 

7.150 “ “150-ilk madde malzeme” ambarından gelen sondaj yatırımları malzeme, 
Trakya üretim ve Değirmenköy depolama projesi üretim yatırımları malzeme 
bedellerine, 

896 “ Değirmenköy depolama projesi üretim yatırımlarında kullanılan mobil 
makine teçhizatın amortisman, tükenme ve itfa payı giderlerine, 

2.795 “ arama sondaj, hazırlık ve geliĢtirme giderlerine, 
7.010 “ yatırım avanslarına, 
2.437 “ hesaplararası tashih ve münakaleye, 

228.260 
 

aittir. 

Yatırım harcamalarının proje bazında ayrıntısına, raporun “Yatırımlar” 
bölümünde yer verilmiĢtir. 

Yatırım hesaplarından yıl içinde çıkıĢı yapılan 243.781 bin  TL‟nin; 

24.403 bin TL'si yatırım projesi harcamalarından tamamlanarak asli hesaplarına çıkıĢı 
yapılan sabit kıymetlere, 

2.915 “ yatırım projesi harcamalarından diğer maddi olmayan duran varlık 
hesaplarına yapılan çıkıĢlara, 
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59 “ terk edilen kuyulardan yapılan çıkıĢlara, 
131.435 “ BOTAġ‟a devredilen Silivri Kuzey Marmara Depolama Tevsi Etud Projesi 

ile Değirmenköy Depolama Projesi harcamalarından çıkıĢlara, 
6.782 “ ortak arama sondaj, sondaj müteahhitlik hizmetleri, ortak petrol sahaları 

geliĢtirme ve ar-ge proje harcamalarından diğer çıkıĢlara, 
75.750 “ yatırım avanslarına, 
2.437 “ hesaplararası tashih ve münakaleye, 

243.781 
 

aittir. 

Yatırım avansları hesabı yurtdıĢından ithal edilecek olan yatırım malzemeleri 
için açtırılan akreditiflerden oluĢmaktadır. Malzemelerin tesellümünden sonra bu 
hesap kapatılmaktadır. 

Yapılmakta olan yatırım harcamaları yılsonu bakiyesi 229.401 bin TL‟nin; 

5.167 bin TL‟si sondaj yatırımları bakiyesine, 
26.702 " üretim yatırımları bakiyesine, 

63 " kuyu tamamlama ve hazırlık yatrımları bakiyesine, 
7.411 " etud proje iĢleri bakiyesine, 

39 " arama etkinliğini artırma projesi bakiyesine, 
1.560 " yatırım avansları yılsonu bakiyesine, 

567 " bilgi teknolojileri yatırım harcaması bakiyesine, 
168.024 " diğer yatırım harcamaları bakiyesine, 
19.868 " yatırım malzemeleri yurtdıĢı sipariĢ avansları bakiyesine, 

229.401  aittir. 
Maddi duran varlıkların edinme değerleri ve cari yılda amorti edilme oranları  

ile net değerleri bilanço tipindeki sıralamaya göre Tablo 34‟de gösterilmiĢtir. 

   Tablo 34: MDV edinme ve net değerleri 

Maddi duran varlıklar Edinme değeri 

Bin TL 

BirikmiĢ amortismanlar 

Net değer 

Bin TL Bin  TL 

Edinme 
değerine göre 

% 
Arazi ve arsalar 241.357 - - 241.357 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 968.210 631.888 65,3 336.322 
Binalar 259.710 85.425 32,9 174.285 
Tesis, makine ve cihazlar 1.466.305 1.138.767 77,7 327.538 
TaĢıt araç gereçleri 413.784 221.060 53,4 192.724 
DemirbaĢlar 51.295 37.984 74,1 13.311 
Diğer maddi duran varlıklar 983 881 89,6 102 

           Ara toplam  3.401.644 2.116.005 62,2 1.285.639 
Yapılmakta olan yatırımlar 229.401  - -  229.401 
  (Yatırım avansları dahil)       

2016 3.631.045 2.116.005 58,3 1.515.040 
2015 5.060.736 2.253.491 44,5 2.807.245 
Fark (1.429.691) (137.486) - (1.292.205) 

 01.01.2005 tarihinden önce edinilen maddi duran varlıklar 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden birikmiĢ 
amortisman tutarları düĢülerek; 01.01.2005 tarihinden itibaren edinilen maddi duran 
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amortisman tutarları düĢülerek; 01.01.2005 tarihinden itibaren edinilen maddi duran 

 
 

varlıklar ise maliyet değerlerinden yine birikmiĢ amortisman tutarları düĢülerek mali 
tablolara yansıtılmıĢtır.  

TPAO tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi duran 
varlıklar, ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha sonraki 
dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenmektedir. Maddi duran varlığın maliyet 
değeri alıĢ fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan satın alma vergileri, 
maddi duran varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılan masraflar ve söz 
konusu maddi duran varlığın edinimi amacıyla kullanılmıĢ kredilerin yatırım 
aĢamasındayken katlanılmıĢ faiz ve kur farkı giderlerinden oluĢmaktadır. 

Buna göre devam etmekte olan yatırımlar hariç, TPAO‟nun aktifleĢtirilmiĢ 
maddi duran varlıkların edinme değerleri toplam 3.401.644 bin TL tutarında olup, 
%62,2 oranında 2.116.005 bin TL‟si amorti edilmiĢ bulunmaktadır.  

Maddi duran varlık birikmiĢ amortismanlarının geçen yıldan devreden, cari 
dönemde giren çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri bilanço tipindeki sıralamaya 
göre Tablo 35‟de gösterilmiĢtir.   

Tablo 35: BirikmiĢ amortismanlar 

BirikmiĢ amortismanlar 
2015‟den 

devir 
Bin TL 

2016 yılında 2017‟ye 
devir 

Bin TL 
Giren 

Bin TL 
Çıkan 

Bin TL 
Arazi ve arsalar - - - - 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 697.037 48.033 113.182 631.888 
Binalar 79.192 6.932 699 85.425 
Tesisler makineler cihazlar 1.173.379 51.826 86.438 1.138.767 
TaĢıt araç ve gereçleri 265.680 23.448 68.068 221.060 
DemirbaĢlar 36.561 5.733 4.310 37.984 
Diğer maddi duran varlıklar 1.642 41 802 881 

Toplam 2.253.491 136.013 273.499 2.116.005 

Arazi ve arsaların, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden  
amortismana tabi tutulmamaktadır. TPAO, maddi duran varlıklarına iliĢkin 
amortisman oranlarını Vergi Usul Kanununda öngörülen ekonomik ömürleri dikkate 
alarak hesaplamaktadır. Ortaklığın kullanımındaki maddi duran varlıkların faydalı 
ömürlerine göre uygulanmakta olan amortisman oranları; yer altı ve yerüstü düzenleri 
için %5-15, binalar %2, makine ve teçhizat %10-20, taĢıtlar %20, demirbaĢlar için %5-
16 düzeyinde olup, amortisman oranlarının asgari olarak her hesap dönemi sonunda 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların yaklaĢık 
ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre 
belirlenmekte ve amortisman gideri hesaplanmaktadır. 

BirikmiĢ amortisman hesaplarına yıl içinde giriĢi yapılan 136.013 bin TL‟nin; 

134.422 bin TL‟si cari yıl kayıtlı amortisman tutarlarına, 
1.437 " teĢkilat içi nakillere, 

154 " hesaplar arası tashih ve münakaleye, 
136.013  aittir.  
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BirikmiĢ amortisman hesaplarından yıl içinde çıkıĢı yapılan 273.499 bin 
TL‟nin; 

144.829 bin TL‟si Ġmha-ihraç edilen sabit kıymet amortismanlarına, 
125.299 " BOTAġ‟a devredilen Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Yer 

Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Faz III Projesine ait sabit kıymet  
amortismanlarına, 

1.437 " teĢkilat içi nakillere, 
346 " zarar kaydedilen kuyu amortismalarına, 
154 " hesaplar arası tashih ve münakaleye, 

1.434 " diğer tenzillere, 
273.499  aittir.  

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

 Herhangi fiziksel varlığı bulunmayan ve TPAO‟nun belli bir Ģekilde 
yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleĢtirilen giderler ile belli koĢullar 
altında hukuken himaye gören haklar ve Ģerefiyelerin izlendiği bu hesap grubunun 
yılsonu brüt bakiyesi 94.741 bin TL, birikmiĢ amortismanları 29.225 bin TL, net 
bakiyesi ise 65.516 bin TL‟dir. 

Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) toplamı 94.741 bin TL‟nin;  
 

1.424 bin TL‟si Trakya Bölge Müdürlüğüne ait arazi kullanım haklarına, 
117 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerine ait EPDK‟dan temin 

edilmiĢ doğalgaz toptan satıĢ lisans haklarına,  
102 “ BaĢkent Org. San. Offshore Mlz. Deposu özel maliyetlerine, 
199 “ Trakya bölge-1 lokasyondaki Sundurmanın özel maliyetlerine, 

28.940 “ bilgisayar sistemleri teknik yazılım programlarına, 
5.143 “ bilgisayar sistemleri ofis yazılım programlarına, 

52.119 “ yargı kararı gereği taĢınmazların mülkiyet/irtifak hakkı blokajlarına, 
4.965 “ yargı kararı kesinleĢtiğinde kapatılacak kamulaĢtırma avansına, 
1.732 “ yargı kararı gereği acele kamulaĢtırma avanslarına, 

94.741 
 

aittir. 

Maddi olmayan duran varlıklar birikmiĢ amortisman tutarı 29.225 bin TL‟nin; 

1.445 bin TL‟si haklar amortismanına, 
142 " özel maliyetler amortismanlarına, 

27.638 " bilgisayar sistemleri teknik/ofis yazılım programları amortismanlarına, 
29.225  aittir.  

Maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman 
yöntemiyle itfa edilmektedir.  

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
 Petrol arama ve üretim sektöründe giderler; arama giderleri, elde etme giderleri, 
geliĢtirme giderleri ve üretim giderleri olmak üzere dört temel kısımdan oluĢmaktadır. 
Arama giderleri, arama ruhsatının alınmasından ticari petrol keĢfi yapılmasına kadar ki 
süreç içerisinde yapılan giderler genel olarak arama gideri kabul edilir. Elde etme 
giderleri, petrol hakkına sahip olmak için katlanılan tüm giderlerdir. GeliĢtirme 
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BirikmiĢ amortisman hesaplarından yıl içinde çıkıĢı yapılan 273.499 bin 
TL‟nin; 

144.829 bin TL‟si Ġmha-ihraç edilen sabit kıymet amortismanlarına, 
125.299 " BOTAġ‟a devredilen Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Yer 

Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Faz III Projesine ait sabit kıymet  
amortismanlarına, 

1.437 " teĢkilat içi nakillere, 
346 " zarar kaydedilen kuyu amortismalarına, 
154 " hesaplar arası tashih ve münakaleye, 

1.434 " diğer tenzillere, 
273.499  aittir.  

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

 Herhangi fiziksel varlığı bulunmayan ve TPAO‟nun belli bir Ģekilde 
yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleĢtirilen giderler ile belli koĢullar 
altında hukuken himaye gören haklar ve Ģerefiyelerin izlendiği bu hesap grubunun 
yılsonu brüt bakiyesi 94.741 bin TL, birikmiĢ amortismanları 29.225 bin TL, net 
bakiyesi ise 65.516 bin TL‟dir. 

Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) toplamı 94.741 bin TL‟nin;  
 

1.424 bin TL‟si Trakya Bölge Müdürlüğüne ait arazi kullanım haklarına, 
117 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerine ait EPDK‟dan temin 

edilmiĢ doğalgaz toptan satıĢ lisans haklarına,  
102 “ BaĢkent Org. San. Offshore Mlz. Deposu özel maliyetlerine, 
199 “ Trakya bölge-1 lokasyondaki Sundurmanın özel maliyetlerine, 

28.940 “ bilgisayar sistemleri teknik yazılım programlarına, 
5.143 “ bilgisayar sistemleri ofis yazılım programlarına, 

52.119 “ yargı kararı gereği taĢınmazların mülkiyet/irtifak hakkı blokajlarına, 
4.965 “ yargı kararı kesinleĢtiğinde kapatılacak kamulaĢtırma avansına, 
1.732 “ yargı kararı gereği acele kamulaĢtırma avanslarına, 

94.741 
 

aittir. 

Maddi olmayan duran varlıklar birikmiĢ amortisman tutarı 29.225 bin TL‟nin; 

1.445 bin TL‟si haklar amortismanına, 
142 " özel maliyetler amortismanlarına, 

27.638 " bilgisayar sistemleri teknik/ofis yazılım programları amortismanlarına, 
29.225  aittir.  

Maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman 
yöntemiyle itfa edilmektedir.  

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
 Petrol arama ve üretim sektöründe giderler; arama giderleri, elde etme giderleri, 
geliĢtirme giderleri ve üretim giderleri olmak üzere dört temel kısımdan oluĢmaktadır. 
Arama giderleri, arama ruhsatının alınmasından ticari petrol keĢfi yapılmasına kadar ki 
süreç içerisinde yapılan giderler genel olarak arama gideri kabul edilir. Elde etme 
giderleri, petrol hakkına sahip olmak için katlanılan tüm giderlerdir. GeliĢtirme 

 
 

giderleri, sahanın elde edilmesi ve petrol arama aĢamalarını takiben yapılan 
giderlerdir. Üretim giderleri ise, petrolün üretimi aĢamasında katlanılan giderlerdir. 

Bu hesapta, petrol arama, hazırlık ve geliĢtirme giderleri ile üretim yapılan 
kuyuların maliyet giderleri izlenmektedir. Aramalar sonunda iĢletmeye uygun rezerv 
keĢfedilememesi halinde söz konusu giderler, Petrol Kanunu‟nun 97 nci maddesi 
uyarınca zarar kaydedilmekte,  petrol bulunması halinde üretilebilecek petrol rezervine 
göre itfa edilmektedir.  
 Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 19.666 bin TL‟nin tamamı, NV Turkse 
Perenco ve Amity Oil International PTY Ltd. firmalarıyla yapılan ortak giriĢim 
anlaĢmaları kapsamında bazı sahalar için verilen avans bakiyelerinden oluĢmaktadır. 

“279-Verilen avanslar” hesabı ile “259-Verilen avanslar” hesabında yabancı 
para cinsinden kayıtlı yurtdıĢı sipariĢ avanslarına bilanço gününde tahakkuk eden 
28.478 bin TL tutarındaki lehte kur farkı “646-Kambiyo karları” hesabında gelir 
tablosuna yansıtılmıĢtır.  

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  
Bu hesapta kayıtlı 5.799 bin TL‟nin; 

5.791 bin TL‟si bölge müdürlükleri tarafından muhtelif yıllarda açılan arama ve üretim 
kuyularına ait boru hattı ve lokasyonların gelecek yıllara ait kira bedellerine, 

8 “ gelecek yıllara ait diğer giderlere, 
5.799  aittir. 

H- Diğer duran varlıklar  
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir. 
Nazım hesaplar 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiĢtir. 

Pasif 
           Bilançonun pasif bölümünü oluĢturan hesaplar, önceki dönem verileriyle 
karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 36‟da gösterilmiĢtir. 
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Tablo36: Kaynaklar (Pasif) 

Pasif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL %  Bin TL % Bin TL 

I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
A- Mali borçlar 70.624 0,5 509.069 2,3 438.445 
B- Ticari borçlar 120.782 0,8 83.940 0,4 (36.842) 
C- Diğer borçlar 71.666 0,5 67.299 0,3 (4.367) 
D- Alınan avanslar 74.070 0,5 133.025 0,6 58.955 
E-Yıllara yaygın inĢ. ve onarım hakediĢleri -  -  - 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 49.722 0,3 352.466 1,6 302.744 
G- Borç ve gider karĢılıkları 10.278 0,1 39.016 0,2 28.738 
H- Gelecek aylara ait gel. ve gider tah. 10.827 0,1 14.777 0,1 3.950 
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar -  -  - 

Toplam ( I ) 407.969 2,8 1.199.592 5,5 791.623 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      
A- Mali borçlar 4.986.534 34,0 7.750.916 36,0 2.764.382 
B- Ticari borçlar      
C- Diğer borçlar      
D- Alınan avanslar      
E- Borç ve gider karĢılıkları 518.284 3,5 574.720 2,7 56.436 
F- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tah.      
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar        

Toplam ( II ) 5.504.818 37,5 8.325.636 38,7 2.820.818 
Toplam ( I + II ) 5.912.787 40,3 9.525.228 44,2  

III. Öz kaynaklar:      
A- ÖdenmiĢ sermaye 3.000.000 20,5 3.310.000 15,4 310.000 
B- Sermaye yedekleri -  -   
C- Kâr yedekleri 3.207.982 21,9 3.474.927 16,1 266.945 
D- GeçmiĢ yıllar kârları 1.867.699 12,7 2.277.418 10,6 409.719 
E- GeçmiĢ yıllar zararları (-) -  -   
F- Dönem net kârı veya zararı 676.664 4,6 2.941.639 13,7 2.264.975 

Toplam ( III ) 8.752.345 59,7 12.003.984 55,8 3.251.639 
Genel toplam ( I + II + III ) 14.665.132 100,0 21.529.212 100,0 6.864.080 

         Nazım hesaplar 1.169.710 - 894.439 - (275.271) 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Önceki döneme göre %5,6 oranında artıĢ kaydederek 1.199.592 bin TL‟ye 

yükselen kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aĢağıda 
incelenmiĢtir. 

A- Mali borçlar 
Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, 

bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yılın 
altına düĢenleri ve bunların tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizlerinin 
izlendiği bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 509.069 bin TL‟nin; 
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Tablo36: Kaynaklar (Pasif) 

Pasif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL %  Bin TL % Bin TL 

I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
A- Mali borçlar 70.624 0,5 509.069 2,3 438.445 
B- Ticari borçlar 120.782 0,8 83.940 0,4 (36.842) 
C- Diğer borçlar 71.666 0,5 67.299 0,3 (4.367) 
D- Alınan avanslar 74.070 0,5 133.025 0,6 58.955 
E-Yıllara yaygın inĢ. ve onarım hakediĢleri -  -  - 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 49.722 0,3 352.466 1,6 302.744 
G- Borç ve gider karĢılıkları 10.278 0,1 39.016 0,2 28.738 
H- Gelecek aylara ait gel. ve gider tah. 10.827 0,1 14.777 0,1 3.950 
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar -  -  - 

Toplam ( I ) 407.969 2,8 1.199.592 5,5 791.623 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      
A- Mali borçlar 4.986.534 34,0 7.750.916 36,0 2.764.382 
B- Ticari borçlar      
C- Diğer borçlar      
D- Alınan avanslar      
E- Borç ve gider karĢılıkları 518.284 3,5 574.720 2,7 56.436 
F- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tah.      
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar        

Toplam ( II ) 5.504.818 37,5 8.325.636 38,7 2.820.818 
Toplam ( I + II ) 5.912.787 40,3 9.525.228 44,2  

III. Öz kaynaklar:      
A- ÖdenmiĢ sermaye 3.000.000 20,5 3.310.000 15,4 310.000 
B- Sermaye yedekleri -  -   
C- Kâr yedekleri 3.207.982 21,9 3.474.927 16,1 266.945 
D- GeçmiĢ yıllar kârları 1.867.699 12,7 2.277.418 10,6 409.719 
E- GeçmiĢ yıllar zararları (-) -  -   
F- Dönem net kârı veya zararı 676.664 4,6 2.941.639 13,7 2.264.975 

Toplam ( III ) 8.752.345 59,7 12.003.984 55,8 3.251.639 
Genel toplam ( I + II + III ) 14.665.132 100,0 21.529.212 100,0 6.864.080 

         Nazım hesaplar 1.169.710 - 894.439 - (275.271) 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Önceki döneme göre %5,6 oranında artıĢ kaydederek 1.199.592 bin TL‟ye 

yükselen kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aĢağıda 
incelenmiĢtir. 

A- Mali borçlar 
Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, 

bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yılın 
altına düĢenleri ve bunların tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizlerinin 
izlendiği bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 509.069 bin TL‟nin; 

 
 

195.511 bin TL‟si Vakıfbank kredisinden gelecek dönem ödenecek anapara taksitine, 
195.511 " T. ĠĢ Bankası kredisinden gelecek dönem ödenecek anapara taksitine, 
51.712 " T.C. Ziraat Bankası kredisinden tahakkuk etmiĢ ve gelecek dönem ödenecek 

faizlere, 
30.867 " Vakıfbank kredisinden tahakkuk etmiĢ ve gelecek dönem ödenecek faizlere, 
30.867 " T. ĠĢ Bankası kredisinden tahakkuk etmiĢ ve gelecek dönem ödenecek 

faizlere, 
4.540 " T. Halk Bankası kredisinden tahakkuk etmiĢ ve gelecek dönem ödenecek 

faizlere, 
61 “ ING Bank kredisinden tahakkuk etmiĢ ve gelecek dönem ödenecek faizlere, 

509.069  aittir. 

Kısa vadeli “300-Banka kredileri” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı 
kredi borçlarına bilanço gününde tahakkuk eden 1.400 bin TL tutarındaki lehte kur 
farkı “646-Kambiyo karları” hesabında; “303-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara 
taksitleri ve faizleri” hesabında yabancı para cinsinden gelecek dönem ödenecek 
faizlere tahakkuk eden 9.171 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı ise, “656-Kambiyo 
zararları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

Banka kredileri bilançonun “uzun vadeli yabancı kaynaklar” bölümünde 
incelenmiĢtir. 

B- Ticari borçlar 
Yılsonu itibarıyla 83.940 bin TL bakiye veren ticari borçların ayrıntısı, önceki 

dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 37‟de gösterilmiĢtir.  
Tablo 37: Ticari borçlar  

  Ticari borçlar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ba) Satıcılar 101.283 61.467 (39.816) 
Bb) Alınan depozito ve teminatlar 19.499 22.473 2.974 
                                 Toplam 120.782 83.940 (36.842) 

 
Ba) Satıcılar 
 Satıcılar hesabının ayrıntısı,  önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak 

Tablo 38‟de gösterilmiĢtir.    
Tablo 38: Satıcılar  

Satıcılar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

 - Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 11 - (11) 
 - Mahalli idareler  - 8 8 
 - Kamu iktisadi teĢebbüsleri 1.529 1.440 (89) 
 - Gerçek ve tüzel kiĢiler 7.716 6.186 (1.530) 
 - Yurt dıĢı 92.027 53.833 (38.184) 

Toplam 101.283 61.467 (39.816) 
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- Mahalli idarelere borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 8 bin TL‟nin tamam Adıyaman Belediyesine olan borç 

tutarıyla ilgili bulunmaktadır.  
- Kamu iktisadi teĢebbüslerine borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 1.440 bin TL‟nin tamamı TPIC faturalarından yapılan bloke 

tutarlarına aittir. 
- Gerçek ve tüzel kiĢilere borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 6.186 bin TL‟nin tamamı yurtiçi firmalardan satın alınan 

çeĢitli mal ve hizmetlerden borçlara aittir. 
 - YurtdıĢına borçlar 
 Bu hesapta kayıtlı 53.833 bin TL‟nin; 

49.188 bin TL‟si Petrol ve doğalgaz arama, sondaj gibi faaliyetlerin ortak yürütüldüğü 
yabancı firmalara olan ortak operasyon borçlarına, 

1.809 " yurtdıĢı satıcılara olan borçlara, 
2.211 " sipariĢe bağlanmıĢ ithalat bedellerinden borçlara, 

625 " akreditif sipariĢ avanslarından borçlara, 
53.833 

 
aittir.   

            Bb) Alınan depozito ve teminatlar 
 Bu hesapta kayıtlı 22.473 bin TL‟nin; 

19.249 bin TL‟si yurtdıĢı firmalardan alınan teminatlara, 
3.224 " yurtiçi firmalardan alınan teminatlara, 

22.473  aittir. 

Kısa vadeli “320-Satıcılar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı ticari 
borçlara bilanço gününde tahakkuk eden 33.220 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı 
ile “326-Alınan depozito ve teminatlar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı 
teminatlara tahakkuk eden 3.667 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı  “656-Kambiyo 
zararları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

C) Diğer borçlar 
 Bu hesapta kayıtlı 67.299 bin TL‟nin; 

2.057 bin TL‟si personele olan ücret, harcırah gibi borçlara, 
12.776 " T.C. Maliye Bakanlığı merkez saymanlığına ödenecek %10 hasılat 

payından borçlara, 
411 " resmi dairelere çeĢitli borçlara, 

6.477 " TPIC 2014-2015 yıllara ait bloke edilen faturalardan borçlara, 
1.664 " BOTAġ, TEĠAġ ve TEDAġ‟a çeĢitli borçlara,  

32.786 " yurtiçi gerçek ve tüzel kiĢilere çeĢitli borçlara, 
10.455 " yurtdıĢı gerçek ve tüzel kiĢilere çeĢitli borçlara, 

643 " burslu öğrencilere olan borçlara, 
30 " kurumla iliĢiği kesilen personele borçlara, 

67.299 
 

aittir. 
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- Mahalli idarelere borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 8 bin TL‟nin tamam Adıyaman Belediyesine olan borç 

tutarıyla ilgili bulunmaktadır.  
- Kamu iktisadi teĢebbüslerine borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 1.440 bin TL‟nin tamamı TPIC faturalarından yapılan bloke 

tutarlarına aittir. 
- Gerçek ve tüzel kiĢilere borçlar 
Bu hesapta kayıtlı 6.186 bin TL‟nin tamamı yurtiçi firmalardan satın alınan 

çeĢitli mal ve hizmetlerden borçlara aittir. 
 - YurtdıĢına borçlar 
 Bu hesapta kayıtlı 53.833 bin TL‟nin; 

49.188 bin TL‟si Petrol ve doğalgaz arama, sondaj gibi faaliyetlerin ortak yürütüldüğü 
yabancı firmalara olan ortak operasyon borçlarına, 

1.809 " yurtdıĢı satıcılara olan borçlara, 
2.211 " sipariĢe bağlanmıĢ ithalat bedellerinden borçlara, 

625 " akreditif sipariĢ avanslarından borçlara, 
53.833 

 
aittir.   

            Bb) Alınan depozito ve teminatlar 
 Bu hesapta kayıtlı 22.473 bin TL‟nin; 

19.249 bin TL‟si yurtdıĢı firmalardan alınan teminatlara, 
3.224 " yurtiçi firmalardan alınan teminatlara, 

22.473  aittir. 

Kısa vadeli “320-Satıcılar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı ticari 
borçlara bilanço gününde tahakkuk eden 33.220 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı 
ile “326-Alınan depozito ve teminatlar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı 
teminatlara tahakkuk eden 3.667 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı  “656-Kambiyo 
zararları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

C) Diğer borçlar 
 Bu hesapta kayıtlı 67.299 bin TL‟nin; 

2.057 bin TL‟si personele olan ücret, harcırah gibi borçlara, 
12.776 " T.C. Maliye Bakanlığı merkez saymanlığına ödenecek %10 hasılat 

payından borçlara, 
411 " resmi dairelere çeĢitli borçlara, 

6.477 " TPIC 2014-2015 yıllara ait bloke edilen faturalardan borçlara, 
1.664 " BOTAġ, TEĠAġ ve TEDAġ‟a çeĢitli borçlara,  

32.786 " yurtiçi gerçek ve tüzel kiĢilere çeĢitli borçlara, 
10.455 " yurtdıĢı gerçek ve tüzel kiĢilere çeĢitli borçlara, 

643 " burslu öğrencilere olan borçlara, 
30 " kurumla iliĢiği kesilen personele borçlara, 

67.299 
 

aittir. 

 
 

Kısa vadeli “336-Diğer çeĢitli borçlar” hesabında yabancı para cinsinden kayıtlı 
muhtelif borçlara bilanço gününde tahakkuk eden 1.527 bin TL tutarındaki aleyhte kur 
farkı “656-Kambiyo zararları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

5018 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde, KĠT‟lerin ve kamu Ģirketlerinin 
gayrisafi hasılatlarının en çok %15 ine kadar bir bedelin tahsil edilerek genel bütçeye 
gelir kaydedilmesi hükmolunmuĢtur. Aynı maddede, hasılat payı tahsil edilecek kurum 
ve kuruluĢlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanının Bakanlar Kurulunca 
belirleneceği kurala bağlanmıĢtır. 

Belirtilen uygulama ilk defa 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu 
maddesiyle yürürlüğe konulmuĢ olup, 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girene kadar ilgili 
yıl bütçe kanunlarında yer alan düzenlemelerle devam ettirilmiĢtir. 

Bu kapsamda, hasılat payı ödemelerini yapacak KĠT‟ler ve ödeme oranları 
30.12.2005 tarihli, 2005/9916 sayılı ve 29.12.2006 tarihli, 2006/11442 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla belirlenmiĢ olup, söz konusu KĠT‟ler Devlet Hava Meydanları 
ĠĢletmesi (%14), Devlet Malzeme Ofisi (%%10‟a kadar), Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü (%10) ve TPAO (%10‟dur).  

Bilanço günü itibarıyla TPAO‟nun T.C. Maliye Bakanlığı merkez saymanlığına 
ödeyeceği %10 hasılat payından borcu 12.776 bin TL‟dir. 

D- Alınan avanslar 
Bu hesapta kayıtlı 133.025 bin TL‟nin; 

627 bin TL‟si çeĢitli firmalardan alınan yurtiçi sipariĢ avanslarına, 
320 " çeĢitli firmalardan alınan yurtdıĢı sipariĢ avanslarına, 

4.417 " ortak operasyon avanslarına, 
127.619 " Afganistan Maden Bakanlığından alınan yurtdıĢı müteahhitlik 

hizmetleri avansına, 
42 " finanse edilen projeler (Leonardo da vinci) avansına, 

133.025  aittir. 

Kısa vadeli “340-Alınan sipariĢ avansları” hesabında yabancı para cinsinden 
kayıtlı alınan yurtdıĢı sipariĢ avanslarına bilanço gününde tahakkuk eden 1.800 bin TL 
tutarındaki aleyhte kur farkı ile  “349-Alınan diğer avanslar” hesabında yabancı para 
cinsinden kayıtlı Afganistan Maden Bakanlığından alınan yurtdıĢı müteahhitlik 
hizmetleri avansına tahakkuk eden 19.880 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı “656-
Kambiyo zararları” hesabında gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

 E- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım hakediĢleri 
 Bu hesap iĢlem görmemiĢtir. 
D- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  
TPAO‟nun sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 352.466 bin TL olup, bunun; 

323.041 bin TL‟si iĢletmenin tabi olduğu vergi ve fonları, 
9.119 " personele ait vergi ve fonları, 
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2.487 " üçüncü kiĢilere ait vergi ve fonları, 
17.768 " ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini, 

51 " ödenecek diğer yükümlülükleri, 
352.466 

 
göstermektedir.  

TPAO‟nun 2016 yılı hesap dönemi içinde verilmesi gereken geçici vergi, katma 
değer vergisi ve muhtasar beynnnamelerini süresi içinde verdiği tespit edilmiĢtir. 

TPAO‟nun gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, resim ve 
harçların yukarıdaki hesaplardan geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın ayrıntısına, 
rapor eklerine (Ek:11) alınan “Vergiler” çizelgesinde ayrıca yer verilmiĢtir. 

G- Borç ve gider karĢılıkları 
Bilanço gününde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin 

olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği 
bilinmeyen kısa vadeli borçlar ya da giderler için ayrılan karĢılıkların izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 39.016 bin TL olup, bunun;  

8.720 bin TL‟si kıdem tazminatı karĢılıklarına, 
30.296 " personel ikramiyeleri maliyet gider karĢılıklarına, 
39.016  aittir. 

Kıdem tazminatı karĢılıklarında kayıtlı 8.720 bin TL‟nin tamamı, Personel 
Yönetmeliğinin 15/1-b maddesi uyarınca 2017 yılında emekli edileceği öngörülen 
personele iliĢkin ayrılan karĢılıkları göstermektedir.  

F- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesap grubunun yıl 
sonu bakiyesi 14.777 bin TL olup, bunun;  

11.024 bin TL‟si 15.Aralık-31.Aralık dönemi personel ücret gider tahakkuklarına, 
3.753 " Aralık/2016 dönemi elektrik giderleri tahakkukuna, 

14.777  ait bulunmaktadır. 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir. 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
TPAO‟nun bir yıldan fazla süreli iĢletme borçları tutarı 8.325.636 bin TL‟nin 

ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir.  
A- Mali borçlar 
Bilanço tarihi itibarıyla vadesine bir yıldan fazla süre kalmıĢ banka ve diğer 

finans kuruluĢlarından alınan uzun vadeli kredilerin izlendiği bu hesap grubunun  yıl 
sonu bakiyesi 7.750.916  bin TL olup, bunun;  

3.519.200 bin TL‟si T.C. Ziraat Bankası nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 
1.564.089 " Vakıfbank nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 
1.564.089 " T. ĠĢ Bankası nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 
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2.487 " üçüncü kiĢilere ait vergi ve fonları, 
17.768 " ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini, 

51 " ödenecek diğer yükümlülükleri, 
352.466 

 
göstermektedir.  

TPAO‟nun 2016 yılı hesap dönemi içinde verilmesi gereken geçici vergi, katma 
değer vergisi ve muhtasar beynnnamelerini süresi içinde verdiği tespit edilmiĢtir. 

TPAO‟nun gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, resim ve 
harçların yukarıdaki hesaplardan geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın ayrıntısına, 
rapor eklerine (Ek:11) alınan “Vergiler” çizelgesinde ayrıca yer verilmiĢtir. 

G- Borç ve gider karĢılıkları 
Bilanço gününde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin 

olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği 
bilinmeyen kısa vadeli borçlar ya da giderler için ayrılan karĢılıkların izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 39.016 bin TL olup, bunun;  

8.720 bin TL‟si kıdem tazminatı karĢılıklarına, 
30.296 " personel ikramiyeleri maliyet gider karĢılıklarına, 
39.016  aittir. 

Kıdem tazminatı karĢılıklarında kayıtlı 8.720 bin TL‟nin tamamı, Personel 
Yönetmeliğinin 15/1-b maddesi uyarınca 2017 yılında emekli edileceği öngörülen 
personele iliĢkin ayrılan karĢılıkları göstermektedir.  

F- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesap grubunun yıl 
sonu bakiyesi 14.777 bin TL olup, bunun;  

11.024 bin TL‟si 15.Aralık-31.Aralık dönemi personel ücret gider tahakkuklarına, 
3.753 " Aralık/2016 dönemi elektrik giderleri tahakkukuna, 

14.777  ait bulunmaktadır. 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir. 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
TPAO‟nun bir yıldan fazla süreli iĢletme borçları tutarı 8.325.636 bin TL‟nin 

ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir.  
A- Mali borçlar 
Bilanço tarihi itibarıyla vadesine bir yıldan fazla süre kalmıĢ banka ve diğer 

finans kuruluĢlarından alınan uzun vadeli kredilerin izlendiği bu hesap grubunun  yıl 
sonu bakiyesi 7.750.916  bin TL olup, bunun;  

3.519.200 bin TL‟si T.C. Ziraat Bankası nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 
1.564.089 " Vakıfbank nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 
1.564.089 " T. ĠĢ Bankası nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 

 
 

527.880 " T. Halk Bankası  nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 
575.658 " Ingbank nezdindeki kredi borçları bakiyesine, 

7.750.916 .- aittir. 
 
Yukarıda ayrıntısı kayıtlı uzun vadeli “400-Banka kredileri” hesabında yabancı 

para cinsinden gelecek dönemlerde ödenecek kredi borçlarına bilanço gününde 
tahakkuk eden 1.392.326 bin TL tutarındaki aleyhte kur farkı “656-Kambiyo zararları” 
hesabında; yine aynı dönemde söz konusu kredilere tahakkuk eden 305.763 bin TL 
tutarındaki faiz ve komisyon giderleri ise, “661-Uzun vadeli boçlanma giderleri” 
hesabında  gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

TPAO‟nun  mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla yönetilmektedir. Bu kapsamda TPAO, 
nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli banka kredileri aracılığıyla 
sağlamayı amaçlamaktadır.  

Yönetim Kurulu‟nun 09.06.2014 tarihli ve 1748/2 sayılı kararında; TPAO, 
TPOC Ltd. eliyle %9 hissedarı olduğu Azerbaycan‟ın Güney Hazar Denizi‟nde yer 
alan ġah Deniz Projesine iliĢkin olarak, ġah Deniz ve SCP projelerinde TOTAL‟a ait 
%10 hissenin satın alınarak, TPAO‟nun projedeki payının %9‟dan %19‟a çıkarıldığı 
ve bu anlaĢmayla birlikte TPAO‟nun ġah Deniz Sahası‟nda en büyük ikinci hissedar 
olduğu belirtildikten sonra; 

TPAO‟nun yurtdıĢında finansman yükümlülüğü bulunan projelerinden 
Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Libya, Irak, KKTC ve yeni giriĢimleri için 2014 
yılında toplam 2.379.551.096 ABD Doları nakdi ve 2.445.325.345 ABD Doları fiziki 
harcamanın öngörüldüğü; ġah Deniz ve SCP projelerinde Total‟a ait %10 hissenin 
satın alınması kapsamında 420.600.000 ABD Doları nakdi ve fiziki bütçe ile yer alan 
ġah Deniz Projesi için 425.010.000 ABD Doları; 108.835.000 ABD Doları nakdi ve 
fiziki bütçe ile yer alan SCP Projesi için ayrıca 120.855.000 ABD Doları ilave 
ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, 

2014 yılı faaliyet programı ve bütçesi kapsamında, söz konusu projelere toplam 
545.865.000 ABD Doları ödenek ilave edilerek, ġah Deniz Projesi nakdi ve fiziki 
bütçesinin 845.610.000 ABD Doları, SCP Projesi nakdi ve fiziki bütçesinin 
229.690.000 ABD Doları, 2014 yılı TPAO yurtdıĢı nakdi yatırımlarının 2.926.004.996 
ABD Doları ve fiziki yatırımlarının 2.991.779.245 ABD Doları olarak revize edilerek 
onaylanması hususları kabul edilmiĢ; 25.07.2014 tarihli ve 1753 sayılı Yönetim 
Kurulu toplantısında ise, söz konusu nakit açıklarının finansmanına yönelik olarak 
yurtiçi yerleĢik bankalardan ABD Doları bazında kredi temin edilmesine karar 
verilmiĢtir. 

31.12.2016 tarihi itibarıyla yurtiçi yerleĢik bankalardan tahsis olunan krediler 
ile bu kredilerden kullanılan kısmın, yabancı para ve TL cinsinden ayrıntısı Tablo 
39‟da gösterilmiĢtir. 
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  Tablo 39: Banka tahsis kredileri 

Kredi 
kuruluĢu/banka 

Tahsis olunan 
kredi   (USD) 

Kullanılan kredi 
(USD) 

Anapara geri 
ödemesi (USD) 

Bakiye kredi 
borcu (USD) 

Bakiye kredi 
borcu 

TL karĢılığı (*) 
Vakıfbank 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 1.759.600 
T. ĠĢ Bankası 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 1.759.600 
T.C. Ziraat Bankası 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.000.000.000 3.519.200.000 
T. Halk Bankası (**) 250.000.000 150.000.000 - 150.000.000 527.880.000 
ING Bank 163.576.500 163.576.500 - 163.576.500 575.658.419 

Toplam 2.413.576.500 2.313.576.500 - 2.313.576.500 8.141.938.419 
(*)   TCMB döviz alıĢ kuru (3,5190) üzerinden Türk Lirasına çevrilmiĢtir. 
(**) 100 Milyon USD‟lik kısmı 30.04.2016 tarihinde iptal edilmiĢtir. 
 

TPAO, 31.12.2016 tarihli toplam kredi anapara borcu 8.141.938 bin TL‟nin; 
391.022 bin TL‟sini bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri olarak “300-Banka 
kredileri” hesabında, yukarıda ayrıntısı kayıtlı  7.750.916 bin TL tutarındaki uzun 
vadeli kısmını ise “400-Banka kredileri” hesabında izlemektedir. 

- T. ĠĢ Bankası ve Vakıfbank tahsis kredileri 
TPAO, TOTAL Ģirketinin ġah Deniz ve SCP projelerindeki %10‟luk hissesinin 

alınmasına iliĢkin Alım-Satım anlaĢmasını 26.05.2014 tarihinde imzalamıĢtır. Bu 
kapsamda yapılan yaklaĢık 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki ödemenin 1 milyar 
ABD Doları kısmının finansmanını, 25.07.2014 tarih ve 1753 sayılı yönetim kurulu 
kararı ve 24.07.2014 tarih ve 07787 sayılı genel müdürlük Oluru çerçevesinde, banka 
kredisiyle karĢılamıĢtır. 21.08.2014 tarihinde T. ĠĢ Bankası ve Vakıfbank ile ayrı ayrı 
olmak üzere 500 milyon ABD Doları tutarında kredi kullanım sözleĢmesi 
imzalamıĢtır. Krediler her iki banka tarafından 6 ayda bir faiz ödemeli ve 6 aylık 
LIBOR üzerinden Libor + 3,70 faiz oranlı, 3 yıl ödemesiz + 4 yılda ödemeli (7 yıl) ve 
binde 2,5 komisyon oranlı olarak verilmiĢtir. 2014 yılından itibaren 2016 yıl sonuna 
kadar T. ĠĢ Bankası ve Vakıfbank‟a yapılan toplam faiz ödemesi 85.553.366,37 ABD 
Doları tutarında olup, anapara geri ödemeleri Ağustos/2017 tarihinde baĢlayacaktır. 

- T.C. Ziraat Bankası tahsis kredisi 
TPAO, ġah Deniz ve SCP projeleri için gerekli yatırım harcamaları ile diğer 

devam eden projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için T.C. Ziraat 
Bankası ile 12.02.2015 tarihinde Libor + 3,58 faiz oranlı 500 milyon ABD Doları 
limitli kredi sözleĢmesi imzalamıĢtır. Söz konusu kredinin kullanılmasını müteakip, 
11.08.2015 tarihli kredi ihalesi sonucunda aynı miktarda 6 ayda bir faiz ödemeli, 4 yıl 
ana para geri ödemesiz, toplam 7 yıl vadeli olmak üzere Libor + 3,29 faiz oranı ile 
ayrıca kredi kullanmıĢtır. 04.09.2015 tarihinden itibaren 2016 yıl sonuna kadar T.C. 
Ziraat Bankası‟na yapılan faiz ödemesi 43.173.494,56 ABD Doları tutarındadır. 

- T. Halk Bankası tahsis kredisi 
TPAO, ġah Deniz ve SCP projeleri için gerekli yatırım harcamaları ile diğer 

devam eden projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için T. Halk Bankası 
ile 11.08.2015 tarihinde 6 ayda bir faiz ödemeli, 4 yıl ana para geri ödemesiz, toplam 7 
yıl vadeli olmak üzere Libor + 3,58 faiz oranlı 250 milyon ABD Doları limitli kredi 
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  Tablo 39: Banka tahsis kredileri 

Kredi 
kuruluĢu/banka 

Tahsis olunan 
kredi   (USD) 

Kullanılan kredi 
(USD) 

Anapara geri 
ödemesi (USD) 

Bakiye kredi 
borcu (USD) 

Bakiye kredi 
borcu 

TL karĢılığı (*) 
Vakıfbank 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 1.759.600 
T. ĠĢ Bankası 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 1.759.600 
T.C. Ziraat Bankası 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.000.000.000 3.519.200.000 
T. Halk Bankası (**) 250.000.000 150.000.000 - 150.000.000 527.880.000 
ING Bank 163.576.500 163.576.500 - 163.576.500 575.658.419 

Toplam 2.413.576.500 2.313.576.500 - 2.313.576.500 8.141.938.419 
(*)   TCMB döviz alıĢ kuru (3,5190) üzerinden Türk Lirasına çevrilmiĢtir. 
(**) 100 Milyon USD‟lik kısmı 30.04.2016 tarihinde iptal edilmiĢtir. 
 

TPAO, 31.12.2016 tarihli toplam kredi anapara borcu 8.141.938 bin TL‟nin; 
391.022 bin TL‟sini bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri olarak “300-Banka 
kredileri” hesabında, yukarıda ayrıntısı kayıtlı  7.750.916 bin TL tutarındaki uzun 
vadeli kısmını ise “400-Banka kredileri” hesabında izlemektedir. 

- T. ĠĢ Bankası ve Vakıfbank tahsis kredileri 
TPAO, TOTAL Ģirketinin ġah Deniz ve SCP projelerindeki %10‟luk hissesinin 

alınmasına iliĢkin Alım-Satım anlaĢmasını 26.05.2014 tarihinde imzalamıĢtır. Bu 
kapsamda yapılan yaklaĢık 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki ödemenin 1 milyar 
ABD Doları kısmının finansmanını, 25.07.2014 tarih ve 1753 sayılı yönetim kurulu 
kararı ve 24.07.2014 tarih ve 07787 sayılı genel müdürlük Oluru çerçevesinde, banka 
kredisiyle karĢılamıĢtır. 21.08.2014 tarihinde T. ĠĢ Bankası ve Vakıfbank ile ayrı ayrı 
olmak üzere 500 milyon ABD Doları tutarında kredi kullanım sözleĢmesi 
imzalamıĢtır. Krediler her iki banka tarafından 6 ayda bir faiz ödemeli ve 6 aylık 
LIBOR üzerinden Libor + 3,70 faiz oranlı, 3 yıl ödemesiz + 4 yılda ödemeli (7 yıl) ve 
binde 2,5 komisyon oranlı olarak verilmiĢtir. 2014 yılından itibaren 2016 yıl sonuna 
kadar T. ĠĢ Bankası ve Vakıfbank‟a yapılan toplam faiz ödemesi 85.553.366,37 ABD 
Doları tutarında olup, anapara geri ödemeleri Ağustos/2017 tarihinde baĢlayacaktır. 

- T.C. Ziraat Bankası tahsis kredisi 
TPAO, ġah Deniz ve SCP projeleri için gerekli yatırım harcamaları ile diğer 

devam eden projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için T.C. Ziraat 
Bankası ile 12.02.2015 tarihinde Libor + 3,58 faiz oranlı 500 milyon ABD Doları 
limitli kredi sözleĢmesi imzalamıĢtır. Söz konusu kredinin kullanılmasını müteakip, 
11.08.2015 tarihli kredi ihalesi sonucunda aynı miktarda 6 ayda bir faiz ödemeli, 4 yıl 
ana para geri ödemesiz, toplam 7 yıl vadeli olmak üzere Libor + 3,29 faiz oranı ile 
ayrıca kredi kullanmıĢtır. 04.09.2015 tarihinden itibaren 2016 yıl sonuna kadar T.C. 
Ziraat Bankası‟na yapılan faiz ödemesi 43.173.494,56 ABD Doları tutarındadır. 

- T. Halk Bankası tahsis kredisi 
TPAO, ġah Deniz ve SCP projeleri için gerekli yatırım harcamaları ile diğer 

devam eden projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için T. Halk Bankası 
ile 11.08.2015 tarihinde 6 ayda bir faiz ödemeli, 4 yıl ana para geri ödemesiz, toplam 7 
yıl vadeli olmak üzere Libor + 3,58 faiz oranlı 250 milyon ABD Doları limitli kredi 

 
 

sözleĢmesi imzalamıĢ, 30.04.2016 tarihine kadar 150 milyon ABD Doları kredi 
kullanmıĢ, geriye kalan 100 milyon ABD Doları kısmını ise aynı tarihte iptal etmiĢtir. 
2016 yıl sonuna kadar T. Halk Bankası‟na yapılan faiz ödemesi 3.400.442,50 ABD 
Doları tutarındadır. 

- ING Bank tahsis kredisi 
TPAO, ġah Deniz ve SCP projeleri için gerekli yatırım harcamaları ile diğer 

devam eden projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ING Bank ile 
11.08.2015 tarihinde 6 ayda bir faiz ödemeli, 4 yıl ana para geri ödemesiz, toplam 7 yıl 
vadeli olmak üzere Libor + 3,00 faiz oranlı 250 milyon ABD Doları limitli kredi 
sözleĢmesi imzalamıĢ ve 163.576.500 ABD Doları tutarında kredi kullanmıĢtır. 2016 
yıl sonuna kadar ING Bank‟a yapılan faiz ödemesi 1.443.424,49 ABD Doları 
tutarındadır. 

B- Ticari borçlar 
C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
Bu hesaplar iĢlem görmemiĢtir.  
E- Borç ve gider karĢılıkları 
Bu hesapta kayıtlı 574.720 bin TL‟nin;                

296.164 bin TL‟si kıdem tazminatı karĢılıklarına, 
101.553 " kasko dahili sigorta risk karĢılıklarına, 
177.003 " aktifle ilgisiz TPAO aleyhine açılmıĢ dava karĢılıklarına, 
574.720  aittir. 

TPAO, ĠĢ Kanunu çerçevesinde, en az bir yıllık hizmet süresini dolduran ve 
herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın iĢine son verilen, askerlik hizmeti için 
göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini 
dolduran ve emeklilik yaĢına gelmiĢ (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaĢ) personele 
kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Mevzuatın 08.09.1999 tarihi itibarıyla 
değiĢmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresiyle ilgili belirli geçiĢ 
yükümlülükleri vardır. 

Bu ödemeler 31.12.2016 itibarıyla 30 günlük maaĢ için en fazla 4.297,21 TL 
üzerinden (31.12.2015: 3.828,37 TL) çalıĢılan yıl baĢına emeklilik ya da fesih günündeki 
oran dikkate alınmak suretiyle Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına 
göre hesaplanmaktadır. Böylece kıdem tazminatı karĢılıklarına iliĢkin, TPAO 
çalıĢanlarının emekliliklerinden kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülüğü cari 
bazda hesaplanıp finansal tablolara yansıtılmaktadır. 2017 yılından sonraki 
dönemlerde emekli olması öngörülen personel için bu tutar 296.164 bin TL‟dir. 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Bu hesaplar iĢlem görmemiĢtir. 
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III. Öz kaynaklar 
Yılsonu itibarıyla 12.003.984 bin TL bakiye veren öz kaynak kalemlerinin 

ayrıntısı önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 40‟da gösterilmiĢtir.    
        Tablo 40: Öz kaynaklar  

Öz kaynaklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
a) ÖdenmiĢ Sermaye:       
    - Sermaye 3.000.000 3.500.000 500.000 
    - ÖdenmemiĢ sermaye (-)  -  190.000 190.000 
    - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları - - - 
    - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)  - -  - 

Toplam(a) 3.000.000 3.310.000 310.000 
b) Sermaye yedekleri:      
    - Hisse senedi ihraç primi      
    - Hisse senedi iptal kârları          - Diğer sermaye yedekleri 

Toplam (b) -   - - 
c) Kâr yedekleri:      
    - Yasal yedekler 2.927.457 3.194.402 266.945 
    - Statü yedekleri     

- 
    - Olağanüstü yedekler     
    - Diğer kâr yedekleri  280.525  280.525 
    - Özel fonlar      

Toplam (c) 3.207.982 3.474.927 266.945 
d) Kâr veya zarar:       
    - GeçmiĢ yıl kârı 1.867.699 2.277.418 409.719 
    - GeçmiĢ yıl zararı (-) - - - 
    - Dönem net kârı veya (zararı) 676.664 2.941.639 2.264.975 

Toplam (d) 2.544.363 5.219.057 2.674.694 
Genel Toplam 8.752.345 12.003.984 3.251.639 

A-ÖdenmiĢ sermaye 
TPAO‟nun 31.12.2016 tarihi itibarıyla onaylanmıĢ ve çıkarılmıĢ nominal 

sermaye tutarı 3.500.000 bin TL olup, (01.11.2016 tarih ve 2016/T-22 sayılı YPK 
kararı ile 3.000.000 bin TL‟den 3.500.000 bin TL‟ye yükseltilmiĢtir) bunun 3.310.000 
TL‟si ödenmiĢtir.  

Raporun mali bünye bölümünde ayrıntılı Ģekilde belirtildiği üzere, Ortaklığın 
kısa ve uzun vadeli borç kalemleri öz kaynaklarının yaklaĢık %89,5‟i düzeyinde 
bulunmakta olup, 2014 yılından itibaren finansman ihtiyacının özkaynakların yanı sıra 
giderek artan oranda yabancı kaynaklarla karĢılandığı, en önemlisi nakit giriĢlerinin 
sürekliliğini ve değiĢkenliğini uzun vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla 
sağlamaya çalıĢtığı 190 milyon TL tutarında ödenmemiĢ sermayesinin bir an önce 
ödenmesinin amaca uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

TPAO‟nun mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, uzun 
vadeli yabancı para banka kredileri aracılığıyla yönetilmeye çalıĢıldığından 190,0 
milyon TL tutarındaki ödenmemiĢ sermayenin biran önce ödenmesi hususunda ilgili 
merciler nezdinde giriĢimlerde bulunulması önerilir. 
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Öte yandan, Bakanlar Kurulu‟nun 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı 
Kararnamesi Eki Karar ile TPAO‟nun sermayesinde bulunan %100 Hazineye ait 
hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna devredilmiĢ; Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı‟na ait 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 
Ankara 20. Noterliği‟nin 29.03.2017 tarih 05607 yevmiye numarasıyla onaylanan 
2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın 
Hazineye ait hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu‟na aktarıldığı Ankara Ticaret 
Sicili Müdürlüğü‟nün 5602 No.lu Siciline kayden 31.03.2017 tarihinde tescil edilerek 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‟nin 05.04.2017 tarihli ve 9299 sayılı nüshasında ilan 
olunmuĢtur.  

Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Aġ Genel Müdürlüğü‟nün 
TPAO Genel Müdürlüğüne muhatap 17.02.2017 tarihli ve bilasayılı talimatlarında, 
değerleme çalıĢmalarını yürütmek üzere bir özel danıĢmanlık firması ile bağımsız 
denetim çalıĢmalarını yürütmek üzere bir bağımsız denetim firmasının ayrı ayrı 
yetkilendirildiği bildirilmiĢ olup, raporlama tarihi (Haziran/2017) itibarıyla söz konusu 
firmaların TPAO nezdindeki değerleme ve bağımsız denetim çalıĢmaları halihazırda 
devam etmektedir.  

Bakanlar Kurulu‟nun 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Kararnamesi Eki 
Karar ile TPAO‟nun yanı sıra T.C. Ziraat Bankası Aġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma 
Aġ, Posta ve Telgraf TeĢkilatı Aġ, Borsa Ġstanbul Aġ, Türksat Uydu HaberleĢme 
Kablo TV ve ĠĢletme Aġ‟nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, 
Türk Telekomünikasyon Aġ‟nin %6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden 
ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü de Türkiye Varlık 
Fonuna aktarılmıĢtır. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim ġirketi, 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı 
Kanunla kurulmuĢ, Bakanlar Kurulunun 17.10.2016 tarih ve 2016/9429 sayılı Kararı 
ile yürürlüğe konulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim ġirketi‟nin Yapısına ve 
ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı olmak kaydıyla özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve ġirket Esas SözleĢmesi  hükümlerine 
göre idare edilmek üzere BaĢbakanlığa bağlı anonim Ģirket statüsünde, “sermaye 
piyasalarında araç çeĢitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan 
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dıĢ kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli 
yatırımlara iĢtirak etmek” amacıyla kurulan bir Ģirkettir. Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim ġirketi‟nin kuruluĢ sermayesi 50 milyon TL olup, taahhüt edilmiĢ 
ve nakden ödenmiĢ sermaye paylarının  tamamı (%100) T.C. BaĢbakanlık 
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‟na aittir.  

B-Sermaye yedekleri 
Bu hesap hareket görmemiĢ ve bakiye vermemiĢtir. 
C-Kâr yedekleri  
Mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılmamıĢ ya da iĢletmede alıkonulmuĢ kârların 

izlendiği bu hesapta kayıtlı 3.474.927 bin  TL‟nin;                            

1.476.776 bin TL‟si önceki dönem kârlarından ayrılan I. tertip yasal yedeklere, 
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1.717.626 " önceki dönem kârlarından ayrılan II. tertip yasal yedeklere, 
280.525 " sermayeye eklenecek iĢtirak hisse satıĢı ile gayrimenkul satıĢından doğan 

kazançların %75‟lik kısmına,  
3.474.927  aittir. 

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip 
yasal yedeklerden oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, ġirketin ödenmiĢ 
sermayesinin %20 sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net kârın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci 
tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ sermayenin %5 ini aĢan dağıtılan kârın %10‟udur. 
Kanuni kayıtlarda yer alan geçmiĢ yıl ve dönem kârları dağıtılabilirler, ancak 
dağıtılmaları durumunda, yukarıda değinilen ikinci kanuni yedek akçe ayrılma Ģartına 
tabidirler. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini 
geçmediği sürece dağıtılamazlar, ancak olağanüstü yedek akçelerin tükenmesi halinde 
sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde 
kullanılamazlar. 

Yukarıda kayıtlı 280.525 bin TL‟nin tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 
5/1-e maddesi gereği KazakTurkMunay Ģirketinden elde edilen hisse satıĢ kârı ile 
Ağaçlıhöyük 270-271 parsel arazi satıĢ kazançlarının sermayeye eklenecek özel fonda 
tutulan %75‟lik kısmıdır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinde; “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taĢınmazlar 
ve iĢtirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve 
rüçhan haklarının satıĢından doğan kazançların %75‟lik kısmı … 

Bu istisna, satıĢın yapıldığı dönemde uygulanır ve satıĢ kazancının istisnadan 
yararlanan kısmı satıĢın yapıldığı yılı izleyen beĢinci yılın sonuna kadar pasifte özel 
bir fon hesabında tutulur. Ancak satıĢ bedelinin, satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci 
takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi Ģarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen 
satıĢ bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler 
ziyaa uğramıĢ sayılır. 

Ġstisna edilen kazançtan beĢ yıl içinde sermayeye ilave dıĢında herhangi bir 
Ģekilde baĢka bir hesaba nakledilen veya iĢletmeden çekilen ya da dar mükellef 
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramıĢ sayılır. Aynı süre içinde iĢletmenin 
tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm 
uygulanır …” düzenlemesi yer almaktadır. 

Söz konusu istisnanın uygulanmasına iliĢkin olarak I seri No.lu Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliğinin; “5.6.2.2.1 TaĢınmazlar” baĢlıklı bölümünde; satıĢa konu 
taĢınmazlardan doğacak kazancın bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için 
taĢınmazın Türk Medeni Kanunu‟nun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya 
tescil edilmiĢ olması gerektiğine ve yine aynı bölümde; “TaĢınmaz tanımına, 
taĢınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları da girecektir. Bütünleyici 
parça, Türk Medeni Kanunu‟nun 684 üncü maddesinde, “Bir Ģeye malik olan kimse, o 
Ģeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl 
Ģeyin temel unsuru olan ve o Ģey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı 
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1.717.626 " önceki dönem kârlarından ayrılan II. tertip yasal yedeklere, 
280.525 " sermayeye eklenecek iĢtirak hisse satıĢı ile gayrimenkul satıĢından doğan 

kazançların %75‟lik kısmına,  
3.474.927  aittir. 

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip 
yasal yedeklerden oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, ġirketin ödenmiĢ 
sermayesinin %20 sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net kârın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci 
tertip yasal yedekler ise ödenmiĢ sermayenin %5 ini aĢan dağıtılan kârın %10‟udur. 
Kanuni kayıtlarda yer alan geçmiĢ yıl ve dönem kârları dağıtılabilirler, ancak 
dağıtılmaları durumunda, yukarıda değinilen ikinci kanuni yedek akçe ayrılma Ģartına 
tabidirler. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini 
geçmediği sürece dağıtılamazlar, ancak olağanüstü yedek akçelerin tükenmesi halinde 
sadece zararları netleĢtirmek için kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde 
kullanılamazlar. 

Yukarıda kayıtlı 280.525 bin TL‟nin tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 
5/1-e maddesi gereği KazakTurkMunay Ģirketinden elde edilen hisse satıĢ kârı ile 
Ağaçlıhöyük 270-271 parsel arazi satıĢ kazançlarının sermayeye eklenecek özel fonda 
tutulan %75‟lik kısmıdır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinde; “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taĢınmazlar 
ve iĢtirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve 
rüçhan haklarının satıĢından doğan kazançların %75‟lik kısmı … 

Bu istisna, satıĢın yapıldığı dönemde uygulanır ve satıĢ kazancının istisnadan 
yararlanan kısmı satıĢın yapıldığı yılı izleyen beĢinci yılın sonuna kadar pasifte özel 
bir fon hesabında tutulur. Ancak satıĢ bedelinin, satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci 
takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi Ģarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen 
satıĢ bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler 
ziyaa uğramıĢ sayılır. 

Ġstisna edilen kazançtan beĢ yıl içinde sermayeye ilave dıĢında herhangi bir 
Ģekilde baĢka bir hesaba nakledilen veya iĢletmeden çekilen ya da dar mükellef 
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramıĢ sayılır. Aynı süre içinde iĢletmenin 
tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm 
uygulanır …” düzenlemesi yer almaktadır. 

Söz konusu istisnanın uygulanmasına iliĢkin olarak I seri No.lu Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliğinin; “5.6.2.2.1 TaĢınmazlar” baĢlıklı bölümünde; satıĢa konu 
taĢınmazlardan doğacak kazancın bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için 
taĢınmazın Türk Medeni Kanunu‟nun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya 
tescil edilmiĢ olması gerektiğine ve yine aynı bölümde; “TaĢınmaz tanımına, 
taĢınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları da girecektir. Bütünleyici 
parça, Türk Medeni Kanunu‟nun 684 üncü maddesinde, “Bir Ģeye malik olan kimse, o 
Ģeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl 
Ģeyin temel unsuru olan ve o Ģey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı 

 
 

değiĢtirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır” Ģeklinde 
tanımlanmıĢtır.  

Belirtilen vergi düzenlemeleriyle bağlantılı olarak TPAO‟nun Ulus Vergi 
Dairesi‟ne verdiği 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin “zarar 
olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler” bölümünün “taĢınmaz satıĢ kazancı istisnası 
(KVK Mad. 5/1-e)” satırında 1.175.328 bin TL beyan ettiği anlaĢılmıĢtır. 

YPK‟nın 20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen 
TPAO‟ya ait Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi ve Faz III Projesi 01.09.2016 tarihinde bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 
BOTAġ‟a devredilmiĢtir. 

460.082.212,00 TL varlık tabanı bedeli 10.01.2017 ve 10.02.2017 tarihlerinde 
olmak üzere 2 eĢit taksitte; devlet hissesi dahil 2.600.000.000 sm3 yastık gazı bedeli 
olan toplam 845.000.0000 ABD Doları bedel 25.03.2017 tarihinden itibaren baĢlamak 
üzere her ayın 25. günü, 22 eĢit taksitte BOTAġ tarafından TPAO‟ya ödenecektir.  

Doğal gaz depolama tesislerinin kurulabileceği alanlardan biri tüketilmiĢ 
rezervuar alanlarıdır. TPAO, doğal gaz depolama tesisinin de Ġstanbul‟un Silivri 
ilçesinde bulunan üç farklı bölgedeki rezervuarları kullandığı, tesisin doğal gaz arz 
güvenliğini sağlamak üzere faaliyete aldığı, Rusya‟dan temin edilen gazın tüketimin 
düĢtüğü yaz aylarında depolanmasını ve tüketimin arttığı kıĢ aylarında ise depolanan 
doğal gazın (çalıĢma gazı) geri üretilmesini sağladığı, yüzey tesislerinin rezervuar ile 
boru hatları arasında doğal gaz iletimini sağladığı, rezervuarlarda çalıĢma gazının geri 
üretilmesini sağlayan doğal gaz (yastık gazı) bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

Depolama tesislerinin gayrımenkul niteliğindeki unsurları yüzey tesisleri olup, 
yüzey tesisleri BOTAġ ana iletim boru hatları ile rezervuarlar arasında doğal gaz 
iletimini sağlayan makine-ekipman ve binalardan oluĢmaktadır. Depolama tesisinin 
yüzey tesisleri; Kuzey Marmara Toplama Ġstasyonu, Silivri Depolama Tesisleri, 
Değirmenköy Toplama Ġstasyonu ve Depolama Tesisi olarak üç bölgede yer almakta 
olup, tesisler tapuludur. 

Yukarıda yer verilen bilgilere göre, yüzey tesisleri tapu sicilinde arsa ya da tarla 
olarak tescilli gayrimenkuller üzerinde kurulu olup, söz konusu gayrimenkullere 
TPAO adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiĢtir. Mülkiyet hakkı tesis edilmiĢ 
gayrimenkuller TPAO yasal defterlerinde “250-Arsa ve araziler” hesaplarında, irtifak 
hakları ise “260-Haklar” hesaplarında kayıtlı olduğu, bunlar üzerinde yer alan 
binaların da “252-Binalar” hesabında muhasebeleĢtirildiği görülmüĢtür. 

Doğal gaz depolama tesisinin bir unsuru da yastık gazıdır. Kurumdan elde 
edilen bilgilere göre; rezervuarlarda yastık gazı olarak ifade edilen doğal gazın 
bulunması gerektiği, yastık gazının rezervuarda depolanan ve geri üretilmesi 
amaçlanan gazın (çalıĢma gazı) rezervuarlardan yüzey tesislerine ve boru hattına 
iletilmesinde gerekli olan basıncı sağlama fonksiyonunu yerine getirdiği, yastık gazı 
miktarının tesisin bağlı olduğu BOTAġ ana iletim boru hattının ihtiyaç duyduğu 
basınç seviyesine göre belirlendiği ve sabit olduğu, bu fonksiyonun yastık gazı yerine 
kompresörle ikame edilebileceği, kompresörlerin kurulum ve iĢletim maliyetlerinin 
yüksek olması gibi nedenlerle tesisin tasarımında yastık gazının tercih edildiği, yastık 
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gazının üretilebilmesi için tesise kompresör yatırımı yapmak gerektiği, bu nedenle 
üretiminin mümkün olmadığı, yastık gazının miktarının rezervuardan üretilecek 
çalıĢma gazının basınç seviyesine bağlı olmasından dolayı miktarının 
azaltılamayacağı, bu nedenle arbitraja konu edilemeyeceği, yastık gazının açıklanan bu 
niteliklerinin literatüre ve piyasa uygulamasına uygun olduğu belirtilmiĢtir. Yastık gazı 
TPAO‟nun yasal defterlerinde “251-Yeraltı ve yerüstü düzenleri” hesabında takip 
edilmektedir. 

Doğal gaz depolama tesisinin bütünleyici parçası niteliğinde olan makine ve 
teçhizatlar ise, “251-Yeraltı ve yerüstü düzenleri”, “253-Tesis, makine ve cihazlar” ile 
“255-DemirbaĢlar” hesaplarında takip edilmektedir. 

TPAO, söz konusu satıĢı 01.09.2016 tarihli ve T16090109 ve 01.09.2016 tarihli 
ve T16090110 No.lu satıĢ faturaları ile belgelendirmiĢtir. 

KuruluĢun yasal kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde doğal gaz depolama 
tesisinin satıĢından elde edilen gelirin 01.09.2016 tarih ve 160901105 No.lu muhasebe 
fiĢinde “679-Diğer olağandıĢı gelir ve karlar” hesabında muhasebeleĢtirildiği, satıĢ 
gelirinin 460.082 bin TL‟lik kısmının doğal gaz depolama tesisinin gayrimenkul ve 
bütünleyici parçalarını oluĢturan makine, ekipman ve cihazlardan oluĢtuğu; 2.496.468 
bin TL‟lik kısmının ise tesisin bütünleyici parçası niteliğinde olan yastık gazına iliĢkin 
olduğu, toplam 2.956.550 bin TL (= 460.082 + 2.496.468) satıĢ gelirinin kayıtlara 
alındığı anlaĢılmıĢtır. 

Doğal gaz depolama tesisinin gayrimenkul ve bütünleyici parça niteliğinde olan 
makine, cihaz ve ekipmanların maliyetlerinin 435.950 bin TL, bunlara iliĢkin 
amortismanların 129.184 bin TL, yastık gazının maliyet bedelinin ise 1.082.679 bin 
TL olmak üzere toplam 1.389.445  bin TL maliyet bedelinin (= 435.950 – 129.184 + 
1.082.679) 01.09.2016 tarih ve 160901134 – 160901162, 160901168 No.lu muhasebe 
fiĢleri, 31.10.2016 tarih ve 161031370 No.lu muhasebe fiĢi, 15.11.2016 tarih ve 
161115068 No.lu muhasebe fiĢi, 18.11.2016 tarih ve 161118061 No.lu muhasebe fiĢi, 
30.12.2016 tarih ve 161230301 No.lu muhasebe fiĢinde “689-Diğer olağandıĢı gider 
ve zararlar” hesabında muhasebeleĢtirildiği anlaĢılmıĢtır. 

Buna göre, ticari bilanço karına aktarılan satıĢ kazancı 1.567.104 bin TL           
(= 2.956.550 – 1.389.445)‟dir. 

TPAO‟nun gayrimenkul satıĢ kazancı olan 1.567.104 bin TL‟nin %75‟i 
oranında 1.175.328 bin TL özel fon ayırdığı, söz konusu iĢlemi 31.03.2017 tarih ve 
4391 sayılı yevmiye maddesinde gerçekleĢtirdiği görülmüĢtür. 

TPAO‟nun satıĢ bedeli olan 2.956.550 bin TL‟nin tahsilini 25.12.2018 tarihine 
kadar gerçekleĢtirmesi öngörülmüĢ olup, BOTAġ ile mükellef kurum arasında 
düzenlenen protokolün 4.14 maddesinde bu husus düzenlenmiĢtir. 

TPAO‟nun aktifinde yer alan Doğal Gaz Depolama Tesisinin yukarıda belirtilen 
YPK Kararı ile BOTAġ‟a devredildiğinden bahisle, tesislerde yer alan yastık gazının 
mütemmim cüz niteliğinde olduğuna iliĢkin açıklamalar ve ilgili tesisin BOTAġ‟a satıĢ 
suretiyle devredilmesi neticesinde, doğal gaz depolama tesisinin yüzey tesisleri 
mülkiyet ve irtifak haklarının satıĢında ve mütemmim cüz niteliğindeki yastık gazı 
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gazının üretilebilmesi için tesise kompresör yatırımı yapmak gerektiği, bu nedenle 
üretiminin mümkün olmadığı, yastık gazının miktarının rezervuardan üretilecek 
çalıĢma gazının basınç seviyesine bağlı olmasından dolayı miktarının 
azaltılamayacağı, bu nedenle arbitraja konu edilemeyeceği, yastık gazının açıklanan bu 
niteliklerinin literatüre ve piyasa uygulamasına uygun olduğu belirtilmiĢtir. Yastık gazı 
TPAO‟nun yasal defterlerinde “251-Yeraltı ve yerüstü düzenleri” hesabında takip 
edilmektedir. 

Doğal gaz depolama tesisinin bütünleyici parçası niteliğinde olan makine ve 
teçhizatlar ise, “251-Yeraltı ve yerüstü düzenleri”, “253-Tesis, makine ve cihazlar” ile 
“255-DemirbaĢlar” hesaplarında takip edilmektedir. 

TPAO, söz konusu satıĢı 01.09.2016 tarihli ve T16090109 ve 01.09.2016 tarihli 
ve T16090110 No.lu satıĢ faturaları ile belgelendirmiĢtir. 

KuruluĢun yasal kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde doğal gaz depolama 
tesisinin satıĢından elde edilen gelirin 01.09.2016 tarih ve 160901105 No.lu muhasebe 
fiĢinde “679-Diğer olağandıĢı gelir ve karlar” hesabında muhasebeleĢtirildiği, satıĢ 
gelirinin 460.082 bin TL‟lik kısmının doğal gaz depolama tesisinin gayrimenkul ve 
bütünleyici parçalarını oluĢturan makine, ekipman ve cihazlardan oluĢtuğu; 2.496.468 
bin TL‟lik kısmının ise tesisin bütünleyici parçası niteliğinde olan yastık gazına iliĢkin 
olduğu, toplam 2.956.550 bin TL (= 460.082 + 2.496.468) satıĢ gelirinin kayıtlara 
alındığı anlaĢılmıĢtır. 

Doğal gaz depolama tesisinin gayrimenkul ve bütünleyici parça niteliğinde olan 
makine, cihaz ve ekipmanların maliyetlerinin 435.950 bin TL, bunlara iliĢkin 
amortismanların 129.184 bin TL, yastık gazının maliyet bedelinin ise 1.082.679 bin 
TL olmak üzere toplam 1.389.445  bin TL maliyet bedelinin (= 435.950 – 129.184 + 
1.082.679) 01.09.2016 tarih ve 160901134 – 160901162, 160901168 No.lu muhasebe 
fiĢleri, 31.10.2016 tarih ve 161031370 No.lu muhasebe fiĢi, 15.11.2016 tarih ve 
161115068 No.lu muhasebe fiĢi, 18.11.2016 tarih ve 161118061 No.lu muhasebe fiĢi, 
30.12.2016 tarih ve 161230301 No.lu muhasebe fiĢinde “689-Diğer olağandıĢı gider 
ve zararlar” hesabında muhasebeleĢtirildiği anlaĢılmıĢtır. 

Buna göre, ticari bilanço karına aktarılan satıĢ kazancı 1.567.104 bin TL           
(= 2.956.550 – 1.389.445)‟dir. 

TPAO‟nun gayrimenkul satıĢ kazancı olan 1.567.104 bin TL‟nin %75‟i 
oranında 1.175.328 bin TL özel fon ayırdığı, söz konusu iĢlemi 31.03.2017 tarih ve 
4391 sayılı yevmiye maddesinde gerçekleĢtirdiği görülmüĢtür. 

TPAO‟nun satıĢ bedeli olan 2.956.550 bin TL‟nin tahsilini 25.12.2018 tarihine 
kadar gerçekleĢtirmesi öngörülmüĢ olup, BOTAġ ile mükellef kurum arasında 
düzenlenen protokolün 4.14 maddesinde bu husus düzenlenmiĢtir. 

TPAO‟nun aktifinde yer alan Doğal Gaz Depolama Tesisinin yukarıda belirtilen 
YPK Kararı ile BOTAġ‟a devredildiğinden bahisle, tesislerde yer alan yastık gazının 
mütemmim cüz niteliğinde olduğuna iliĢkin açıklamalar ve ilgili tesisin BOTAġ‟a satıĢ 
suretiyle devredilmesi neticesinde, doğal gaz depolama tesisinin yüzey tesisleri 
mülkiyet ve irtifak haklarının satıĢında ve mütemmim cüz niteliğindeki yastık gazı 

 
 

satıĢında, KVK‟nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve KDV Kanununun 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının (r) bentleri uyarınca istisnadan yararlanılacağına dair 
15.08.2016 tarihli Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığının olumlu görüĢlerine istinaden; 

Doğal Gaz Depolama tesislerinin bütünleyici parçalarıyla birlikte BOTAġ‟a 
satıĢından doğan 1.567.104 bin TL tutarındaki kazancın 1.175.328 bin TL tutarındaki 
%75 lik kısmı, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendine göre 2016 yılı kurumlar vergisinden istisna edilmek suretiyle, 2017 yılında 
“544-Sermayeye eklenecek iĢtirak hissesi satıĢ karı ile gayri menkul satıĢ karları” 
hesabına alındığı anlaĢılmıĢ olmakla birlikte,  söz konusu istisnadan yararlanmanın, 
satıĢ bedelinin, satıĢın yapıldığı 2016 yılını izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar 
tahsil edilmesi Ģartına bağlanması ve bu süre içinde tahsil edilmeyen satıĢ bedeline 
isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergilerin ziyaa 
uğramıĢ sayılarak vergi yasalarının öngördüğü cezai müeyyidelere tabi tutulacağı 
anlaĢılmaktadır. Bu nedenle;  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan 
maddi duran varlıkların satıĢından elde edilen kazançların %75‟i satıĢ tarihinden 
itibaren beĢ yıl içinde sermaye artıĢında kullanılmak üzere özkaynak hesaplarına 
kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olup, söz konusu istisnadan 
yararlanmanın satıĢ bedelinin satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna 
kadar tahsil edilmesi Ģartına bağlanması nedeniyle, sermayeye eklenmek amacıyla 
özkaynaklarda özel fon hesabına kaydedilen (1.175.328 bin TL) Silivri Kuzey Marmara 
ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinin bütünleyici parçaları ve yastık 
gazı ile birlikte BOTAġ‟a devrinden doğan toplam 2.956.550 bin TL tutarındaki satıĢ 
gelirinin tamamının herhangi bir gecikme olmaksızın Kurumlar Vergisi Kanununun 
5/1-e maddesi uyarınca satıĢın yapıldığı 2016 yılını izleyen ikinci takvim yılının 
sonunda 25.12.2018 tarihine kadar tahsil edilmesi hususunda gerekli özenin 
gösterilmesi önerilir. 

  D- GeçmiĢ yıl kârları  
Bu hesapta kayıtlı 2.277.418 bin TL‟nin;          

122.291 bin TL‟si 2011 yılı dağıtım dıĢı kalan kârlara, 
789.850 " 2012 yılı dağıtım dıĢı kalan kârlara, 
799.051 " 2013 yılı dağıtım dıĢı kalan kârlara, 
156.507 " 2014 yılı dağıtım dıĢı kalan kârlara, 
409.719 " 2015 yılı dağıtım dıĢı kalan kârlara, 

2.277.418                                   aittir. 

E- GeçmiĢ yıl zararları 
Bu hesap iĢlem görmemiĢtir.  
F- Dönem net kârı 
TPAO‟nun 2016 yılı faaliyet dönemine iliĢkin tahakkuk eden net kâr tutarı 

2.941.639 bin TL olup, dönem net kârının oluĢumu hakkında ayrıntılı incelemelere 
raporun “Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiĢtir. 
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 Nazım hesaplar 
TPAO‟nun sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, 

TPAO‟nun fer‟i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, TPAO dıĢında bir 
kısım iĢletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi; kullanılması bir kısım 
hukuki sınırlamalara tabi iĢletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da 
muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi 
amacıyla bu hesapta izlenen toplam 894.439 bin TL tutarındaki meblağın;            

367.169 bin TL‟si vergi matrahından indirilecek tutarlara, 
179.542 " kanunen kabul edilmeyen giderlere, 
171.044 " verilen teminat mektuplarına, 
170.106 " alınan teminat mektuplarına, 

3.755 " alınan aciz vesikalarına, 
2.520 “ sipariĢe bağlanmıĢ ithalat tutarlarına, 

268 " önceki döneme ait beyannameden indirilecek giderlere, 
33 “ mukavele anlaĢma ve protokollere, 
2 “ 16.06.2010-15.06.2015 dönemine ait “kurum maaĢ ödeme protokolü” 

kapsamında Vakıfbank‟a fatura edilmiĢ promosyon giderleri (963 bin TL) iz 
bedeline ve diğer nazım hesaplara,   

894.439  aittir. 
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 Nazım hesaplar 
TPAO‟nun sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, 

TPAO‟nun fer‟i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, TPAO dıĢında bir 
kısım iĢletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi; kullanılması bir kısım 
hukuki sınırlamalara tabi iĢletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da 
muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi 
amacıyla bu hesapta izlenen toplam 894.439 bin TL tutarındaki meblağın;            

367.169 bin TL‟si vergi matrahından indirilecek tutarlara, 
179.542 " kanunen kabul edilmeyen giderlere, 
171.044 " verilen teminat mektuplarına, 
170.106 " alınan teminat mektuplarına, 

3.755 " alınan aciz vesikalarına, 
2.520 “ sipariĢe bağlanmıĢ ithalat tutarlarına, 

268 " önceki döneme ait beyannameden indirilecek giderlere, 
33 “ mukavele anlaĢma ve protokollere, 
2 “ 16.06.2010-15.06.2015 dönemine ait “kurum maaĢ ödeme protokolü” 

kapsamında Vakıfbank‟a fatura edilmiĢ promosyon giderleri (963 bin TL) iz 
bedeline ve diğer nazım hesaplara,   

894.439  aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. GELĠR TABLOSU 
TPAO‟nun gelirleri, ham petrol ve doğalgaz satıĢı ile çeĢitli hizmet 

gelirlerinden oluĢmaktadır. Söz konusu gelirlerin yaklaĢık %78‟i ham petrol satıĢından 
kaynaklanmaktadır. Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim edildiği veya kabulün 
gerçekleĢtiği tarihlerde faturalanmıĢ değerler üzerinden tahakkuk esasına göre 
kaydedilmektedir. Net satıĢlar, alıcılara faturalanmıĢ mal ve hizmet satıĢ bedelinden 
%10 oranlı devlet hissesinin tenzil edilmesinden sonraki tutarlar üzerinden 
gösterilmiĢtir. 

TPAO‟nun, 2016 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 1.577.381 bin TL 
tutarındaki net satıĢ gelirine karĢılık satıĢların maliyeti 771.759 bin TL, faaliyet 
giderleri 773.920 bin TL olmak üzere satıĢların ticari maliyet toplamı 1.545.679 bin 
TL düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 
31.702 bin TL tutarında faaliyet kârı tahakkuk etmiĢtir. 

Dövize dayalı parasal varlık hesaplarına tahakkuk eden kambiyo kârları, 
BOTAġ‟a satıĢ suretiyle devredilen Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz 
Depolama Tesisleri ile yastık gazı gelirleri, iĢtiraklerden temettü gelirleri, faiz gelirleri 
ile diğer kaleminden tahakkuk etmiĢ diğer faaliyetlerden olağan ve olağan dıĢı gelir ve 
kârlar toplamı 6.707.589 bin TL‟dir. 

Buna karĢılık, dövize dayalı parasal yükümlülük hesaplarına tahakkuk eden 
kambiyo zararları, Doğal Gaz Depolama Müdürlüğünün BOTAġ‟a devir protokolü 
hükümlerine göre malzeme bedelleri, peĢin ödenmiĢ kiralar ve sigorta poliçeleri ile 
fatura bedellerinden ortaya çıkan gider ve zararlar, uzun vadeli banka kredilerine 
tahakkuk eden finansman giderleri, Batman, Adıyaman ve Trakya bölgelerine ait yıl 
içinde çalıĢmayan ham petrol sahaları ile bunların sondaj parkı giderleri, karĢılık 
giderleri ve diğer kaleminden tahakkuk etmiĢ diğer faaliyetlerden olağan/olağan dıĢı 
gider ve zararlar toplamı 3.402.663 bin TL‟dir. 

Faaliyet kârı  tutarı 31.702 bin TL‟ye, diğer faaliyetlerden olağan/olağan dıĢı 
gelir-gider olumlu farkı 3.304.926 bin TL‟nin ilavesi neticesinde tahakkuk eden 
dönem kârı 3.336.628 bin TL‟dir. 

Dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve istisnalar 
dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanan 
kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülük için ayrılan karĢılıklar 394.989 bin TL‟dir. 

Dönem kârından, kurumlar vergisinin tenzil edilmesinden sonra elde edilen 
2.941.639 bin TL tutarındaki net kârdan; 667.326 bin TL I. tertip yedek, 454.863 bin 
TL II. tertip yedek, 1.175.328 bin TL taĢınmaz satıĢ kazancı istisnası (KV5/1-e) olmak 
üzere toplam 2.297.517 bin TL tutarında olağan yedek akçe ve kâr yedeği ayrılmıĢtır. 

Dağıtılabilir kâr tutarı 644.122 bin TL ise 233 sayılı KHK hükümleri uyarınca 
Hazine MüsteĢarlığı adına, “570-GeçmiĢ yıl kârları” hesabına alınmıĢtır.  

TPAO‟nun 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı, 
önceki dönem verileriyle karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 41‟de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 41: Gelir ve giderler  

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Brüt satıĢlar   2.007.741  1.730.963 (276.778) 
1-Yurt içi satıĢlar 2.007.741    1.730.963  (276.778) 
2-Yurt dıĢı satıĢlar       
3-Diğer gelirler       

B- SatıĢ indirimleri (-)  179.523  153.582 25.941 
1-SatıĢtan iadeler (-)      
2-SatıĢ iskontoları (-)      
3-Diğer indirimler (-) 179.523  153.582  25.941 

C- Net satıĢlar  1.828.218  1.577.381 (250.837) 
D- SatıĢların maliyeti(-)  837.549  771.759 65.790 

1-Satılan mamuller maliyeti (-) 505.190  519.018  (13.828) 
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 207.371  186.034  21.337 
3-Satılan hizmet maliyeti (-) 124.988  66.707  58.281 
4-Diğer satıĢların maliyeti (-)      

Brüt satıĢ kârı veya (zararı)  990.669  805.622 (185.047) 
E- Faaliyet giderleri (-)  1.343.027  773.920 569.107 

1-AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-) 956.928  380.070  576.858 
2-Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 75.260  78.022  (2.762) 
3-Genel yönetim giderleri (-) 310.839  315.828  (4.989) 

Faaliyet kârı veya (zararı)  (352.358)  31.702 384.060 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  2.439.100  3.650.261 1.211.161 

1-ĠĢtiraklerden temettü gelirleri 325.182  325.838  656 
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      
3-Faiz gelirleri 150.565  173.071  22.506 
4-Komisyon gelirleri      
5-Konusu kalmayan karĢılıklar 5  23  18 
6-Menkul kıymet satıĢ kârları      
7-Kambiyo kârları 1.918.607  3.089.215  1.170.608 
8-Reeskont faiz gelirleri      
9-Enflasyon düzeltmesi kârları      

  10-Diğer olağan gelir ve kârlar 44.741  62.114  17.373 
G- Diğer faaliyetlerden  olağan gid. ve zarar (-)  901.320  1.574.887 (673.567) 

1-Komisyon giderleri (-)      
2-KarĢılık giderleri (-) 147  556  (409) 
3-Menkul kıymet satıĢ zararları (-)      
4-Kambiyo zararları (-) 806.795  1.464.288  (657.493) 
5-Reeskont faiz giderleri      
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)      
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 94.378  110.043  (15.665) 

H- Finansman giderleri (-)  172.869  306.321 (133.452) 
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 504  558  (54) 
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 172.365  305.763  (133.398) 

Olağan kâr veya (zarar)  1.012.553  1.800.755 788.202 
I- Olağan dıĢı gelir ve kârlar  39.668  3.057.328 3.017.660 

1-Önceki dönem gelir ve kârları 5.567  6.746  1.179 
2-Diğer olağan dıĢı gelir ve kârlar 34.101  3.050.582  3.016.481 

J- OlağandıĢı gider ve zararlar (-)  229.641  1.521.455 (1.291.814) 
1-ÇalıĢmayan kısım gider ve zararları (-) 90.525  90.347  178 
2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 3.425  1.658  1.767 
3-Diğer olağan dıĢı gider ve zararlar (-) 135.691  1.429.450  (1.293.759) 

Dönem kârı veya  (zararı)  822.580  3.336.628 2.514.048 
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karĢ.(-)  145.916  394.989 249.073 

Dönem net kârı veya (zararı)  676.664  2.941.639 2.264.975 
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Tablo 41: Gelir ve giderler  

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Brüt satıĢlar   2.007.741  1.730.963 (276.778) 
1-Yurt içi satıĢlar 2.007.741    1.730.963  (276.778) 
2-Yurt dıĢı satıĢlar       
3-Diğer gelirler       

B- SatıĢ indirimleri (-)  179.523  153.582 25.941 
1-SatıĢtan iadeler (-)      
2-SatıĢ iskontoları (-)      
3-Diğer indirimler (-) 179.523  153.582  25.941 

C- Net satıĢlar  1.828.218  1.577.381 (250.837) 
D- SatıĢların maliyeti(-)  837.549  771.759 65.790 

1-Satılan mamuller maliyeti (-) 505.190  519.018  (13.828) 
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 207.371  186.034  21.337 
3-Satılan hizmet maliyeti (-) 124.988  66.707  58.281 
4-Diğer satıĢların maliyeti (-)      

Brüt satıĢ kârı veya (zararı)  990.669  805.622 (185.047) 
E- Faaliyet giderleri (-)  1.343.027  773.920 569.107 

1-AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-) 956.928  380.070  576.858 
2-Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 75.260  78.022  (2.762) 
3-Genel yönetim giderleri (-) 310.839  315.828  (4.989) 

Faaliyet kârı veya (zararı)  (352.358)  31.702 384.060 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  2.439.100  3.650.261 1.211.161 

1-ĠĢtiraklerden temettü gelirleri 325.182  325.838  656 
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      
3-Faiz gelirleri 150.565  173.071  22.506 
4-Komisyon gelirleri      
5-Konusu kalmayan karĢılıklar 5  23  18 
6-Menkul kıymet satıĢ kârları      
7-Kambiyo kârları 1.918.607  3.089.215  1.170.608 
8-Reeskont faiz gelirleri      
9-Enflasyon düzeltmesi kârları      

  10-Diğer olağan gelir ve kârlar 44.741  62.114  17.373 
G- Diğer faaliyetlerden  olağan gid. ve zarar (-)  901.320  1.574.887 (673.567) 

1-Komisyon giderleri (-)      
2-KarĢılık giderleri (-) 147  556  (409) 
3-Menkul kıymet satıĢ zararları (-)      
4-Kambiyo zararları (-) 806.795  1.464.288  (657.493) 
5-Reeskont faiz giderleri      
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)      
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 94.378  110.043  (15.665) 

H- Finansman giderleri (-)  172.869  306.321 (133.452) 
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 504  558  (54) 
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 172.365  305.763  (133.398) 

Olağan kâr veya (zarar)  1.012.553  1.800.755 788.202 
I- Olağan dıĢı gelir ve kârlar  39.668  3.057.328 3.017.660 

1-Önceki dönem gelir ve kârları 5.567  6.746  1.179 
2-Diğer olağan dıĢı gelir ve kârlar 34.101  3.050.582  3.016.481 

J- OlağandıĢı gider ve zararlar (-)  229.641  1.521.455 (1.291.814) 
1-ÇalıĢmayan kısım gider ve zararları (-) 90.525  90.347  178 
2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 3.425  1.658  1.767 
3-Diğer olağan dıĢı gider ve zararlar (-) 135.691  1.429.450  (1.293.759) 

Dönem kârı veya  (zararı)  822.580  3.336.628 2.514.048 
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karĢ.(-)  145.916  394.989 249.073 

Dönem net kârı veya (zararı)  676.664  2.941.639 2.264.975 

 
 

A- Brüt satıĢlar 
Önceki döneme göre, % 13,8 oranında, 276.778 bin TL azalarak, 1.730.963 bin 

TL tutarında gerçekleĢen brüt satıĢların;  

1.354.131 bin TL‟si ham petrol satıĢ hasılatına, 
168.070 “ doğalgaz satıĢ hasılatına, 
58.927 “ hizmet satıĢ hasılatına, 

128.500 “ doğalgaz depolama hizmet satıĢ hasılatına, 
21.335 “ ortak operasyon hizmet satıĢ hasılatına, 

1.730.963 
 

aittir. 

B- SatıĢ indirimleri 
Bu hesapta kayıtlı 153.582 bin TL‟nin;  

118.429 bin TL‟si ham petrol satıĢlarından, 
14.706 “ doğalgaz satıĢlarından, 

5.891 “ hizmet satıĢlarından, 
12.850 “ doğalgaz depolama hizmet satıĢlarından, 

1.706 “ ortak operasyon hizmet satıĢlarından, 
153.582 

 
indirimlere aittir. 

SatıĢ indirimleri hesabında kayıtlı tutarlar, 30.12.2005 tarih ve 2005/9916 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Ortaklığın gayri safi hâsılatının %10‟u oranında 
hesaplanan „Devlet Hissesi‟ tutarlarını ifade etmektedir. 

5018 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde, KĠT‟lerin ve kamu Ģirketlerinin 
gayrisafi hasılatlarının en çok %15 ine kadar bir bedelin tahsil edilerek genel bütçeye 
gelir kaydedilmesi hükmolunmuĢtur. Aynı maddede, hasılat payı tahsil edilecek kurum 
ve kuruluĢlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanının Bakanlar Kurulunca 
belirleneceği kurala bağlanmıĢtır. 

Belirtilen uygulama ilk defa 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu 
maddesiyle yürürlüğe konulmuĢ, 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girene kadar ilgili yıl 
bütçe kanunlarında yer alan düzenlemelerle devam ettirilmiĢtir. 

Bu kapsamda, hasılat payı ödemelerini yapacak KĠT‟ler ve ödeme oranları 
30.12.2005 tarihli, 2005/9916 sayılı ve 29.12.2006 tarihli, 2006/11442 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla belirlenmiĢ olup, söz konusu KĠT‟ler Devlet Hava Meydanları 
ĠĢletmesi (%14), Devlet Malzeme Ofisi (%%10‟a kadar), Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü (%10) ve TPAO (%10)‟dur. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk 
tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla”; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satıĢları 
(Devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile 
doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının %10'u hasılat payı olarak Maliye 
Bakanlığına ödenmektedir. 
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C- Net satıĢlar 
Brüt satıĢlardan satıĢ indirimlerinin tenzilinden sonra net satıĢlar önceki döneme 

göre %13,7 azalarak 1.577.381 bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
D- SatıĢların maliyeti (-) 
Önceki döneme göre, % 7,9 oranında, 65.790 bin TL azalarak 771.759 bin TL 

tutarında gerçekleĢen satıĢ maliyetlerinin; 

519.018 bin TL‟si satılan mamul maliyetlerine, 
186.034 “ satılan ticari mal maliyetlerine, 
66.707 “ satılan hizmet maliyetlerine, 

771.759 
 

aittir. 

Brüt satıĢ kârı 
Net satıĢlar tutarı 1.577.381  bin TL‟den satıĢların maliyeti tutarı 771.759 bin 

TL‟nin tenzil edilmesi sonucu 805.622 bin TL brüt satıĢ kârı tahakkuk etmiĢtir.  
E- Faaliyet giderleri (-) 
Önceki döneme göre %42,4 oranında 569.107 bin TL azalarak 773.920 bin TL 

tutarnda gerçekleĢen faaliyet giderlerinin; 

380.070 bin TL‟si araĢtırma geliĢtirme giderlerine, 
78.022 “ pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderlerine, 

315.828 “ genel yönetim giderlerine, 
773.920 

 
aittir. 

1- AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-) 
Terk edilen kuyu giderleri, sondaj öncesi arama giderleri, sondaj fer‟i giderleri, 

aktifleĢtirilmiĢ olan giderlerden döneme isabet eden itfa payları gibi gider unsurlarının 
izlendiği ve geçen yıla göre % 60,3 oranında 576.858 bin TL azalarak 380.070 bin TL 
tutarında bakiye veren bu hesabın;  

2.430 bin TL‟si Trakya bölgesi terkedilen kuyu ve sahalara iliĢkin ilk madde ve 
malzeme, vergi, resim harç ve sabit kıymet giderlerini, 

230.102 “ Merkez teĢkilatının sondaj öncesi arama giderlerini (ilk madde malzeme, 
personel, dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeĢitli giderler, vergi, 
resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları), 

143.738 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölgesi sondaj fer‟i giderlerini (ilk madde 
malzeme, personel, dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeĢitli 
giderler, vergi, resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları), 

3.800 “ 
AraĢtrma Grup BaĢkanlığı “B.Karadeniz Gaz Hidrat Potns. Ols. Meknz. 
3D Model Projesi” ile yurtiçi diğer Ar-ge projelerine iliĢkin personel, 
dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer çeĢitli giderleri, 

380.070  göstermektedir. 

2- Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 78.022 bin TL‟nin;  
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C- Net satıĢlar 
Brüt satıĢlardan satıĢ indirimlerinin tenzilinden sonra net satıĢlar önceki döneme 

göre %13,7 azalarak 1.577.381 bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
D- SatıĢların maliyeti (-) 
Önceki döneme göre, % 7,9 oranında, 65.790 bin TL azalarak 771.759 bin TL 

tutarında gerçekleĢen satıĢ maliyetlerinin; 

519.018 bin TL‟si satılan mamul maliyetlerine, 
186.034 “ satılan ticari mal maliyetlerine, 
66.707 “ satılan hizmet maliyetlerine, 

771.759 
 

aittir. 

Brüt satıĢ kârı 
Net satıĢlar tutarı 1.577.381  bin TL‟den satıĢların maliyeti tutarı 771.759 bin 

TL‟nin tenzil edilmesi sonucu 805.622 bin TL brüt satıĢ kârı tahakkuk etmiĢtir.  
E- Faaliyet giderleri (-) 
Önceki döneme göre %42,4 oranında 569.107 bin TL azalarak 773.920 bin TL 

tutarnda gerçekleĢen faaliyet giderlerinin; 

380.070 bin TL‟si araĢtırma geliĢtirme giderlerine, 
78.022 “ pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderlerine, 

315.828 “ genel yönetim giderlerine, 
773.920 

 
aittir. 

1- AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-) 
Terk edilen kuyu giderleri, sondaj öncesi arama giderleri, sondaj fer‟i giderleri, 

aktifleĢtirilmiĢ olan giderlerden döneme isabet eden itfa payları gibi gider unsurlarının 
izlendiği ve geçen yıla göre % 60,3 oranında 576.858 bin TL azalarak 380.070 bin TL 
tutarında bakiye veren bu hesabın;  

2.430 bin TL‟si Trakya bölgesi terkedilen kuyu ve sahalara iliĢkin ilk madde ve 
malzeme, vergi, resim harç ve sabit kıymet giderlerini, 

230.102 “ Merkez teĢkilatının sondaj öncesi arama giderlerini (ilk madde malzeme, 
personel, dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeĢitli giderler, vergi, 
resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları), 

143.738 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölgesi sondaj fer‟i giderlerini (ilk madde 
malzeme, personel, dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeĢitli 
giderler, vergi, resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları), 

3.800 “ 
AraĢtrma Grup BaĢkanlığı “B.Karadeniz Gaz Hidrat Potns. Ols. Meknz. 
3D Model Projesi” ile yurtiçi diğer Ar-ge projelerine iliĢkin personel, 
dıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer çeĢitli giderleri, 

380.070  göstermektedir. 

2- Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 78.022 bin TL‟nin;  

 
 

18.058 bin TL‟si   Batman ve Adıyaman bölgesi ham petrol boru hattı taĢıma bedeline, 
1.894 “ Trakya bölgesi ham petrol tanker/gemi ile taĢıma bedeline, 
3.877 “ Trakya bölgesi doğalgaz boru hattı giderlerine, 

53.412 “ Batman ve Adıyaman bölgesi harici ham petrol taĢıma bedeline (BotaĢ, 
TPIC, Tiway, Pemi, Perenco, Ame, Çalık Aġ, Güney Yıldızı), 

579 “ Merkez teĢkilatı ham petrol pazarlama giderlerine, 
202 “ Merkez teĢkilatı doğal gaz pazarlama giderlerine, 

78.022  aittir. 

3- Genel yönetim giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 315.828 bin TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin;     

190.728 bin TL'si Merkez teĢkilatına, 
69.607 “ Batman bölge müdürlüğüne, 
34.623 “ Adıyaman bölge müdürlüğüne, 
20.870 “ Trakya bölge müdürlüğüne, 

315.828 
 

aittir. 

Önceki döneme göre %1,6 oranında artıĢ gösteren genel yönetim giderlerinin 
%58 oranında 183.077 bin TL‟sini personel giderleri, %21,1 oranında 66.637 bin 
TL‟sini çeĢitli giderler, %12 oranında 38.005 bin TL‟sini dıĢardan sağlanan fayda ve 
hizmetler, %5,4 oranında 17.074 bin TL‟sini amortisman ve tükenme payları, %1,9 
oranında 5.833 bin TL‟sini ilk madde ve malzeme, %1,6 oranında 5.202 bin TL‟sini 
vergi, resim ve harç giderleri teĢkil etmiĢtir. 

Faaliyet kârı 
Brüt satıĢ kârı 805.622 bin TL‟den faaliyet giderleri toplamı 773.920 bin 

TL‟nin tenzil edilmesi neticesinde 31.702 bin TL tutarında faaliyet kârı tahakkuk 
etmiĢtir.  

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
TPAO‟nun esas faaliyetleri dıĢında kalan diğer faaliyetlerden elde ettiği olağan 

gelir ve kârlar toplamı, önceki döneme göre %49,7 oranında artarak 3.650.261 bin TL 
tutarında gerçekleĢmiĢ olup, ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

1- ĠĢtiraklerden temettü geliri 
Bu hesapta kayıtlı 325.838 bin TL‟nin tamamı Azeri Çıralı GüneĢli Projesi 

ortak giriĢim Ģirketi Azerbaijan International Operating Company (AIOC)‟deki TPAO 
ortaklık payı %6,75 karĢılığı elde edilen temettü gelirine aittir. 

3- Faiz gelirleri 
Bu hesapta kayıtlı 173.071 bin TL‟nin;  

129.226 bin TL‟si Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC Ltd)‟nin ġah Deniz 
projesinden sağlanan faiz gelirlerine, 

18.912 “ TP Europe Ltd.‟nin Rusya Baytugan sahası projesinden sağlanan faiz 
gelirlerine, 

15.595 “ Proje Ģirketi Turkish Petroleum SCP Ltd.‟den sağlanan faiz gelirlerine, 
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7.222 “ vadeli TL mevduat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirlerine, 
1.179 “ vadeli döviz tevdiat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirlerine, 

195 “ Trakya bölge müdürlüğünün repo gelirlerine, 
212 “ firmalardan elde edilen faiz gelirlerine, 
530 “ diğer faiz gelirlerine, 

173.071  aittir. 

5- Konusu kalmayan karĢılıklar 
Bu hesapta kayıtlı 23 bin TL‟nin tamamı, Adıyaman ve Trakya bölge 

müdürlüklerine ait dava ya da icra takibinde tahsil edilen Ģüpheli ticari alacakların 
karĢılık iptallerine aittir. 

7- Kambiyo kârları 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 3.089.215 bin TL‟nin;  

2.352.580 bin TL‟si 133-233-234 hesaplarda kayıtlı yurtdıĢı bağlı ortaklıklardan yabancı para 
cinsinden alacaklara tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

99.833 “ 132-232 hesaplarda kayıtlı yurtdıĢı iĢtiraklerden yabancı para cinsinden 
alacaklara tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

525.160 “ 136-236 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden diğer çeĢitli alacaklara 
tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

40.906 “ 120-220 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden ticari alacaklara tahakkuk 
eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

30.440 “ vadeli döviz tevdiat hesaplarından tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo 
kârına, 

5.637 “ vadesiz döviz tevdiat hesaplarından tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo 
kârına, 

28.478 “ 259-279 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden verilen avanslara tahakkuk 
eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

3.065 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin dövize dayalı parasal 
varlıklarına tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

1.689 “ 159 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden verilen sipariĢ avanslarına 
tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

1.400 “ 300 hesapta kayıtlı yabancı para banka kredilerine tahakkuk eden lehte kur 
farkı kambiyo kârına, 

27 “ dövize dayalı diğer parasal varlık hesaplarına tahakkuk eden lehte kur farkı 
kambiyo kârına, 

3.089.215  aittir. 

TPAO, yasal kayıtlarında yabancı para cinsinden muhasebeleĢtirdiği iĢlemleri 
iĢlem tarihindeki kurları kullanarak Türk Lirası‟na çevirmiĢtir. Bilançoda yer alan 
dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 
Türk Lirası‟na çevrilmiĢlerdir. Böylece dövize dayalı parasal varlıklar TCMB Döviz 
AlıĢ Kuru ile dövize dayalı parasal yükümlülükler ise TCMB Döviz SatıĢ Kuru ile 
TL‟ye dönüĢtürülmüĢ; bu iĢlemlerin gerçekleĢmesinden ve yabancı para cinsinden 
olan parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden 
kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri kambiyo kârı/zararı hesaplarında, TL/dövizli 
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7.222 “ vadeli TL mevduat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirlerine, 
1.179 “ vadeli döviz tevdiat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirlerine, 

195 “ Trakya bölge müdürlüğünün repo gelirlerine, 
212 “ firmalardan elde edilen faiz gelirlerine, 
530 “ diğer faiz gelirlerine, 

173.071  aittir. 

5- Konusu kalmayan karĢılıklar 
Bu hesapta kayıtlı 23 bin TL‟nin tamamı, Adıyaman ve Trakya bölge 

müdürlüklerine ait dava ya da icra takibinde tahsil edilen Ģüpheli ticari alacakların 
karĢılık iptallerine aittir. 

7- Kambiyo kârları 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 3.089.215 bin TL‟nin;  

2.352.580 bin TL‟si 133-233-234 hesaplarda kayıtlı yurtdıĢı bağlı ortaklıklardan yabancı para 
cinsinden alacaklara tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

99.833 “ 132-232 hesaplarda kayıtlı yurtdıĢı iĢtiraklerden yabancı para cinsinden 
alacaklara tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

525.160 “ 136-236 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden diğer çeĢitli alacaklara 
tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

40.906 “ 120-220 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden ticari alacaklara tahakkuk 
eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

30.440 “ vadeli döviz tevdiat hesaplarından tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo 
kârına, 

5.637 “ vadesiz döviz tevdiat hesaplarından tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo 
kârına, 

28.478 “ 259-279 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden verilen avanslara tahakkuk 
eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

3.065 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin dövize dayalı parasal 
varlıklarına tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

1.689 “ 159 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden verilen sipariĢ avanslarına 
tahakkuk eden lehte kur farkı kambiyo kârına, 

1.400 “ 300 hesapta kayıtlı yabancı para banka kredilerine tahakkuk eden lehte kur 
farkı kambiyo kârına, 

27 “ dövize dayalı diğer parasal varlık hesaplarına tahakkuk eden lehte kur farkı 
kambiyo kârına, 

3.089.215  aittir. 

TPAO, yasal kayıtlarında yabancı para cinsinden muhasebeleĢtirdiği iĢlemleri 
iĢlem tarihindeki kurları kullanarak Türk Lirası‟na çevirmiĢtir. Bilançoda yer alan 
dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak 
Türk Lirası‟na çevrilmiĢlerdir. Böylece dövize dayalı parasal varlıklar TCMB Döviz 
AlıĢ Kuru ile dövize dayalı parasal yükümlülükler ise TCMB Döviz SatıĢ Kuru ile 
TL‟ye dönüĢtürülmüĢ; bu iĢlemlerin gerçekleĢmesinden ve yabancı para cinsinden 
olan parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden 
kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri kambiyo kârı/zararı hesaplarında, TL/dövizli 

 
 

tevdiat hesaplarına tahakkuk eden faizler ise faiz geliri hesabında gelir tablosuna 
yansıtılmıĢtır. 

10- Diğer olağan gelir ve kârlar 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 62.114 bin TL‟nin; 

20.304 bin TL‟si Hilal Tur. Seyahat Turizm Tic. Ltd. ġti.‟den tahakkuk eden ceza gelirine, 
18.953 “ doğalgaz depolama tesisi yansıtma gelirlerine, 
13.937 “ yurtdıĢı operasyonlardan diğer faaliyet gelirlerine, 

4.850 “ kira gelirlerine, 
1.117 “ tabldot ve çay ocağı gelirlerine, 

907 “ lokal ve sosyal tesis gelirlerine, 
774 “ laboratuvar ve test gelirlerine, 
625 “ eğitim ve kopyalama gelirlerine, 
477 “ misafirhane gelirlerine, 
121 “ spor tesisi gelirlerine, 
47 “ ihale ve Ģartname gelirlerine, 

2 “ SSK iĢ görmezlik gelirine, 
62.114 

 
aittir. 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
TPAO‟nun esas faaliyetleri dıĢında kalan diğer faaliyetleriyle ilgili olağan gider 

ve zararlar toplamı, önceki döneme göre %74,7 oranında artarak 1.574.887 bin TL 
tutarında gerçekleĢmiĢ olup, ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 

2- KarĢılık giderleri (-) 
Bu hesapta kayıtlı 556 bin TL‟nin; 

464 bin TL'si Batman bölge müdürlüğünün dava ve icra safhasındaki Ģüpheli alacaklar 
karĢılık giderlerine, 

37 “ Merkez teĢkilatının dava ve icra safhasındaki Ģüpheli alacaklar karĢılık 
giderlerine, 

29 “ Adıyaman bölge müdürlüğünün dava ve icra safhasındaki Ģüpheli alacaklar 
karĢılık giderlerine, 

26 “ Trakya bölge müdürlüğünün dava ve icra safhasındaki Ģüpheli alacaklar 
karĢılık giderlerine, 

556                       aittir. 

4- Kambiyo zararları (-) 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 1.464.288 bin TL‟nin; 

1.392.326 bin TL‟si 400 hesapta kayıtlı yabancı para banka kredilerine tahakkuk eden aleyhte 
kur farkı kambiyo zararına, 

33.220 “ 320 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden ticari borçlara tahakkuk eden 
aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 

19.880 “ 349 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden alınan diğer avanslara tahakkuk 
eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 

9.171 “ 303 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden uzun vadeli kredilerin anapara 
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taksit ve faizlerine tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
3.667 “ 326 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden alınan depozito ve teminatlara 

tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
2.211 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin dövize dayalı parasal 

yükümlülüklerine tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
1.800 “ 340 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden alınan sipariĢ avanslarına 

tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
1.527 “ 336 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden diğer çeĢitli borçlara tahakkuk 

eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
436 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin vadesiz döviz tevdiat 

hesaplarına tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
48 “ 333 hesapta kayıtlı yurtdıĢı bağlı ortaklıklara yabancı para cinsinden 

borçlara tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
2 “ 335 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden personele borçlara tahakkuk 

eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
1.464.288  aittir. 

7- Diğer olağan gider ve zararlar (-) 
Bu hesapta kayıtlı 110.043 bin TL‟nin;  

81.454 bin TL'si Azeri Çıralı GüneĢli projesi kapsamında TPAO Azerbaycan 
Temsilciliğince Azerbaycan‟da ödenen vergi giderlerine, 

18.953 “ Doğal Gaz Depolama Tesisi yansıtma giderlerine, 
5.267 “ Batman ve Trakya bölge müdürlüklerine ait diğer çeĢitli gider ve zararlara, 
2.527 “ TP Afganistan Ltd.‟ye ait teminat mektubu masraflarının faturalandırılarak 

gelir kaydedilmesini müteakip gider kaydına, 
1.387 “ Merkez tabldot giderlerine, 

342 “ Merkez sosyal tesis giderlerine, 
113 “ yurtdıĢı projelere iliĢkin diğer gider ve zararlara, 

110.043                       aittir. 

H- Finansman giderleri (-)  
TPAO‟nun borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlandığı ve varlıkların 

maliyetine eklenmemiĢ bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer 
giderleri kapsayan bu hesap grubunda kayıtlı toplam 306.321 bin TL‟nin; 

293.704 bin TL'si uzun vadeli banka kredileri faiz giderlerine,, 
12.059 “ uzun vadeli banka kredilerine iliĢkin peĢin ödenen komisyon giderlerine, 

558 “ kısa vadeli teminat mektubu komisyon giderlerine, 
306.321                       aittir. 

Finansman giderlerinin kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler bakımından 
ayrıntısına rapor ekleri (Ek:10) arasında yer verilmiĢtir. 

Olağan kâr 
TPAO‟nun 31.702 bin TL tutarındaki faaliyet kârına; 3.650.261 bin TL‟lik 

diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi, 1.881.208 bin TL‟lik diğer 
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taksit ve faizlerine tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
3.667 “ 326 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden alınan depozito ve teminatlara 

tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
2.211 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin dövize dayalı parasal 

yükümlülüklerine tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
1.800 “ 340 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden alınan sipariĢ avanslarına 

tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
1.527 “ 336 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden diğer çeĢitli borçlara tahakkuk 

eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
436 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin vadesiz döviz tevdiat 

hesaplarına tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
48 “ 333 hesapta kayıtlı yurtdıĢı bağlı ortaklıklara yabancı para cinsinden 

borçlara tahakkuk eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
2 “ 335 hesapta kayıtlı yabancı para cinsinden personele borçlara tahakkuk 

eden aleyhte kur farkı kambiyo zararına, 
1.464.288  aittir. 

7- Diğer olağan gider ve zararlar (-) 
Bu hesapta kayıtlı 110.043 bin TL‟nin;  

81.454 bin TL'si Azeri Çıralı GüneĢli projesi kapsamında TPAO Azerbaycan 
Temsilciliğince Azerbaycan‟da ödenen vergi giderlerine, 

18.953 “ Doğal Gaz Depolama Tesisi yansıtma giderlerine, 
5.267 “ Batman ve Trakya bölge müdürlüklerine ait diğer çeĢitli gider ve zararlara, 
2.527 “ TP Afganistan Ltd.‟ye ait teminat mektubu masraflarının faturalandırılarak 

gelir kaydedilmesini müteakip gider kaydına, 
1.387 “ Merkez tabldot giderlerine, 

342 “ Merkez sosyal tesis giderlerine, 
113 “ yurtdıĢı projelere iliĢkin diğer gider ve zararlara, 

110.043                       aittir. 

H- Finansman giderleri (-)  
TPAO‟nun borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlandığı ve varlıkların 

maliyetine eklenmemiĢ bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer 
giderleri kapsayan bu hesap grubunda kayıtlı toplam 306.321 bin TL‟nin; 

293.704 bin TL'si uzun vadeli banka kredileri faiz giderlerine,, 
12.059 “ uzun vadeli banka kredilerine iliĢkin peĢin ödenen komisyon giderlerine, 

558 “ kısa vadeli teminat mektubu komisyon giderlerine, 
306.321                       aittir. 

Finansman giderlerinin kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler bakımından 
ayrıntısına rapor ekleri (Ek:10) arasında yer verilmiĢtir. 

Olağan kâr 
TPAO‟nun 31.702 bin TL tutarındaki faaliyet kârına; 3.650.261 bin TL‟lik 

diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi, 1.881.208 bin TL‟lik diğer 

 
 

faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile finansman giderlerinin tenzili neticesinde 
tahakkuk eden olağan kâr tutarı 1.800.755 bin TL‟dir. 

I- OlağandıĢı gelir ve kârlar 
TPAO‟nun olağan faaliyetlerinden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak 

ortaya çıkması beklenmeyen iĢlem ve olaylardan kaynaklanan gelir ve kârlarının yer 
aldığı bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 3.057.328 bin TL olup, ayrıntısı aĢağıda 
incelenmiĢtir. 

1- Önceki dönem gelir ve kârları 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 6.746 bin TL‟nin; 

1.594 bin TL‟si Merkez teĢkilatının önceki dönemlere ait dava ve icra mahkeme gelirlerine, 
5.117 “ Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerinin önceki dönemlere ait 

dava ve icra mahkeme gelirlerine, 
35 “ diğer olağandıĢı gelir ve kârlara, 

6.746 
 

aittir. 

2- Diğer olağandıĢı gelir ve kârlar 
Bu hesapta kayıtlı 3.050.582 bin TL‟nin; 

2.956.550 bin TL‟si BOTAġ‟a devredilen Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Yer 
Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve Faz III Projesine ait arazi ve arsalar, 
yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis makine cihazlar, döĢeme ve 
demirbaĢlar ile yine BOTAġ‟a devredilen Silivri Doğal Gaz Depolama 
Tesisinde kayıtlı yastık gazı bedelinden elde edilen gelir ve kârlara, 
 51.621 “ tazminat ve ceza gelirlerine, 

18.684 “ yurtiçi ve yurtdıĢı üretim sahaları ve sondaj kuyularından ambara iade 
malzeme bedellerinin gelir kaydına, 

10.867 “ sigorta tazminlerine, 
3.723 “ arızi satıĢ kârlarına, 

402 “ irad kaydolunan teminatlara, 
8.735 “ diğer olağandıĢı gelir ve kârlara, 

3.050.582 
 

aittir. 

J- OlağandıĢı gider ve zararlar (-) 
TPAO‟nun olağan faaliyetlerinden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak 

ortaya çıkması beklenmeyen iĢlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararlarının yer 
aldığı bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 1.521.455 bin TL olup, ayrıntısı aĢağıda 
incelenmiĢtir. 

1- ÇalıĢmayan kısım gider ve zararları (-) 
Bu hesapta kayıtlı 90.347 bin TL‟nin; 

32.332 bin TL‟si Batman bölgesinin yıl içinde çalıĢmayan ham petrol sahalarına ait giderler 
ile sondaj parkı giderlerine, 

48.363 “ 
Adıyaman bölgesinin yıl içinde çalıĢmayan ham petrol sahalarına ait 
giderler ile sondaj parkı giderlerine, 
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9.652 “ 
Trakya bölgesinin yıl içinde çalıĢmayan ham petrol sahalarına ait giderler 
ile sondaj parkı giderlerine, 

90.347 
 

aittir. 

2- Önceki dönem gider ve zararları (-) 
Bu hesapta kayıtlı 1.658 bin TL‟nin; 

1.242 bin TL‟si Tripartite loan Agreement kapsamında 2014 yılında tahakkuk eden faizlere 
iliĢkin %10 vergi kesintisinin önceki dönemlere ait gider kaydına, 

198 “ BotaĢ-Dörtyol Aralık-2015 dönemi depolama ve su tahliyesi fatura 
bedeline, 

84 “ önceki döneme ait düzeltme beyannamesi giderine, 
43 “ önceki döneme ait MKE Sismik Ekip patlayıcı faturası bedeline, 
30 “ önceki döneme ait Hazar Strateji Enstitüsüne ait avans kapatma bedeline, 
15 “ Türk Kamu ĠĢletmeleri Birliğinin 2015 yılı üyelik aidatına, 
46 “ önceki döneme iliĢkin diğer muhtelif gider ve zararlara, 

1.658 
 

aittir. 

3- Diğer olağandıĢı gider ve zararlar (-) 
Bu hesapta kayıtlı 1.429.450 bin TL‟nin;  

1.389.446 bin TL‟si Doğalgaz Depolama Müdürlüğünün BOTAġ‟a devri ile ilgili malzeme 
bedellerinin devri, peĢin ödenmiĢ kira ve sigorta giderlerinin devri, ilgili 
faturaların devri, devir protokolünün ek 3 listesinde yer alan parsellerin 
devri iĢlemlerinin gider ve zarar kaydına, 

899 “ Doğal Gaz Depolama Müdürlüğünün BOTAġ‟a devri kapsamında yapılan 
sözleĢmede TPAO‟ya düĢen damga vergisi tutarına, 

28.147 “ aktifle ilgisiz dava ve karĢılık giderlerine, 
3.838 “ tenzil ve ihraç edilen duran varlık zararlarına, 
3.112 “ personel dava gider ve zararlarına, 

 “ sabit kıymet satıĢ zararlarına, 
3.592 “ diğer olağandıĢı gider ve zararlara, 

261 “ zarar kaydedilen tazminatlar ile teminat mektubu masraflarına,, 
155 “ Merkez teĢkilatı, Batman ve Adıyaman bölge müdürlüklerinin ĠġKUR ve 

SGK‟ya ödedikleri idari para cezalarına, 
1.429.450 

 
ait bulunmaktadır. 

Dönem kârı 
TPAO‟nun 1.800.755 bin TL‟lik olağan kâr tutarına; 3.057.328 bin TL‟lik 

olağandıĢı gelir ve kârların ilavesi, 1.521.455 bin TL‟lik olağandıĢı gider ve zararların 
tenzili neticesinde,  3.336.628 bin TL tutarında dönem kârı tahakkuk etmiĢtir. 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karĢılığı (-) 
TPAO‟nun dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve 

istisnalar dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisi ve/veya diğer yasal yükümlülükler için ayrılmıĢ karĢılık 
tutarı 394.989 bin TL olup, vergi matrahının oluĢumu aĢağıda incelenmiĢtir. 
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ait bulunmaktadır. 

Dönem kârı 
TPAO‟nun 1.800.755 bin TL‟lik olağan kâr tutarına; 3.057.328 bin TL‟lik 

olağandıĢı gelir ve kârların ilavesi, 1.521.455 bin TL‟lik olağandıĢı gider ve zararların 
tenzili neticesinde,  3.336.628 bin TL tutarında dönem kârı tahakkuk etmiĢtir. 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karĢılığı (-) 
TPAO‟nun dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve 
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Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi 
oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen 
giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleĢik Ģirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi 
olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düĢüldükten sonra kalan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadır. 

Türkiye‟de uygulanan kurumlar vergisi oranı %20‟dir. Geçici vergi üçer aylık 
dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2016 yılı kurum 
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aĢamasında kurum 
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20‟dir. 

Geçici vergi dört dönemde ödenir, 14 ġubat, 14 Mayıs, 14 Ağustos ve 14 Kasım 
beyan tarihleri olmak üzere ödemeler, beyan olunan ayların 17 nci günü yapılır. Geçici 
vergi dönemlerinde ödenen vergiler “193-PeĢin ödenen vergi ve fonlar” hesabında 
kayıt ve izlenir. Kurumlar vergisi kesin tahakkukunda ortaya çıkan farklar geçici 
verginin toplam tutarından mahsup edilir. Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödenen 
geçici verginin üzerinde ise aradaki fark vergi dairesine ödenmekle birlikte, tersi 
durumda nakden iade alınabileceği gibi mahsup iĢlemi de yapılabilir. 

Zararlar gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kârdan düĢülmek üzere, 
maksimum beĢ yıl taĢınabilir. Ancak oluĢan zararlar geriye dönük olarak önceki 
yıllarda oluĢan kârlardan düĢülemez. 

Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresiyle mutabakat sağlamak 
gibi bir uygulama yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri, hesap döneminin 
kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili 
makamlar, hesap dönemini takip eden beĢ yıl süresince vergi beyannamelerini ve 
bunlara temel teĢkil eden muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde 
yeniden tarhiyat yapabilirler.  

Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri paralelinde kurumlar vergisi hesabı:  

Yukarıda ayrıntısı kayıtlı 2016 yılı faaliyet dönemi safi kurum kazancından  
tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından, yıl içinde dört ayrı geçici vergilendirme 
döneminde aynı tutarda  peĢin ödenmiĢ geçici vergiler mahsup edilmiĢtir.  

Dönem net kârı  
3.336.628 bin TL tutarındaki dönem kârından, 394.989 bin TL‟lik vergi ve 

diğer yasal yükümlülük karĢılığının tenzilinden sonra, 2.941.639 bin TL tutarında 
dönem net kârı, TPAO‟nun 2016 yılı finansal tablolarına yansıtılmıĢtır. 

  Tutar (Bin TL) 
Ticari Bilanço Kârı : 3.336.628 
Matraha Ġlaveler (Kanunen kabul edilmeyen giderler) : 199.010 
Matrahtan Tenziller (Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar) : (385.365) 
Doğal gaz depolama tesisi satıĢından doğan %75 oranlı kazanç istisnası (KVK 5/1-e) : (1.175.328) 
Dönem Safi Kurum Kazancı (Kurumlar vergisi matrahı) : 1.974.945 
Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 394.989 
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Dönem kârının dağıtımı 
TPAO Ana Statüsünün „„TPAO Plan, Program ve Bütçesi‟‟ kenar baĢlıklı 20 

nci maddesinde; 
„„… muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr 

dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanır …‟‟ 
düzenlemesine yer verilmiĢ, 

233 sayılı KHK‟nın “TeĢekküllerde Kâr Dağıtımı” kenar baĢlıklı 36 ncı 
maddesinde ise; 

“ TeĢekküllerin ve müesseselerin yıllık kârlarının %20 sini nominal 
sermayelerinin tamamına ulaĢıncaya kadar birinci tertip yedek akçe olarak 
ayıracakları, 

TeĢekküllerin ve müesseselerin birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler 
ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kârın %20 sini 
nominal sermayenin tamamına ulaĢıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek akçe olarak 
ayıracakları, nominal sermayenin tamamına ulaĢtıktan sonra %10 oranında yedek akçe 
ayrılmasına devam olunacağı, 

TeĢekkül ve müesseselerde kârdan varsa geçmiĢ yıl zararlarının mahsup 
edileceği, 

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kârın, müesseselerde teĢekküle, 
teĢekküllerde ise ödenmemiĢ sermayeye mahsup edildikten sonra bakiyesinin 
Hazineye devredileceği” kurala bağlanmıĢtır. 

Buna göre, dönem kârından, kurumlar vergisinin tenzil edilmesinden sonra elde 
edilen 2.941.639 bin TL tutarındaki dönem net kârından; 667.326 bin TL I. tertip 
yedek, 454.863 bin TL II. tertip yedek, 1.175.328 bin TL taĢınmaz satıĢ kazancı 
istisnası (KV5/1-e) olmak üzere toplam 2.297.517 bin TL tutarında olağan yedek akçe 
ve kâr yedeği ayrılmıĢtır. 

Dağıtılabilir kâr tutarı 644.122 bin TL ise 233 sayılı KHK hükümleri uyarınca 
Hazine MüsteĢarlığı adına, “570-GeçmiĢ yıl kârları” hesabına alınmıĢtır.  

Yukarıdaki düzenleme hükümleri çerçevesinde, 2016 yılı kâr dağıtım tablosuna 
rapor ekleri (Ek:14) arasında ayrıca yer verilmiĢtir. 
 Sonuç:  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın 2016 yılı bilançosu ve 
3.336.627.788,53 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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                                     VII. E K L E R 

 
1- Organizasyon Ģeması, 

2- Personelin teĢkilat içinde dağılımı, 

3- ĠĢçi hareketini gösterir tablolar, 

4- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı,  

5- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 

6- Fon akım tablosu,  

7- Nakit akım tablosu, 

8- KuruluĢun gayri safi milli hasıla (GSMH)‟ya katkısı, 

9- DıĢ ödemeler dengesine etki tablosu, 

   10- Finansman giderleri, 

   11- Vergiler, 

   12- Bilânço ve dipnotları, 

   13- Gelir tablosu ve dipnotları, 

   14- Kâr dağıtım tablosu, 

   15- Diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 
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                                                            Personelin teĢkilat içinde dağılımı                                        (Ek:2) 
                        2015                          2016  

Üniteler Kapsam dıĢı Kapsam içi Toplam Kapsam dıĢı Kapsam içi Toplam 
  KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi 

A- Merkez TeĢkilatı:       
Genel Müdürlük      8 -      8      8 -     8 

Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü      2       1      3      2       1      3 

Özel Kalem Müdürlüğü      2     14 16      2     10 12 

Hukuk MüĢavirliği 15       4 19 17       4 21 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 13       2 15 12       2 14 

Ġç Denetim Daire BaĢkanlığı  5   2 7 11   3 14 

Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 55  24 79 58  21 79 

Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 37   19  56 29   15  44 

Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 35 109 144 37   94 131 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 44        9   53 45        8  53 

BiliĢim Teknolojileri Daire BaĢkanlığı 62  29   91 59  29 88 

ĠĢ GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 48     7   55 41     7   48 

AraĢtırma Merkezi Daire BaĢkanlığı 101    40 141 107    36 143 

Arama Daire BaĢkanlığı 337 290 627 337   71 408 

Makine Ġkmal ve ĠnĢaat Daire BaĢk. 69 48       117 66 48      114 

Sondaj Daire BaĢkanlığı 46 11 57 49 13  62 

Kuyu Tamamlama Hizmetleri Daire BaĢk. 16   3 19 18   3 21 

Üretim Daire BaĢkanlığı 80   4 84 77   5 82 

ĠĢ Güvenliği ve Çevre Koruma Daire BaĢk. 27  18 45 23  20 43 

Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğü   5   1  6  6   1  7 

 Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü - - - 40    152   192 

YurtdıĢı Projeler Müdürlüğü - - - 3 3 6 

Toplam (A) 1.007 635 1.642 1.047 546 1.593 

B- TaĢra TeĢkilatı:       

Batman Bölge Müdürlüğü 254 1.380 1.634 229 1.317 1.546 

Trakya Bölge Müdürlüğü 122 418 540 97 332 429 

Adıyaman Bölge Müdürlüğü 166 798 964 148 768 916 

Toplam (B) 542 2.596 3.138 474 2.417 2.891 

Genel toplam (A+B) 1.549 3.231 4.780 1.521 2.963 4.484 
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          ĠĢçi hareketini gösterir tablolar   (Ek:3) 

GiriĢ ve çıkıĢ 2015 2016 
KiĢi KiĢi 

Yıl baĢı mevcudu 4.768 4.780 

Yıl içinde giren 360 143 

Yıl içinde çıkan (-) 348 439 

Yıl sonu mevcudu 4.780 4.484 

      

GiriĢ Ģekli 2015 2016 
KiĢi KiĢi 

 Açıktan tayin 219   12 

 Geçici ve mevsimlik iĢçilerin baĢlatılması 65 57 

 Naklen tayin - - 

 Askerlik dönüĢü - - 

 Göreve Ġade - - 

 BaĢkaca nedenler 76 74 

Toplam 360 143 

      

AyrılıĢ nedenleri 2015 2016 
KiĢi KiĢi 

 Emeklilik 89   83 

 Ölüm  5   7 

 Kendi isteği ile ayrılma 11  10 

 ĠĢten çıkarma 171 135 

 Geçici ve mevsimlik iĢçilerin ayrılması 65  57 

         BaĢkaca nedenler  7 147 

Toplam 348 439 

Sayıştay   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ĠĢçi hareketini gösterir tablolar   (Ek:3) 

GiriĢ ve çıkıĢ 2015 2016 
KiĢi KiĢi 

Yıl baĢı mevcudu 4.768 4.780 

Yıl içinde giren 360 143 

Yıl içinde çıkan (-) 348 439 

Yıl sonu mevcudu 4.780 4.484 

      

GiriĢ Ģekli 2015 2016 
KiĢi KiĢi 

 Açıktan tayin 219   12 

 Geçici ve mevsimlik iĢçilerin baĢlatılması 65 57 

 Naklen tayin - - 

 Askerlik dönüĢü - - 

 Göreve Ġade - - 

 BaĢkaca nedenler 76 74 

Toplam 360 143 

      

AyrılıĢ nedenleri 2015 2016 
KiĢi KiĢi 

 Emeklilik 89   83 

 Ölüm  5   7 

 Kendi isteği ile ayrılma 11  10 

 ĠĢten çıkarma 171 135 

 Geçici ve mevsimlik iĢçilerin ayrılması 65  57 

         BaĢkaca nedenler  7 147 

Toplam 348 439 

 
 

                                               Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                                       (Ek: 4) 

Varlık türleri Kod Dönen Duran Toplam 
 Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Hazır ve paraya çevrilebilir değerler         
Kasa ve bankalar:         
Kasa mevcudu 1    
Bankalardaki nakit 2 424.990  424.990 
Kanuni karĢılıklar kasası 3    
Diğer 4 223  223 

Hazır değerler toplamı 5 425.213 - 425.213 
Kasa ve bankalar toplamı 6 425.213 - 425.213 

Menkul kıymetler:      
Hisse senetleri 7    
Tahvil, senet ve bonolar 8    
Diğer 9    

Menkul kıymetler toplamı 10 - - - 
Alacaklar:      
Bankaların verdiği krediler 11    
Ticari alacaklar:      
Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 12 36.589 163.471 200.060 
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13 69 - 69 
Bağlı ortaklıklardan (ana kuruluĢ) 14    
ĠĢtiraklerden 15    
Yurt dıĢından 16 15.187 - 15.187 
Diğer 17 170.088 1.013 171.101 

Ticari alacaklar toplamı 18 221.933 164.484 386.417 
Diğer alacaklar:      
Hazineden 19    
Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 20 1.824.159 1.622.031 3.446.190 
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21 1.188 - 1.188 
Bağlı ortaklıklardan (ana kuruluĢ) 22 1.756 13.879.818 13.881.574 
ĠĢtiraklerden 23 849 557.192 558.041 
Yurt dıĢından 24 31.396 138.542 169.938 
Diğer 25 5.896 - 5.896 

Diğer alacaklar toplamı 26 1.865.244 16.197.583 18.062.827 
Alacaklar toplamı 27 2.087.177 16.362.067 18.449.244 

Stoklar:      
Ġlk madde ve malzeme 28 645.513 - 645.513 
Yarı mamuller 29    
Mamuller 30 72.262 - 72.262 
Ticari mallar 31    
Diğer 32 122.789 - 122.789 

Stoklar toplamı 33 840.564  840.564 
Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 194.613 - 194.613 

Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 3.122.354 - 3.122.354 
Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 3.547.567 16.362.067 19.909.634 

2- Bağlı değerler      
ĠĢtirakler 37    
Bağlı ortaklıklar 38  5.738 5.738 
Maddi duran varlıklar:      

     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  3.631.045 3.631.045 
     BirikmiĢ amortismanlar (-) 40  2.116.005 2.116.005 

Maddi duran varlıklar (net) 41  1.515.040 1.515.040 
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42  65.516 65.516 
Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43  19.666 19.666 
Diğer bağlı değerler 44  5.799 5.799 

Bağlı değerler toplamı (2) 45  1.611.759 1.611.759 
Varlıklar toplamı (1+2) 46 3.547.567 17.973.826 21.521.393 

Sayıştay   



 
 

                                    Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                        (Ek: 5) 

Kaynak türleri Kod 
Kısa süreli Uzun süreli Toplam 

Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Yabancı kaynaklar            

Mevduat       
Tasarruf mevduatı 1      
Diğer mevduat 2      

                                Mevduat toplamı 3 - - - 
Mali borçlar       
Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4      
Hazine aracılığıyla sağlanan dıĢ krediler 5      
Banka kredileri 6 509.069  7.750.916 8.259.985  
Diğer krediler 7      
ÇıkarılmıĢ menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8      
Diğer 9      

                               Mali borçlar toplamı 10 509.069  7.750.916 8.259.985  
Ticari borçlar       
Kamu iktisadi teĢebbüslerine 11 1.440  - 1.440   
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12    
Bağlı ortaklıklara  13    
ĠĢtiraklere 14    
Yurt dıĢına 15 53.833 - 53.833 
Diğer 16 28.667 - 28.667 

                               Ticari borçlar toplamı 17 83.940 - 83.940 
Diğer borçlar     
Kamu iktisadi teĢebbüslerine 18 8.141 - 8.141 
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19 13.187 - 13.187 
Sosyal güvenlik kuruluĢlarına 20    
Bağlı ortaklıklara (ana kuruluĢa) 21    
ĠĢtiraklere 22    
Yurt dıĢına 23 10.455 - 10.455 
Diğer 24 35.516 - 35.516 

                                 Diğer borçlar toplamı 25 67.299 - 67.299 
Diğer yabancı kaynaklar     
Ġç sigorta fonları 26 - 101.553 101.553 
Kıdem tazminatı karĢılıkları 27 8.720 296.164 304.884 
Dönem kârından Hazineye ödenecek kârpayı 28 644.122 - 644.122 
Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29    
Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (*) 30    
Ödenecek diğer vergiler 31 334.647 - 334.647 
Diğer 32 188.098 177.003 365.101 

                                 Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 1.175.587 574.720 1.750.307 
                                 Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 1.835.895 8.325.636 10.161.531 
2- Öz kaynaklar     

Sermaye 36   3.500.000 
ÖdenmemiĢ sermaye (-) 37   190.000 
ÖdenmiĢ sermaye 38   3.310.000 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40    
Tahsis sermayeleri olmayan kuruluĢların fon veya karĢılıkları 41    
Sermaye yedekleri: 42    
Kâr yedekleri 43   3.474.927 
GeçmiĢ yıllar kârları 44   2.277.418 
GeçmiĢ yıllar zararları (-) 45    
Dönem kârının özkaynaklarda kalacak kısmı  46   2.297.517 
Dönem net kârı veya zararı  47    

                                  Öz kaynaklar toplamı (2) 48   11.359.862 
                                  Kaynaklar toplamı (1+2) 52   21.521.393 
(*) Dönem karı peĢin ödenen kurumlar vergisi:  394.989 bin TL     

Sayıştay   



 
 

                                    Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                        (Ek: 5) 

Kaynak türleri Kod 
Kısa süreli Uzun süreli Toplam 

Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Yabancı kaynaklar            

Mevduat       
Tasarruf mevduatı 1      
Diğer mevduat 2      

                                Mevduat toplamı 3 - - - 
Mali borçlar       
Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4      
Hazine aracılığıyla sağlanan dıĢ krediler 5      
Banka kredileri 6 509.069  7.750.916 8.259.985  
Diğer krediler 7      
ÇıkarılmıĢ menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8      
Diğer 9      

                               Mali borçlar toplamı 10 509.069  7.750.916 8.259.985  
Ticari borçlar       
Kamu iktisadi teĢebbüslerine 11 1.440  - 1.440   
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12    
Bağlı ortaklıklara  13    
ĠĢtiraklere 14    
Yurt dıĢına 15 53.833 - 53.833 
Diğer 16 28.667 - 28.667 

                               Ticari borçlar toplamı 17 83.940 - 83.940 
Diğer borçlar     
Kamu iktisadi teĢebbüslerine 18 8.141 - 8.141 
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19 13.187 - 13.187 
Sosyal güvenlik kuruluĢlarına 20    
Bağlı ortaklıklara (ana kuruluĢa) 21    
ĠĢtiraklere 22    
Yurt dıĢına 23 10.455 - 10.455 
Diğer 24 35.516 - 35.516 

                                 Diğer borçlar toplamı 25 67.299 - 67.299 
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Ġç sigorta fonları 26 - 101.553 101.553 
Kıdem tazminatı karĢılıkları 27 8.720 296.164 304.884 
Dönem kârından Hazineye ödenecek kârpayı 28 644.122 - 644.122 
Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29    
Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (*) 30    
Ödenecek diğer vergiler 31 334.647 - 334.647 
Diğer 32 188.098 177.003 365.101 

                                 Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 1.175.587 574.720 1.750.307 
                                 Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 1.835.895 8.325.636 10.161.531 
2- Öz kaynaklar     

Sermaye 36   3.500.000 
ÖdenmemiĢ sermaye (-) 37   190.000 
ÖdenmiĢ sermaye 38   3.310.000 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40    
Tahsis sermayeleri olmayan kuruluĢların fon veya karĢılıkları 41    
Sermaye yedekleri: 42    
Kâr yedekleri 43   3.474.927 
GeçmiĢ yıllar kârları 44   2.277.418 
GeçmiĢ yıllar zararları (-) 45    
Dönem kârının özkaynaklarda kalacak kısmı  46   2.297.517 
Dönem net kârı veya zararı  47    

                                  Öz kaynaklar toplamı (2) 48   11.359.862 
                                  Kaynaklar toplamı (1+2) 52   21.521.393 
(*) Dönem karı peĢin ödenen kurumlar vergisi:  394.989 bin TL     

 
 

 
                     Fon akım tablosu               (Ek: 6) 

Fon kaynak ve kullanımları 
Cari dönem 

Bin TL 
A- Fon kaynakları 10.003.546 

1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 2.036.329 
a) Olağan kâr 1.800.755 
b) Amortismanlar (+) 139.445 
c) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+) 96.266 
d) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-) 137 

2- OlağandıĢı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 985.328 
a) Olağan dıĢı kâr 1.535.873 
b) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+) - 
c) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-) 550.545 

3- Dönen varlıklar tutarındaki azalıĢlar 74.262 
4- Duran varlıklar tutarındaki azalıĢlar 3.029.013 
5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlar (Borç ve gider karĢılıklarını kapsamaz) 804.209 
6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlar (Borç ve gider karĢılıklarını kapsamaz) 2.764.405 
7- Sermaye artırımı (Nakit karĢılığı veya dıĢarıdan getirilen diğer varlıklar) 310.000 
8- Hisse senetleri ihraç primleri - 

B- Fon kullanımları 10.003.546 

1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar - 
a) Olağan zarar  
b) Amortismanlar (+)  
c) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+)  
d) Fon giriĢi sağlamayan diğer gelirler (-)  

2- OlağandıĢı faaliyetlerle ilgili kullanımlar - 
a) Olağan dıĢı zarar  
b) Fon çıkıĢı gerektirmeyen giderler (+)  
c) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-)  

3- Ödenen vergi ve benzerleri  (Bir önceki dönem kârından ödenen) 394.989 
4- Ödenen temettüler - 

a) Bir önceki dönem kârından ödenen  
b) Yedeklerden dağıtılan  

5- Dönen varlıkların tutarındaki artıĢlar 2.293.647 
6- Duran varlıkların tutarındaki artıĢlar (Enflasyon düzeltmesi farklarını kapsamaz) 7.273.701 
7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalıĢlar 41.209 
8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalıĢlar - 
9- Sermayedeki azalıĢlar - 

 
 

 

 

Sayıştay   



 
 

                      Nakit Akım Tablosu             (Ek: 7) 
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem                                 

Bin TL 
A- Dönem baĢı nakit mevcudu 43.551 
B- Dönem içi nakit giriĢleri 14.659.119 

   1- SatıĢlardan elde edilen nakit 1.540.595 
      a) Net satıĢlar 1.577.381 
      b) Ticari alacaklardaki azalıĢlar   
      c) Ticari alacaklardaki artıĢlar (-) 36.786 

   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan sağlanan nakit 3.635.840 
   3- Olağan dıĢı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 2.506.782 
   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 752.721 
      a) Menkul kıymet ihraçlarından  
      b) Alınan krediler 391.022 
      c) Diğer artıĢlar 361.699 

   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 2.811.806 
      a) Menkul kıymet ihraçlarından  
      b) Alınan krediler 2.811.806 
      c) Diğer artıĢlar  

   6- Sermaye artıĢından sağlanan nakit 310.000 
   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit  
   8- Diğer nakit giriĢleri 3.101.375 

C- Dönem içi nakit çıkıĢları 14.277.458 
    1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları 721.002 

       a) SatıĢların maliyeti 771.759 
       b) Stoklardaki artıĢlar 19.178 
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalıĢlar  39.816 
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artıĢlar (-) 2.973 
       e) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen giderler (-) 85.173 
       f) Stoklardaki azalıĢlar (-) 21.605 

     2- Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları 619.906 
        a) AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri 380.070 
        b) Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 78.022 
        c) Genel yönetim giderleri 315.827 
        d) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-) 154.013 

     3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları 1.574.299 
        a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 1.574.888 
        b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) 589 

     4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları 306.321 
     5- Olağan dıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı 1.521.455 
        a) Olağan dıĢı gider ve zararlar 1.521.455 
        b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)  

     6- Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları 1.328.200 
     7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) 4.367 
        a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
        b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
        c) Diğer ödemeler       4.367 

     8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)  
        a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
        b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
        c) Diğer ödemeler        

     9- Ödenen vergi ve benzerleri 394.989 
   10- Ödenen temettüler  
   11- Diğer nakit çıkıĢları 7.806.919 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 425.212 
E- Nakit artıĢ veya azalıĢ (B-C) 381.661 

Sayıştay   



 
 

                      Nakit Akım Tablosu             (Ek: 7) 
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem                                 

Bin TL 
A- Dönem baĢı nakit mevcudu 43.551 
B- Dönem içi nakit giriĢleri 14.659.119 
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      c) Ticari alacaklardaki artıĢlar (-) 36.786 
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    1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları 721.002 

       a) SatıĢların maliyeti 771.759 
       b) Stoklardaki artıĢlar 19.178 
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalıĢlar  39.816 
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artıĢlar (-) 2.973 
       e) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen giderler (-) 85.173 
       f) Stoklardaki azalıĢlar (-) 21.605 

     2- Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları 619.906 
        a) AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri 380.070 
        b) Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri 78.022 
        c) Genel yönetim giderleri 315.827 
        d) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-) 154.013 

     3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları 1.574.299 
        a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 1.574.888 
        b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) 589 

     4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları 306.321 
     5- Olağan dıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı 1.521.455 
        a) Olağan dıĢı gider ve zararlar 1.521.455 
        b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)  

     6- Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları 1.328.200 
     7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) 4.367 
        a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
        b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
        c) Diğer ödemeler       4.367 

     8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)  
        a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
        b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
        c) Diğer ödemeler        

     9- Ödenen vergi ve benzerleri 394.989 
   10- Ödenen temettüler  
   11- Diğer nakit çıkıĢları 7.806.919 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 425.212 
E- Nakit artıĢ veya azalıĢ (B-C) 381.661 

 
 

KuruluĢun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 
                                                             (Gelir yoluyla)                                                           (Ek: 8) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluĢumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler     
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) (*) 1 563.819 
    Verilen faizler (Yurt içi) 2 306.321 
    Verilen bina ve arazi kiraları 3 4.879 
    KarĢılık giderleri 4 556 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5 1.665 
    Dernek ve benzeri yerlere bağıĢlar 6 16.353 
    GeçmiĢ yıllara ait gider ve zararlar 7 1.658 
    Ġç sigorta fonu gideri 8 15.662 
    Amortisman ve tükenme payları 9 137.018 
    DıĢ aleme ödenen giderler 10 5.747.789 
    Diğer pozitif etkiler 11 3.094.128 
    Dönem kârı 12 3.336.628 

                                                Toplam (A) 13 13.226.476 
B-Negatif etkiler (-)     
    Alınan faizler (Yurt içi) 14 173.071 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15 4.850 
    KarĢılıklardan kullanılmayan kısım 16 23 
    GeçmiĢ yıllara ait gelir ve kârlar 17 6.746 
    Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden alınan kâr payları 18 325.838 
    Ġç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 682 
    DıĢ alemden sağlanan gelirler 20 2.773.391 
    Diğer negatif etkiler 21 6.196.379 
    Dönem zararı 22 - 

                                                Toplam (B) 23 9.480.980 
Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ya katkı (A-B) 24 3.745.496 
Subvansiyonlar (-) 25  
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağıĢlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 337.656 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ya katkı 30 4.083.152 
DıĢ aleme ödenen giderler (-) 31 5.747.789 
DıĢ alemden sağlanan gelirler 32 2.773.391 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH) ya katkı 33 1.108.754 
(*) Yollukların %50 oranında 4.798 bin TL'si yevmiye sayılmıĢtır.  

 
 

Sayıştay   



 
 

 
                                            DıĢ ödemeler dengesine etki tablosu                                      (Ek:9) 

DıĢ alemden sağlanan 
2016         

Bin TL DıĢ aleme ödenen 
2016        

Bin TL 

        
1- Ġhracat bedellerinden - 1- Ġthalat bedellerine 160.338 
2- Sermaye hareketlerinden 294.692 2- Sermaye hareketlerine 4.427.447 
3- Görünmeyen iĢlemlerden 2.478.699 3- Görünmeyen iĢlere 1.320.342 

Toplam 2.773.391 Toplam 5.908.127 
Denge farkı (3.134.736) Denge farkı - 

 
 
 

  

Sayıştay   



 
 

 
                                            DıĢ ödemeler dengesine etki tablosu                                      (Ek:9) 

DıĢ alemden sağlanan 
2016         

Bin TL DıĢ aleme ödenen 
2016        

Bin TL 

        
1- Ġhracat bedellerinden - 1- Ġthalat bedellerine 160.338 
2- Sermaye hareketlerinden 294.692 2- Sermaye hareketlerine 4.427.447 
3- Görünmeyen iĢlemlerden 2.478.699 3- Görünmeyen iĢlere 1.320.342 

Toplam 2.773.391 Toplam 5.908.127 
Denge farkı (3.134.736) Denge farkı - 

 
 
 

  

 
 

                                         Finansman giderleri (Ek : 10) 
  

Kaydedildiği hesaplar 
ve ödendiği yerler  

 

  
Faiz 

 Bin TL 

Kredi 
Komisyonu 

Bin TL 

Kur 
Farkı 

 Bin TL 

  
Toplam 

Bin TL 
          

   Kaydedildiği hesaplar bakımından:         
   - ĠĢletme maliyetine giren     
   - Kâr ve zarar hesabına alınan 293.703 12.618  306.321 
   - Yatırım harcamalarına alınan     

Toplam 293.703 12.618 - 306.321 
      
   Ödendiği (ya da alacak kaydedildiği)      
   yerler bakımından:     
   - T. Cumhuriyet Merkez Bankası     
   - T. Ġhracat Kredi Bankası     
   - Öteki kamu iktisadi teĢebbüsleri     
   - Ġç borçlar için baĢkaca yerler 293.703 12.618  306.321 
   - DıĢ borçlar için verilen     

Toplam 293.703 12.618 - 306.321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

                                                                        Vergiler                                                                     (Ek: 11) 

Vergi türleri 
Sıra 
no 

 Geçen  
yıldan 
devir 

Bin TL 

Tahakkuk 
                  

Bin TL 

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen 
Bin TL 

 
Yıl sonu 
kalıntısı 
Bin TL 

A- KuruluĢun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar       
1- Gelirden alınan       

- Gelir vergisi 1     
- Kurumlar vergisi  2 - 394.989 394.989 - 
- Diğer 3     

Toplam (1) 4 - 394.989 394.989 - 
2- Servetten alınan       

- Motorlu taĢıtlar vergisi 5 - 741 741 - 
- Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 6 - 6.187 6.187 - 
- Diğer 7     

Toplam (2) 8 - 6.928 6.928 - 
3- Mal ve hizmetten alınan       

- KDV 9 7.541 319.721 308.072 19.190 
- Özel tüketim vergisi    10 208 8.024 7.955 277 
- Banka ve sigorta muamele vergisi  11     
- Damga vergisi  12 - 2.899 2.740 159 
- DıĢ ticarette ödenen vergiler   13     
- Harçlar   14 - 84 84 - 
- Belediye. öden. vergi, resim, harçlar (Eml.verg. hariç)    15      
- Özel iletiĢim vergisi  16     
- ġans oyunları vergisi   17     
- HaberleĢme vergisi  18     
- Diğer  19     

Toplam (3)  20 7.749 330.728 318.851 19.626 
    Toplam (2+3)  21 7.749 337.656 325.779 19.626 

Toplam (A)  22 7.749 732.645 720.768 19.626 
B- KuruluĢun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar       

- Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi  23 3.612 104.496 98.989 9.119 
- Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope edilen gelir,                                                                                                                                                                      
  kurumlar ve damga vergisi  23 946 7.931 8.248 629 
- Tevkif edilen KDV  24 2.079 18.173 18.554 1.698 
- Elektrik ve havagazı tüketim vergisi   25     
- Diğer  26     

Toplam (B)  27 6.637 130.600 125.791 11.446 
                Genel Toplam (A+B)  28 14.386 863.245 846.559 31.072 

 
 

Sayıştay   



 
 

                                                                        Vergiler                                                                     (Ek: 11) 

Vergi türleri 
Sıra 
no 

 Geçen  
yıldan 
devir 

Bin TL 

Tahakkuk 
                  

Bin TL 

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen 
Bin TL 

 
Yıl sonu 
kalıntısı 
Bin TL 

A- KuruluĢun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar       
1- Gelirden alınan       

- Gelir vergisi 1     
- Kurumlar vergisi  2 - 394.989 394.989 - 
- Diğer 3     

Toplam (1) 4 - 394.989 394.989 - 
2- Servetten alınan       

- Motorlu taĢıtlar vergisi 5 - 741 741 - 
- Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 6 - 6.187 6.187 - 
- Diğer 7     

Toplam (2) 8 - 6.928 6.928 - 
3- Mal ve hizmetten alınan       

- KDV 9 7.541 319.721 308.072 19.190 
- Özel tüketim vergisi    10 208 8.024 7.955 277 
- Banka ve sigorta muamele vergisi  11     
- Damga vergisi  12 - 2.899 2.740 159 
- DıĢ ticarette ödenen vergiler   13     
- Harçlar   14 - 84 84 - 
- Belediye. öden. vergi, resim, harçlar (Eml.verg. hariç)    15      
- Özel iletiĢim vergisi  16     
- ġans oyunları vergisi   17     
- HaberleĢme vergisi  18     
- Diğer  19     

Toplam (3)  20 7.749 330.728 318.851 19.626 
    Toplam (2+3)  21 7.749 337.656 325.779 19.626 

Toplam (A)  22 7.749 732.645 720.768 19.626 
B- KuruluĢun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar       

- Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi  23 3.612 104.496 98.989 9.119 
- Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope edilen gelir,                                                                                                                                                                      
  kurumlar ve damga vergisi  23 946 7.931 8.248 629 
- Tevkif edilen KDV  24 2.079 18.173 18.554 1.698 
- Elektrik ve havagazı tüketim vergisi   25     
- Diğer  26     

Toplam (B)  27 6.637 130.600 125.791 11.446 
                Genel Toplam (A+B)  28 14.386 863.245 846.559 31.072 

 
 

 
 

             Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı   
                                          31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                        (Ek:12/a)                                           

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı 
TL 

Tümü 
TL 

Ayrıntısı 
TL 

Tümü 
TL 

I- Dönen varlıklar          
A- Hazır değerler  43.550.918,78  425.212.388,40 
     1-Kasa -  -  
     2-Alınan çekler -  -  
     3-Bankalar 44.149.763,95  424.989.422,80  
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 758.428,95  -  
     5-Diğer hazır değerler 159.583,78  222.965,60  
B- Menkul kıymetler  -  - 
     1-Hisse senetleri     
     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları     
     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları     
     4-Diğer menkul kıymetler     
     5-Menkul kıymetler değer düĢüklüğü karĢılığı (-)     
C- Ticari alacaklar  213.569.914,07  221.932.975,35 
     1-Alıcılar 213.411.133,99  221.863.494,33  
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-KazanılmamıĢ finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar 158.780,08  69.481,02  
     6-Diğer ticari alacaklar -  -  
     7-ġüpheli ticari alacaklar 1.295.754,85  1.351.155,23  
     8-ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) 1.295.754,85  1.351.155,23  
D- Diğer alacaklar  26.169.526,07  1.865.243.503,98 
     1-Ortaklardan alacaklar     
     2-ĠĢtiraklerden alacaklar 1.375.588,47  849.299,09  
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 1.440.288,85  1.755.303,09  
     4-Personelden alacaklar 1.025.023,65  895.322,61  
     5-Diğer çeĢitli alacaklar 22.328.625,10  1.861.743.579,19  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
     7-ġüpheli diğer alacaklar  6.125.289,75  6.658.390,95  
     8-ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-) 6.125.289,75  6.658.390,95  
E- Stoklar  842.990.301,79  840.564.247,95 
     1-Ġlk madde ve malzeme 692.091.154,56  645.512.950,63  
     2-Yarı mamuller     
     3-Mamuller 72.459.716,22  72.261.647,86  
     4-Ticari mallar     
     5-Diğer stoklar 41.583.930,35  107.538.611,26  
     6-Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (-) 92.439,90  92.439,90  
     7-Verilen ĢipariĢ avansları 36.947.940,56  15.343.478,10  
F- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım maliyetleri  84.272.892,90  96.990.274,97 
     1-Yıllara yaygın inĢaat ve onarım maliyetleri 84.272.892,90  96.990.274,97  
     2-Yıllara yaygın inĢaat enflasyon düzeltme hesabı     
     3-TaĢeronlara verilen avanslar     
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  56.760.241,76  100.095.948,47 
     1-Gelecek aylara ait giderler 10.504.512,94  39.848.155,94  
     2-Gelir tahakkukları 46.255.728,82  60.247.792,53  
H- Diğer dönen varlıklar  77.181.961,75  5.346.244,58 
     1-Devreden KDV     
     2-Ġndirilecek KDV     
     3-Diğer KDV     
     4-PeĢin ödenen vergiler ve fonlar 72.107.031,93  749.205,83  
     5-ĠĢ avansları 511.364,63  196.575,95  
     6-Personel avansları 4.563.565,19  4.400.462,80  
     7-Sayım ve tesellüm noksanları     
     8-Diğer çeĢitli dönen varlıklar     
     9-Diğer çeĢitli dönen varlıklar karĢılığı (-)     

Dönen varlıklar toplamı  1.344.495.757,12  3.555.385.583,70 

     

Sayıştay   



 
 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
                                            31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                                (Ek:12/b)                                          

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Duran varlıklar     
A- Ticari alacaklar  136.115.738,23  164.483.661,83 
      1-Alıcılar 135.520.790,31  163.470.910,31  
      2-Alacak senetleri     
      3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
      4-KazanılmamıĢ finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
      5-Verilen depozito ve teminat 594.947,92  1.012.751,52  
      6-ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-)     
B- Diğer alacaklar:  10.282.335.174,73  16.197.583.312,56 
      1-Ortaklardan alacaklar     
      2-ĠĢtiraklerden alacaklar 1.089.362.661,49  557.191.490,95  
      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 9.105.543.357,92  13.879.817.963,84  
      4-YurtdıĢı yatırımlardan alacaklar 302.008,81  572.432,02  
      5-Personelden alacaklar     
      6-Diğer çeĢitli alacaklar 87.127.146,51  1.760.001.425,75  
      7-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
      8-ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-)     
C- Mali duran varlıklar  5.738.497,42  5.738.497,42 
      1-Bağlı menkul kıymetler 1.856,42  1.856,42  
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düĢüklüğü karĢılığı (-)     
      3-ĠĢtirakler     
      4-ĠĢtiraklere sermaye taahhütleri (-)     
      5-ĠĢtirakler sermaye payları değer düĢüklüğü karĢılığı (-)     
      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dıĢı) 1.048.965.150,11  1.048.965.150,11  
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 1.043.228.509,11  1.043.228.509,11  
      8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düĢüklüğü karĢılığı (-)     
D- Maddi duran varlıklar  2.807.245.129,33  1.515.039.587,17 
      1-Arazi ve arsalar 260.295.957,38  241.357.213,38  
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 2.217.591.410,82  968.209.961,79  
      3-Binalar 254.753.028,96  259.710.196,74  
      4-Tesis, makine ve cihazlar 1.545.897.070,44  1.466.304.647,86  
      5-TaĢıtlar 480.830.394,11  413.784.564,22  
      6-DemirbaĢlar 54.753.772,49  51.294.632,49  
      7-Diğer maddi duran varlıklar  1.692.576,68  983.018,70  
      8-BirikmiĢ amortismanlar (-) 2.253.491.503,27  2.116.005.248,74  
      9-Yapılmakta olan yatırımlar 156.314.495,82  209.532.975,63  
    10-Verilen avanslar 88.607.925,90  19.867.625,10  
E- Maddi olmayan duran varlıklar  70.073.334,16  65.516.298,03 
      1-Haklar 8.570.192,37  1.541.376,88  
      2-ġerefiye     
      3-KuruluĢ ve örgütlenme giderleri     
      4-AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri     
      5-Özel maliyetler 4.134.481,73  301.333,84  
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  32.893.825,22  34.082.953,91  
      7-BirikmiĢ amortismanlar (-) 32.085.725,24  29.225.117,13  
      8-Verilen avanslar 56.560.560,08  58.815.750,53  
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar  12.615.663,53  19.665.758,88 
      1-Arama giderleri     
      2-Hazırlık ve geliĢtirme giderleri     
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar      
      4-BirikmiĢ tükenme payları (-)     
      5-Verilen avanslar 12.615.663,53  19.665.758,88  
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  6.512.969,12  5.799.408,33 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 6.512.969,12  5.799.408,33  
      2-Gelir tahakkukları     
H- Diğer duran varlıklar  -  - 
      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
      2-Diğer KDV     
      3-PeĢin ödenen vergiler ve fonlar     
                        Duran varlıklar toplamı  13.320.636.506,52  17.973.826.524,20 
                        Aktif (Varlıklar toplamı)  14.665.132.263,64  21.529.212.107,90 

Sayıştay   



 
 

 

     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  
                                                31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                                (Ek:12/c)                                          

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı 
TL 

Tümü 
TL 

Ayrıntısı 
TL 

Tümü 
TL 

 I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

A- Mali borçlar  70.623.318,69  509.069.171,19 
      1-Banka kredileri   391.022.218,30  
     2-Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar     
     3-ErtelenmiĢ finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)     
     4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri 70.623.318,69  118.046.952,89  
     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     
     6-ÇıkarılmıĢ bonolar ve senetler     
     7-ÇıkarılmıĢ diğer menkul kıymetler     
     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
     9-Diğer mali borçlar     

B- Ticari borçlar  120.782.295,41  83.940.027,87 
      1-Satıcılar 101.282.889,40  61.467.355,67  
      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar 19.499.406,01  22.472.672,20  
      5-Diğer ticari borçlar     

C- Diğer borçlar  71.665.804,26  67.298.674,02 
      1-Ortaklara borçlar     
      2-ĠĢtiraklere borçlar     
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 1.820.104,33  -  
      4-Personele borçlar 2.048.394,29  2.057.037,43  
      5-Diğer çeĢitli borçlar 67.797.305,64  65.241.636,59  
      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

D- Alınan avanslar  74.070.280,06  133.025.191,10 
      1-Alınan sipariĢ avansları 6.331.718,03  5.364.514,32  
      2-Alınan diğer avanslar 67.738.562,03  127.660.676,78  

E- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım hakediĢ bedelleri  -  - 
      1-Yıllara yaygın inĢaat ve onarım hakediĢ bedelleri     
      2-Yıllara yaygın inĢaat enflasyon düzeltme hesabı     

F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  49.722.182,23  352.465.688,58 
      1-Ödenecek vergi ve fonlar 32.852.406,00  334.646.906,22  
      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 16.816.257,89  17.768.147,06  
      3-Vadesi geçmiĢ ertelenmiĢ veya taksitlendirilmiĢ      
          vergi ve diğer yükümlülükler     
      4-Diğer yükümlülükler 53.518,34  50.635,30  

G- Borç ve gider karĢılıkları  10.278.041,91  39.015.753,70 
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karĢılıkları 145.915.888,49  394.988.863,65  
       2-Dönem kârı peĢin ödenen vergi ve diğ. yükümlülükleri (-) 145.915.888,49  394.988.863,65  
       3-Kıdem tazminatı karĢılığı 10.278.041,91  8.719.695,62  
       4-Maliyet giderleri karĢılığı -  30.296.058,08  
       4-Diğer borç ve gider karĢılıkları -  -  

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  10.826.915,31  14.777.499,14 
       1-Gelecek aylara ait gelirler 113.888,24  -  
       2-Gider tahakkukları 10.713.027,07  14.777.499,14  

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  -  - 
       1-Hesaplanan KDV     
       2-Diğer KDV     
       3-Sayım ve tesellüm fazlaları     
       4-Diğer çeĢitli yabancı kaynaklar     

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  407.968.837,87  1.199.592.005,60 

Sayıştay   



 
 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
                                            31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                                (Ek:12/d)                                          

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
A- Mali borçlar  4.986.534.000,00  7.750.916.200,48 

      1-Banka kredileri 4.986.534.000,00  7.750.916.200,48  
      2-ÇıkarılmıĢ tahviller     
      3-ÇıkarılmıĢ diğer menkul kıymetler     
      4-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
      5-Diğer mali borçlar     
B- Ticari borçlar  -  - 

      1-Satıcılar     
      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar     
      5-Diğer ticari borçlar     
C- Diğer borçlar  -  - 

      1-Ortaklara borçlar     
      2-ĠĢtiraklere borçlar     
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
      4-Diğer çeĢitli borçlar     
      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
      6-Kamuya olan ertelenmiĢ ve taksitlendirilmiĢ borçlar     
D- Alınan avanslar  -  - 
E- Borç ve gider karĢılıkları  518.284.633,95  574.720.185,12 

      1-Kıdem tazminatı karĢılıkları 272.717.691,77  296.164.215,94  
      2-Diğer borç ve gider karĢılıkları  245.566.942,18  278.555.969,18  
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları  -  - 
     1-Gelecek yıllara ait gelirler     
     2-Gider tahakkukları     
     3-Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi     
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar  -  - 
    1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV     
    2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     
                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  5.504.818.633,95  8.325.636.385,60 
                        Yabancı kaynaklar toplamı  5.912.787.471,82  9.525.228.391,20 
III- Öz kaynaklar     
A- ÖdenmiĢ sermaye  3.000.000.000,00  3.310.000.000,00 

       1-Sermaye 3.000.000.000,00  3.500.000.000,00  
       2-ÖdenmemiĢ sermaye (-) -  190.000.000,00  
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
B- Sermaye yedekleri  -  - 

       1-Hisse senedi ihraç primleri     
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
       3-Diğer sermaye yedekleri     
C- Kâr yedekleri  3.207.981.607,80  3.474.927.242,04 

       1-Yasal yedekler 2.927.456.424,43  3.194.402.058,67  
       2-Statü yedekleri 128,73  128,73  
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri 280.525.054,64  280.525.054,64  
       5-Özel fonlar     
D- GeçmiĢ yıllar kârları  1.867.699.039,34  2.277.417.549,78 
E- GeçmiĢ yıllar zararları (-)  -  - 
F- Dönem net kârı (zararı)  676.664.144,68  2.941.638.924,88 

       1-TeĢebbüsün net kârı (zararı) 676.664.144,68  2.941.638.924,88  
       2-Azınlık payları net kârı (zararı)     
                             Öz kaynaklar toplamı  8.752.344.791,82  12.003.983.716,70 
IV-Azınlık payları  -  - 

Pasif (Kaynaklar) toplamı  14.665.132.263,64  21.529.212.107,90 

Sayıştay   



 
 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
                                            31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Bilançosu                                (Ek:12/d)                                          

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
A- Mali borçlar  4.986.534.000,00  7.750.916.200,48 

      1-Banka kredileri 4.986.534.000,00  7.750.916.200,48  
      2-ÇıkarılmıĢ tahviller     
      3-ÇıkarılmıĢ diğer menkul kıymetler     
      4-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
      5-Diğer mali borçlar     
B- Ticari borçlar  -  - 

      1-Satıcılar     
      2-Borç senetleri     
      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar     
      5-Diğer ticari borçlar     
C- Diğer borçlar  -  - 

      1-Ortaklara borçlar     
      2-ĠĢtiraklere borçlar     
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
      4-Diğer çeĢitli borçlar     
      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
      6-Kamuya olan ertelenmiĢ ve taksitlendirilmiĢ borçlar     
D- Alınan avanslar  -  - 
E- Borç ve gider karĢılıkları  518.284.633,95  574.720.185,12 

      1-Kıdem tazminatı karĢılıkları 272.717.691,77  296.164.215,94  
      2-Diğer borç ve gider karĢılıkları  245.566.942,18  278.555.969,18  
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları  -  - 
     1-Gelecek yıllara ait gelirler     
     2-Gider tahakkukları     
     3-Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi     
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar  -  - 
    1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV     
    2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     
                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  5.504.818.633,95  8.325.636.385,60 
                        Yabancı kaynaklar toplamı  5.912.787.471,82  9.525.228.391,20 
III- Öz kaynaklar     
A- ÖdenmiĢ sermaye  3.000.000.000,00  3.310.000.000,00 

       1-Sermaye 3.000.000.000,00  3.500.000.000,00  
       2-ÖdenmemiĢ sermaye (-) -  190.000.000,00  
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
B- Sermaye yedekleri  -  - 

       1-Hisse senedi ihraç primleri     
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
       3-Diğer sermaye yedekleri     
C- Kâr yedekleri  3.207.981.607,80  3.474.927.242,04 

       1-Yasal yedekler 2.927.456.424,43  3.194.402.058,67  
       2-Statü yedekleri 128,73  128,73  
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri 280.525.054,64  280.525.054,64  
       5-Özel fonlar     
D- GeçmiĢ yıllar kârları  1.867.699.039,34  2.277.417.549,78 
E- GeçmiĢ yıllar zararları (-)  -  - 
F- Dönem net kârı (zararı)  676.664.144,68  2.941.638.924,88 

       1-TeĢebbüsün net kârı (zararı) 676.664.144,68  2.941.638.924,88  
       2-Azınlık payları net kârı (zararı)     
                             Öz kaynaklar toplamı  8.752.344.791,82  12.003.983.716,70 
IV-Azınlık payları  -  - 

Pasif (Kaynaklar) toplamı  14.665.132.263,64  21.529.212.107,90 

 
 

   Bilanço dipnotları                                                                                                                  (Ek: 12/e) 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:   
 2. Yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve 
genel sekreter gibi üst yöneticilere: 
a) Cari dönemde verilen her çeĢit avans ve borcun toplam tutarı: Yoktur 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun   bakiyesi: Yoktur                
 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 15.645.482.208,00 TL                                                                         

4. Alacaklar   için   alınmıĢ   ipotek  ve  diğer   teminatların   toplam   tutarı: 170.106.551,85 TL                   
5. Yabancı kaynaklar için verilmiĢ ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 171.044.114,51 TL                  
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Yoktur                                                              
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 147.690.986,42 TL 

 Döviz Cinsi                             Miktar                           Kur (TL)                                 Tutar (TL) 
     USD                              41.460.422,47                                3,5192                                  145.907.518,75 
     Avro                                   460.902,05                                3,7099                                      1.709.900,52 
     GBP                                     17.033,77                                4,3189                                            73.567,15 
 
                                                                       

8. Yurt dıĢından alacaklar (avans dahil): 16.138.223.402,91 TL 
  Döviz Cinsi                                 Miktar                           Kur (TL)                               Tutar (TL) 
     USD (Kısa vadeli)                      740.112,01                            3,5192                                   2.604.602,19 
     USD (Uzun vadeli)           4.538.296.165,34                            3,5192                          15.971.171.865,06 
     Avro (Uzun vadeli)                     500.104,36                            3,7099                                   1.855.337,17 
     GBP (Uzun vadeli)                     585.624,79                             4,3189                                   2.529.254,91  
     RUB (Uzun vadeli)           2.407.015.928,54                             0,0573                              137.970.153,02   
     USD (Avans)                           5.691.167,80                             3,5192                                 20.028.357,72 
     Avro (Avans)                              555.023,60                             3,7099                                   2.059.082,05 
     GBP (Avans)                                  1.100,00                             4,3189                                          4.750,79 
                                                                  9. Yurt dıĢına borçlar (avans dahil): 195.607.444,25 TL    
  Döviz Cinsi                             Miktar                           Kur (TL)                                  Tutar (TL) 
     USD                                      55.135.869,57                        3,5192                                     194.034.152,19 
     Avro                                           323.887,78                        3,7099                                         1.201.591,28 
     GBP                                              84.943,72                        4,3189                                            366.863,43 
     CAD                                               1.855,81                        2,6066                                                4.837,35 
                                                                        10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların  tutarı: Yoktur           

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur              
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüĢtürülebilir niteliktekilerin tutarı: Yoktur           
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü      Tertibi     Adedi     Üsleri        Toplam Tutar  
........      .........     .........     ..........            .............    TL 
 

14. Cari dönemde ihraç edilmiĢ hisse senedi tutarı: Yoktur                                                           

Sayıştay   



 
 

15. ĠĢletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: 
      Adı                            Pay Oranı          Pay Tutarı (TL)       
     Hazine                               % 100               3.500.000.000,00 
 

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iĢtirak, müessese ve bağlı ortaklıkların;  

      Adı            Pay Oranı          Toplam Sermayesi (TL)         Son Dönem Karı veya (Zararı) (TL) 
      TPOC          %100                          1.043.144.638,00                             (2.603.438.281,00) 
      TPSCP        %100                                       70.240,00                                (409.919.888,00) 
      TPBTC        %100                                       13.631,00                                   99.570.753,00 

17. Stok değerleme yöntemi; 
a) Cari dönemde uygulanan yöntem:           Ağırlıklı ortalama yöntemi 
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:       Ağırlıklı ortalama yöntemi 
c) Varsa cari dönemdeki yöntem değiĢikliğinin stoklarda meydana getirdiği artıĢ (+) veya azalıĢ (-) 

tutarı: Yoktur  
 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:   
a) Satın alınan, imal veya inĢa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 94.425.754,43 TL 
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 1.520.667.479,37 TL 
    - Varlık maliyetlerinde (+) 
    - BirikmiĢ amortismanlarda (-) 

19. Ana kuruluĢ, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerin ticari borçlar içindeki payları: 

                                         Ticari Alacak                    Ticari Borç 

      1- Ana KuruluĢ       …………………TL        …………………..TL 
      2- Bağlı Ortaklık     …………………TL        …………………..TL 
      3- ĠĢtirakler              …………………TL        …………………..TL 
 

      

 

      2 – Bağlı Ortaklık    …………………TL        …………………..TL 

      3 – ĠĢtirakler             …………………TL        …………………..TL 

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 4.659 kiĢi. 
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara iliĢkin bilgi: Yoktur 

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen Ģarta bağlı zararlar ile her türlü Ģarta 
bağlı kazançlara iliĢkin bilgi (ĠĢletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek 
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanr): Yoktur 

23. ĠĢletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 
değiĢikliklere iliĢkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur 

24. Bankalardaki mevduatın bloke oranına iliĢkin tutarlar: Yoktur 

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp iĢletmenin ortakları, iĢtirakleri ve 
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmıĢ bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:  

26. ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen 
bedelsiz hisse senedi tutarı: Yoktur 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmıĢ menkul kıymetlerin 
(katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet ve türleri itibarıyla tahakkuk etmemiĢ gelecek 
döneme iliĢkin faiz borç tutarları: 118.046.952,89 TL 

28. Ortaklar, iĢtirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 
yükümlülüklerin tutarı: Yoktur 

Sayıştay   



 
 

15. ĠĢletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: 
      Adı                            Pay Oranı          Pay Tutarı (TL)       
     Hazine                               % 100               3.500.000.000,00 
 

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iĢtirak, müessese ve bağlı ortaklıkların;  

      Adı            Pay Oranı          Toplam Sermayesi (TL)         Son Dönem Karı veya (Zararı) (TL) 
      TPOC          %100                          1.043.144.638,00                             (2.603.438.281,00) 
      TPSCP        %100                                       70.240,00                                (409.919.888,00) 
      TPBTC        %100                                       13.631,00                                   99.570.753,00 

17. Stok değerleme yöntemi; 
a) Cari dönemde uygulanan yöntem:           Ağırlıklı ortalama yöntemi 
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:       Ağırlıklı ortalama yöntemi 
c) Varsa cari dönemdeki yöntem değiĢikliğinin stoklarda meydana getirdiği artıĢ (+) veya azalıĢ (-) 

tutarı: Yoktur  
 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:   
a) Satın alınan, imal veya inĢa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 94.425.754,43 TL 
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 1.520.667.479,37 TL 
    - Varlık maliyetlerinde (+) 
    - BirikmiĢ amortismanlarda (-) 

19. Ana kuruluĢ, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerin ticari borçlar içindeki payları: 

                                         Ticari Alacak                    Ticari Borç 

      1- Ana KuruluĢ       …………………TL        …………………..TL 
      2- Bağlı Ortaklık     …………………TL        …………………..TL 
      3- ĠĢtirakler              …………………TL        …………………..TL 
 

      

 

      2 – Bağlı Ortaklık    …………………TL        …………………..TL 

      3 – ĠĢtirakler             …………………TL        …………………..TL 

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 4.659 kiĢi. 
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara iliĢkin bilgi: Yoktur 

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen Ģarta bağlı zararlar ile her türlü Ģarta 
bağlı kazançlara iliĢkin bilgi (ĠĢletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek 
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanr): Yoktur 

23. ĠĢletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 
değiĢikliklere iliĢkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur 

24. Bankalardaki mevduatın bloke oranına iliĢkin tutarlar: Yoktur 

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp iĢletmenin ortakları, iĢtirakleri ve 
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmıĢ bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:  

26. ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen 
bedelsiz hisse senedi tutarı: Yoktur 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmıĢ menkul kıymetlerin 
(katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet ve türleri itibarıyla tahakkuk etmemiĢ gelecek 
döneme iliĢkin faiz borç tutarları: 118.046.952,89 TL 

28. Ortaklar, iĢtirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 
yükümlülüklerin tutarı: Yoktur 

 
 

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaĢılabilir 
olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 

- Ortaklıkta USD, Avro, GBP ve TL olmak üzere dört para biriminden alınan teminatlar 
bulunmaktadır. 4 üncü maddede kayıtlı tutar, TL teminat ile USD, Avro, GBP teminatların 
yılsonu alıĢ kuruna göre TL‟ye çevrilmesi ile bulunan toplam tutardır. 

- 3 üncü maddede kayıtlı tutar, TL sigorta tutarı ile USD sigorta tutarının yılsonu TCMB alıĢ 
kuruna göre TL‟ye çevrilmiĢ toplam tutarıdır. 

- 5 inci maddede kayıtlı tutar, yabanc kaynaklar için alınan TL teminat ile USD teminat tutarının 
yılsonu TCMB alıĢ kuruna göre TL‟ye çevrilmiĢ toplam tutardır. 

- 9 uncu maddede kayıtlı  toplam USD tutarının, 30.965.971,19 USD kısmı ortak operasyon 
yapılan firmalara ait borç ve avanslara aittir.   

30. Bilançonun onaylanarak kesinleĢtiği tarih: 21.04.2017 gün 1837/2 sayılı TPAO Yönetim                  
Kurulu Kararı. 

 

 

 

 

 
  

Sayıştay   



 
 

                                             Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
                                           31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu                      (Ek:13/a) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL 
 

Cari dönem 
TL 

 
A- Brüt satıĢlar 2.007.741.014,44 1.730.962.906,49 
    
B- SatıĢ indirimleri (-) 179.522.679,86 153.582.075,02 
    
C- Net satıĢlar 1.828.218.334,58 1.577.380.831,47 
    
D- SatıĢların maliyeti (-) 837.548.783,27 771.758.988,29 
    
                                              Brüt satıĢ kârı veya (zararı)  990.669.551,31 805.621.843,18 
    
E- Faaliyet giderleri (-) 1.343.027.327,49 773.919.461,31 
    
                                              Faaliyet kârı veya (zararı)  (352.357.776,18) 31.702.381,87 
    
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  2.439.100.334,97 3.650.261.363,02 
    
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 901.319.606,72 1.574.887.599,63 
    
H- Finansman giderleri (-) 172.869.599,53 306.321.369,44 
                                              Olağan kâr veya (zarar)  1.012.553.352,54 1.800.754.775,82 
    
Ġ- Olağan dıĢı gelir ve kârlar 39.667.732,89 3.057.327.773,24 
    
J- Olağan dıĢı gider ve zararlar (-) 229.641.052,26 1.521.454.760,53 
    
                                              Dönem kârı veya (zararı) 822.580.033,17 3.336.627.788,53 
    
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karĢılıkları (-) 145.915.888,49 394.988.863,65 
    
                                              Dönem net kârı veya (zararı) 676.664.144,68 2.941.638.924,88 

 
 

  

Sayıştay   



 
 

                                             Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
                                           31.12.2016 Tarihli Konsolide Olmayan (Füzyon) Gelir Tablosu                      (Ek:13/a) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL 
 

Cari dönem 
TL 

 
A- Brüt satıĢlar 2.007.741.014,44 1.730.962.906,49 
    
B- SatıĢ indirimleri (-) 179.522.679,86 153.582.075,02 
    
C- Net satıĢlar 1.828.218.334,58 1.577.380.831,47 
    
D- SatıĢların maliyeti (-) 837.548.783,27 771.758.988,29 
    
                                              Brüt satıĢ kârı veya (zararı)  990.669.551,31 805.621.843,18 
    
E- Faaliyet giderleri (-) 1.343.027.327,49 773.919.461,31 
    
                                              Faaliyet kârı veya (zararı)  (352.357.776,18) 31.702.381,87 
    
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  2.439.100.334,97 3.650.261.363,02 
    
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 901.319.606,72 1.574.887.599,63 
    
H- Finansman giderleri (-) 172.869.599,53 306.321.369,44 
                                              Olağan kâr veya (zarar)  1.012.553.352,54 1.800.754.775,82 
    
Ġ- Olağan dıĢı gelir ve kârlar 39.667.732,89 3.057.327.773,24 
    
J- Olağan dıĢı gider ve zararlar (-) 229.641.052,26 1.521.454.760,53 
    
                                              Dönem kârı veya (zararı) 822.580.033,17 3.336.627.788,53 
    
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karĢılıkları (-) 145.915.888,49 394.988.863,65 
    
                                              Dönem net kârı veya (zararı) 676.664.144,68 2.941.638.924,88 

 
 

  

 
 

Gelir tablosu dipnotları:                                                                                             (Ek-13/b) 

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 139.444.797,55 TL 
     a)   Amortisman giderleri                                                                                                     
          aa) Normal amortisman giderleri: 139.444.797,55 TL 
          bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri:                                                
     b)   Ġtfa ve tükenme payları:                                                                                                  

 
2) Dönemin karĢılık giderleri: 28.702.805,12 TL                          
  
3) Dönemin tüm finansman giderleri: 306.321.369,44 TL  
     a)   Üretim maliyetine verilenler:                                                        
     b)   Sabit varlıkların maliyetine verilenler:                                                        
     c)   Doğrudan gider yazılanlar: 306.321.369,44 TL                                                       
4) Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluĢ, ana ortaklık, müesseseye bağlı ortaklık ve 

iĢtiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20‟yi aĢanlar ayrıca 
gösterilecektir: Yoktur 

  
5) Ana kuruluĢ, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerle yapılan satıĢlar (Toplam 

tutar içindeki payları % 20‟yi aĢanlar ayrıca gösterilecektir): Yoktur 
  
6) Ana kuruluĢ, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden alınan ve bunlara 

ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20‟yi aĢanlar ayrıca 
gösterilecektir.): Yoktur 

 
7) Yönetim kurulu baĢkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı: 1.552.379 TL 

  
8) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değiĢikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artıĢ (+) veya azalıĢ (-):Yoktur 
  
9) Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariĢ) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı 

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi): Ortalama maliyet 
  
10) Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: YapılmıĢtır. 
  
11) Yurtiçi ve yurtdıĢı satıĢlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 

maddelerin satıĢları ile hizmet satıĢlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satıĢların yüzde 
yirmisini aĢması halinde bu madde ve hizmetlere iliĢkin tutarları: Yoktur 

  
12) Önceki döneme iliĢkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 

tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not:  
       Önceki dönem gelir ve karları……………………………………..6.745.606,74 TL 

- Fazla ayrılan dava karĢılık iptalleri: 6.711.223,99 TL 
- Diğer                                                      34.382,75 TL 

        

Sayıştay   



 
 

         Önceki dönem gider ve zararları…………………………………  1.657.796,33 TL 

- Tripartite Ioan agreement kapsamında Baitex LLC.‟ye verilen                                             
2014 yılında tahakkuk etmiĢ faizlere iliĢkin %10 vergi kesintisinin 
geçmiĢ yıl gider/zararına atılması : 1.241.793,28 TL 
 

- Üretim Daire BaĢkanlığının 4923 sayılı yazısı uyarınca 
BOTAġ-Dörtyol‟un 2015 Aralık ayı depolama ve  
su tahliye faturası: 198.303,02 TL 
 

- 08.03.2016 tarih ve 17824 sayılı Genel Müdürlük 
Oluruna istinaden verilen düzeltme beyannamesi: 84.249,83 TL 
 

- 19.01.2016 tarih ve 5648 sayılı Genel Müdürlük 
Oluruna istinaden 407 nolu MKE Kurumundan 
alınan Sismik ekip patlayıcı madde faturası: 43.065,00 TL 
 

- Strateji Daire BaĢkanlığının 98106 nolu ödeme emri ile 
göndermiĢ olduğu 5603427014117 nolu faturasına 
istinaden Hazar Strateji Enstitüsü avans kapatma kaydı: 29.671,00 TL 
 

- TP Batman Bölge Müdürlüğünün 22.03.2016 tarih ve 23001  
sayılı Genel Müdürlük Olurlarına istinaden HA-KA Nakliyat 
Akaryakıt ĠnĢ. Turizm Gıda Tarım San. Tic. Ltd. ġti.‟nin 
2015 Ağustos hakkediĢ bedeli: 19.829,19 TL  
 

- Kurumsal ĠletiĢim Müdürlüğünün 09.03.2016 tarih ve 20113 
sayılı yazısına istinaden 162 nolu Türk Kamu ĠĢletmeleri 
Birliğinin 2015 yılı Üyelik Aidat Makbuzu: 15.000,00 TL 
 

- Diğer: 25.885,01 TL 
 

13)  Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koĢuluyla, hisse baĢına kar ve 
kar dağıtımı yapılmamıĢtır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   
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                                                      Kar Dağıtım Tablosu                                                   (Ek:14) 

Dönem kârının dağıtım biçimi   Cari dönem  
 Bin TL  

A- Dönem kârının dağıtımı   
  1) Dönem kârı 3.336.628 
  2) Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-)     - Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) 394.989 
   - Gelir vergisi kesintisi  
   - Diğer vergi ve yasal yükümlülükler  
  Net dönem kârı 2.941.639 
  3) GeçmiĢ dönemler zararı (-)                       -      
  4) I.Tertip yasal yedek akçe (-) 667.326 
  5) ĠĢletmede bırakılması ve tasarrufu  Zorunlu yasal fonlar (-)                       -      
  6) Ortaklara birinci temettü (-)                       -      
  7) Personele temettü (-)                       -      
  8) Yönetim kuruluna temettü (-)                       -      
  9) Ortaklara ikinci temettü (-)                       -      
   - Adi hisse senedi sahiplerine                       -      
   - Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine                       -      
  10) II.Tertip yasal yedek akçe (-) 454.863 
  11) Statü yedekleri (-)                       -      
  12) OlağandıĢı yedekler (dağıtılmamıĢ kârlar)                       -      
  13) Diğer yedekler                       -      
  14) Özel fonlar 1.175.328 
  Dağıtılabilir net dönem karı 644.122 
B- Yedeklerden dağıtım                       -      
  1) Dağıtılan yedekler                       -      
  2) II.Tertip yasal yedekler (-)                       -      
  3) Ortaklara pay (-)                       -      
   - Adi hisse senedi sahiplerine                       -      
   - Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine                       -      
   - Hazineye devredilen                       -      
  4) Personele paylar (-)                       -      
  5) Yönetim kuruluna pay (-)                       -      
C- Hisse baĢına kâr                       -      
   - Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)                       -      
   - Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)                       -      
D- Hisse baĢına temettü                       -      
   - Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)                       -      
   - Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)                       -      

  

Sayıştay   



 
 

                               Diğer öneri ve tavsiye listesi                                         (Ek:15) 

Bölüm Konu Sayfa 

ĠĢletme 
ÇalıĢmaları 

TPAO‟ya ait 3 ayrı bölge müdürlüğünde bulunan misafirhane 
iĢletmeciliğinde, 2016 yılında oluĢan 477 bin TL gelir ve 606 
bin TL giderlerin nedenleri konusunda kesin kanaate varmak 
için, yerleĢke içerisinde yapılan idari ve sosyal iĢlere ait 
masraf yerlerinin aynı hesapta izlenmesi yerine söz konusu 
oluĢan giderlerin tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için idari ve 
sosyal iĢlere ait masraf yerlerinin ayrı ayrı izlenmesi 
hususunda önlem alınması.         

43,44 

 

Sayıştay   


