ATLANTĠK PETROL ÜRÜNLERĠ TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ.FAALĠYET RAPORU: XI
NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ
2015 YILI FAALĠYET RAPORU
I. ġirket Hakkında Genel Bilgi
Atlantik Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. 1978‟ de İstanbul‟ da kurulmuş olup, Sefaköy‟ de
bulunan tesislerinde teknolojik altyapısı ve imkanları doğrultusunda sektörün oyuncularından biri
olarak Madeni Yağ teknolojisini sunabilecek düzeyde üretim gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede,
harmanlama ve Dolum Üniteleri ile otomotiv ve endüstriyel kullanıma yönelik, sentetik ve
mineral bazlı madeni yağ ve yağlama ürünleriyle madeni yağ ve gres üretimi yapılmaktadır.
Ürünler tesiste, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi;
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ile
ve sektörün gereksinimi olan tüm TSE Ürün Belgelerine uygunluk garantisi altında
gerçekleştirilmektedir.
Şirket laboratuvarında tüm müşterilere teknik servis hizmeti vererek gerekli desteği
sağlanmaktadır.
AR-GE çalışmaları bilime ve modern teknolojiye dayalı olarak Şirket bünyesinde
gerçekleştirilmektedir.
RASCH markası altında özel ürün isteğine de cevap verebilen firma gerek yurtiçi gerekse yurtdışı
pazarında ilerlemeye devam etmektedir.
Atlantik, Rasch, Rasch Active, Rasch Axlon markaları adı altında, gresler, yağlama yağları,
motor yağları, kesme sıvıları, sinai amaçlı yağların imalatı ve satışı gerçekleştirmekte olup, Şirket
üretimini Halkalı/İSTANBUL adresindeki üretim tesisinde yapmaktadır. 31.12.2015 tarihi
itibariyle Şirket‟in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 47 kişidir.
II. Yönetim ve Denetim Kurulu
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri
çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri‟nin seçimleri Genel Kurul tarafından
gerçekleştirilmektedir.
31.12.2015 tarihi itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.
Adı / Soyadı
Abdullan KOPARAN
Ahmet KOPARAN
Aynur OLGUN
Zeliha Vercan ZİLALCİ
Ferah KARABULUT

Görevi/Ünvanı

Görev Süresi

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

04/07/2012 Devam Ediyor
04/07/2012 Devam Ediyor
04/07/2012 Devam Ediyor
04/07/2012 Devam Ediyor
31/10/2013 Devam ediyor

A – Yönetim Kurulu Üyeleri

ABDULLAH KOPARAN
Yönetim Kurulu BaĢkanı – Genel Müdür
26.09.1967 yılında doğan Abdullah KOPARAN Oruçgazi Lisesini 1984 yılında bitirdi..1987 -1989
yılında askerlikten hemen sonra iş hayatına girdi. 1993 yılında Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi
A.Ş.‟de ortak olarak yönetim kuruluna girdi. Halen Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.
Ahmet KOPARAN
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı – Genel Müdür Yardımcısı
23.05.1971 yılında doğan Ahmet KOPARAN Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesini 1988 yılında
bitirdi. Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulunu bölümünü 1991 yılında
bitirdikten sonra aynı yıl iş hayatına girerek televizyon kanallarına verici kurulması ve teknik destek
verilmesi işlerini yaptı. 1996 yılında Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş „de ortak oldu.
Halen Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
olarak iş hayatına devam etmektedir.
Ferah KARABULUT
Yönetim Kurulu Üyesi
31.03.1978 yılında doğan Ferah Karabulut, Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi‟ni 1995 yılında bitirdi.
Okul bittikten sonra Özel bir şirketin Muhasebe departmanında işe başlamış ve Muhasebe
mesleğinde kariyet yapmıştır. Halen Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.‟nde Yönetim
Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Zeliha VERCAN ZĠLALCĠ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
05.03.1951 yılında doğan Zeliha Vercan Zilalci, Antalya Akseki Kız Meslek Lisesi‟ni 1970 yılında
bitirdi. 1980 yılında Maliye Bakanlığı‟nda memur olarak iş hayatına girdi. 1980-2006 yılları
arasında memur olarak Aksaray Emlak V.Dairesi, Laleli V.Dairesi, Çapa V.Dairesinde çalıştı. Son
olarak 9 no'lu Takdir Komisyonu Başkanlığı‟nda şef olarak görev yaparken 2006 yılında emekli oldu.
Aynur OLGUN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
03.03.1955 yılında doğan Aynur Olgun Bahçelievler lisesini bitirdi. 1979 Maliye Bakanlığı
İstanbul Defterdarlığı‟nda memur olarak göreve başladı. Çalışma hayatına devam ederken
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi‟ni 1996 yılında bitirdi. Maliye Bakanlığı‟ndan
31/01/2002 yılında emekli oldu.

III – Üst Yönetim
Adı / Soyadı
Abdullah KOPARAN
Ahmet KOPARAN
Sevgi KOPARAN
Hüsniye EROL ALINPAK
Mete AYDIN
Ceyhun AYAZ
Erdem RESNELİ
Erhan Buldu

Görevi/Ünvanı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Finansman Müdürü
Muhasebe Müdürü
Satış ve Pazarlama Müdürü
Üretim Müdürü
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Satış Müdürü

Göreve BaĢlama Tarihi
07.09.1998
24.07.2002
01.03.2005
18.03.2013
04.12.2009
16.10.2010
30.06.2014
01.08.2013

IV.Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler
26.04.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul‟da Şirket hisse senetlerinin İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası‟ nda işlem görmesini teminen esas sözleşmenin ilgili maddelerinin tadil
edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.11.2014 tarihinde bedelsiz sermaye arttırımına gidilmiş olup; esas sözleşmenin ilgili maddelerinin
tadil edilmesi yönetim kurulu tarafından oy birliği ile Kabul edilmiştir.
V. ġirket Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:
EPDK‟dan “Madeni Yağ Lisansı” almış bulunan bir şirket olan Atlantik Petrol, harmanlama ve
dolum üniteleri ile otomotiv ve endüstriyel kullanıma yönelik, sentetik ve mineral bazlı madeni yağ
ve yağlama ürünleriyle, gres üretimi gerçekleştirmektedir.
2000‟li yıllarda Türkiye‟de gelişmeye başlayan motor yağı üretimi alanına yönelen Şirket 2005
yılında aldığı 30 yıl geçerliliği olan Madeni Yağ Üretim Lisansı ile bu sektörde uzun vadeli hedefler
belirlemeye başlamıştır. İlk olarak Gres ve Endüstriyel ürünlerde kullanılan Atlantik markasının
dışında, motor yağlarında kullanılabilecek RASCH markasının tescilini sağlamıştır. Yurt içi pazarda
kısa zamanda kabul gören bu markayı yurt dışında da pazarlamak Türkiye‟ de yaşanabilecek pazar
sıkıntılarını aşmak amacıyla önemli bir hedef halini almış ve 2008 yılında Irak‟a yapılan ilk ihracat
ile bu çalışmalar daha da hız kazanmıştır. 2008 – 2009 yıllarında ihracat ülke sayısı İsrail ve Fas‟ın
portföye katılımıyla 3‟ e çıkmıştır. 2009-2010 yılında makine ve ekipman yatırımı ile kapasite
artırımı gerçekleşmiş ve gerek iç gerekse dış piyasaya yönelik pazarlama çalışmaları hız kazanmıştır.
Yine bu dönemde Senegal, Moritanya ve Tunus ile Irak‟ta 2 farklı mümessil ile anlaşılmıştır.
Böylelikle RASCH markası hem iç piyasada hem de dış piyasada kendini kanıtlamış bir marka
halini almıştır. 2010-2011 yılında alt yapısı tamamen oturmuş müşteri taleplerine kısa zamanda
cevap vermeyi başaran ve bu taleplerle hem ürün gamını hemde marka sayısını artıran Atlantik
Petrol, RASCH markasının yanı sıra RASCH AXLON ve RASCH ACTIVE markalarının tescilini
alarak mevcut pazarlarda yeni müşterilerle çalışma olanağı bulmuştur. Halen yurt dışında 27 ülkede
40 farklı müşteri ile yurtiçinde ise 54 şehirde çalışılmaktadır.
VI. ġirketin Faaliyet Konusundaki GeliĢmeler;
Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği madeni yağ piyasası global gelişmelerin etkisiyle her gün
değişiklik göstermektedir. Ekonomik olduğu gibi siyasi gelişmelerinde etkisiyle öngörülerde
bulunulması ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesinin oldukça zor olduğu bir piyasa haline
gelmiştir. Her koşulda arzın talebi karşılayamaması sebebiyle dünya çapında madeni yağ
fiyatlarındaki artış ve devletlerin tüketimi kontrol etme çabası çerçevesinde uyguladığı yüksek vergi

politikaları madeni yağ sektöründe bulunan şirketlerin dinamik, güncel, değişim ve gelişmelere açık
olmalarını gerektirmektedir.
Şirketimiz içinde bulunduğu madeni yağ sektörünün hızlı gelişimine ayak uydurabilmesi için çeşitli
yatırımlar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda gerek personel, gerek makine parkuru
yanı sıra sunum, satış - pazarlama, kalite ve güvenlik kapsamında gerekli ve öngörülü yatırımlarda
bulunmaktadır.
Satış ağını genişletmek amacı ile hedef pazarlarda fuar tanıtım çalışmalarını artırmak için mevcut
kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaktadır. Şirket satış ağını genişletmek ve marka bilinirliğini
artırmak için 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen yurtdışında Dubai, yurtiçinde de Automnechanika
İstanbul fuarları ve Konexpo fuarına katıldık Satış politikamıza yön veren büyük faaliyetimizden
sayılmaktadır.
Ürün çeşitliliğimizin maksimize edilmesi, üründe ve hizmette en yüksek kalitenin sunulması
açısından gerekli görülen bütün alt yapılar ve eklemeler şirketimiz bünyesinde gerçekleşmektedir.
VII. ġirket Performansını Etkileyen Ana Etmenler;
Bütün dünyanın neredeyse koşulsuz ihtiyaç duyduğu madeni yağ, giderek ihtiyaçlarımızı
karışlayamaz hale gelmiş ve pahalı bir tüketim maddesi haline gelmiştir. Dünya çapında madeni
yağ‟a olan talebin artmasıyla oluşan fiyat artışları ve devletlerin uyguladıkları ek vergi politikaları
madeni yağ sektöründe madeni yağ piyasasını öngörülemeyen, planlanamayan ve kontrol edilemeyen
bir piyasa haline getirmiştir.
Bütün bu olumsuzluklar gerek üretimde gerekse muhafazada maliyetleri artırmakta, volatilitesi
sebebiyle risk primini, dolayısıyla net fizibilite sonuçları elde edilememesine sebep olmaktadır.
VIII. Kalite Kontrol ve Ar-ge Uygulamaları;
Kalite kontrol çalışmaları TSE standartları ve EPDK mevzuatına uygun olarak yapılmaktadır.
IX. ġirketin Sermaye Yapısındaki DeğiĢiklikler
Sermaye -Kayıtlı Sermaye: Şirketin kayıtlı sermayesi 2012 yılında 20.000.000,00 TL olarak
belirlenmiştir.
-Çıkarılmış Sermaye: Şirketin sermayesi 2012 yılında 2.000.000,00 TL‟den 6.000.000,00 TL‟ ye
çıkarılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
Şirketin sermayesi 2014 yılında 6.000.000,00 TL‟ den 12.231.966,87 TL‟ ye
çıkarılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
X. ġirket geliĢimi ile öngörüler
Şirketimiz bulunduğu sektörden kaynaklı olarak sürekli bir büyüme gerçekleştirme sağlayabilir.
Gelişimimizi etkileyecek en önemli husus ham maddenin direkt ve ucuza tedarikidir. Bu hususa
ayrılacak kaynaklar üzerindeki akılcı kararlar şirketin kar marjının artmasına ve / veya daha rekabetçi
olmasına olanak vermektedir. Yurt dışında yakaladığımız büyüme hamlesini girdiğimiz pazarlarda
kalıcı olma politikaları ve yeni pazarlarda hızla yer alabilme mücadelesi üzerinde sürdürmekteyiz.
Önceki dönemlerden farklı olarak ucuz ve sürekli hammaddenin bulunuşu bu iki adımda da bizlere

yardımcı olmaktadır ayrıca yurt içinde madeni yağ sektöründe ürünlerin ÖTV si ile ilgili olarak
yapılan son yasal düzenlemelerden sonra gerçek üreticilerin korunup diğer taraftan bu sektörü farklı
amaçlar için kullanan diğer işletmelerin elenmesiyle biz ve bizim gibi şirketlerin pazar
paylarının artacağı beklenen bir fırsat olarak değerlendirilmektedir, şirket olarak bu fırsatı iyi
değerlendirmek için alt yapı çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık.
Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarda karlı ve kalıcı bir marka olma yolunda belirlediğimiz
hedeflere emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz.

XI.Finansal Performans ve Rasyolar
A ) Özet Bilanço Verileri
31.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir.
(Tüm tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.)

Cari Dönem
31.12.2015

Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
31.12.2014

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar

21.552.520

18.563.395

Duran Varlıklar

7.594.506

8.351.962

TOPLAM VARLIKLAR

29.147.026

26.915.357

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler

14.062.365

11.718.604

503.425

455.256

ÖZKAYNALAR

14.581.236

14.741.497

TOPLAM KAYNAKLAR

29.147.026

26.915.357

Uzun Vadeli Yükümlülükler

B) Özet Gelir Tablosu Verileri
Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi özet gelir
tablosu verileri aşağıdaki gibidir.
(Tüm tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.)

Cari Dönem
01.01.-31.12.2015

Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
01.01.- 31.12.2014

22.938.890

22.579.661

BRÜT KAR / (ZARAR)

4.661.582

4.258.246

FAALĠYET KARI / (ZARARI)

1.517.421

61.075

SatıĢ Gelirleri

SÜRDÜRÜLEN FAAL.VERGĠ ÖNC.KARI / (ZARARI)

NET DÖNEM KARI/(ZARARI)

70.146

(879.113)

(20.892)

(880.662)

