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ESKİ METİN  YENİ METİN 

 

Madde 6: SERMAYE  

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 
geçmiştir. 

a. Kayıtlı Sermaye : 
 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş 
itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş yıl) için 
geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar : 
 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (İki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk 
Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.  

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C)  Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı 
nama yazılıdır.  

 

 

 

 

 

Madde 6: SERMAYE  

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 
sistemine geçmiştir. 

a. Kayıtlı Sermaye : 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 
(bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya 
bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş 
yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 
olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; 
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 
izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla 
sermaye artırımı yapılamaz. 

b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar : 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.256.514,00 TL (İki yüz yetmiş beş milyon iki yüz elli 
altı bin beş yüz on dört  Türk Lirası) olup,  her biri 1 Kr itibari değerde ve tamamı 
nama yazılı toplam 27.525.651.399 adedi A Grubu; 1 adedi C Grubu olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.  

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C)  Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup 
tamamı nama yazılıdır.  

 

 



 
 

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 
 

2 

 

RUP HİSSE DAR ADI SERMAYE TUTARI (TL) TÜRÜ HİSSE ADEDİ 

A 
Enerji 
Yatırımları A.Ş. 

127.713.792,22 Nama 12.771.379.222 

A Diğer 122.705.407,77 Nama 12.270.540,777 

C ÖİB 0,01 Nama 1 

Toplam  250.419.200,00  25.041.920.000 

 

 

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili 
merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona 
erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme 
değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 
primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip 
oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, 
sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay 
sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.  

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu 
Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. 

GRUP SERMAYE TUTARI (TL) TÜRÜ HİSSE ADEDİ 

A 275.256.513,99 Nama 27.525.651.399  

C 0,01 Nama 1 

Toplam 275.256.514,00  27.525.651.400 

 

 

 

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki 
yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya 
tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya 
dönüşecektir.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye miktarının düşürülmesine 
ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması 
zorunludur. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin 
Şirket’te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. 
Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları 
alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu 
paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.  

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. 



 

 
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 

 

3 

Madde 7 :  PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ 

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate 
alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. 

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verdiği 
yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu 
durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir. 

Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri uygulanır.  

Elektrik üretim ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösterme lisansları kapsamında; 

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının 
doğrudan ve dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir 
sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm Şirket’in ve Şirket’in 
tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay 
devir işlemleri için uygulanmaz.  

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, üretim 
lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden 
payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile 
yukarıdaki belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket’in ortaklık 
yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya senetlerinin devri için –işlem 
gerçekleştirilmeden önce- her defasında EPDK’ nun onayına tabidir.   Söz konusu hüküm 
Şirket’in ve Şirket’in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında 
gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.  

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, 
imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması; pay senetlerinin nevinde değişiklik, 
sermaye miktarının düşürülmesi de, önceki paragrafta öngörülen oransal sınırlara 
bakılmaksızın EPDK’nın onayına tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

Madde 7 :  PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ 

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan 
kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı 
sahibi kabul edilirler. 

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna 
devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay 
defterine işlenir. 

Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.  

Elektrik üretim ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösterme lisansları kapsamında Şirketin; 

a) Başka bir lisans sahibi ile,lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya 
lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek 
istemesi, 

b) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, 

halinde –birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.  

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme ve bölünme işlemi 
tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul Kararı ile yeniden 
izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine 
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. 



 
 

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 
 

4 

 

 

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir ve/veya bölünebilir. Birleşme 
ve/veya bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;  

a) Başka bir lisans sahibi ile, 

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi 
bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi 

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, 

halinde –birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu onayı alınması zorunludur.  

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme ve bölünme işlemi 
tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul Kararı ile yeniden izin 
almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. 


