2020 YILINA AİT 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU
1. 31/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 31 Mart 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da,
“Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli (Tel: +90 262 316 30 00, Faks: +90 262
316 30 10-11)” adresinde yapacaktır.
2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin
teklif, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik
İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı
Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde,
şubesinde, www.tupras.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun
olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.tupras.com.tr
adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı
"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz
etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış
olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan
ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan
vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve
Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,
Şirketimizin www.tupras.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket
Merkezimizden (Tel:+90 262 316 32 69) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz
tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.tupras.com.tr internet adresinden kamuoyu
ile paylaşılmış olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılacaktır.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen
pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni
kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu
çerçevede;
-

İçinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer
alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının
korunması açısından, bu yıla özgü olarak pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel
kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.

-

Toplantının yapılacağı binanın / salonun girişinde misafirlerin ateşi kontrol edilecektir.

-

Toplantı yerine giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.

-

Genel kurul toplantısında yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay
Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket Adresi : Tüpraş Genel Müdürlüğü Günel Mah. Petrol Cad. No. 25 41790 Körfez/Kocaeli
Ticaret Sicili ve Numarası: KÖRFEZ 408/14
Mersis No: 0875004126700011
2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca
yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem
maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize
sunulmaktadır:
2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını
yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her
bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında
bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 250.419.200,00 TL ’dir. Çıkarılmış sermaye her
biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 25.041.920.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz Payları (A) ve (C) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup nama yazılı olarak
düzenlenmiştir.
Esas Sözleşmemizin 10.maddesinde belirtildiği üzere; C grubu payın Türk Silahlı Kuvvetlerinin
akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte
birleşme, bölünme ya da Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlarda veto hakkı bulunmaktadır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını
toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak
pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar

Pay Tutarı
(TL)

Enerji Yatırımları A.Ş. (A Grubu)
127.713.792,22
Halka Açık (A Grubu)
122.705.407,77
Özelleştirme İdaresi Bşklığı.(C Grubu)
0,01
Toplam
250.419.200,00

Sermaye
Oranı (%)
51,0%
49,0%
0,0%
100,0%

Oy Hakkı
12.771.379.222
12.270.540.777
1
25.041.920.000

Oy
Hakkı
Oranı
(%)
51,0%
49,0%
0,0%
100,0%

Şirket, ana ortağı Enerji Yatırımları A.Ş., Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bunlar tarafından
sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilmektedir.
2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek
Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. olarak Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap
döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik yoktur. Şirketimiz tarafından
ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://www.tupras.com.tr/ozeldurum-aciklamalari adresinden ulaşılabilir.
2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.
3. 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç
Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek
Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun
olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama
memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması;
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel
Kurul portalında ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde
ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet
Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal
internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilecektir
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel
Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik
Genel Kurul portalında ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet
sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na
göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet,
işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve
kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi;
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020
hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.493.511.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem
zararı, VUK kayıtlarına göre ise 3.070.277.889,10 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek; II19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar
Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek-1’de
yer almaktadır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmış olması
şartıyla; Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri”
başlıklı 4. maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi ve “Genel Kurul” başlıklı 14.
maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya
reddedilmesi;
Şirketimiz esas sözleşmesinde; artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın
iletişimde olmanın iş süreçlerimizin hızlanmasına ve Şirketimizin kurumsal markasına olumlu
katkı sağlaması amacıyla “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesinin, kayıtlı
sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin,
Şirket Merkez adresi değişikliği sebebiyle Genel Kurul toplantılarının farklı şehirlerde
yapılabilmesini sağlamak amacıyla Esas Sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 14’üncü
maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Ek2’de yer alan Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas
sözleşme değişiklikleri için SPK’dan 11.02.2021 tarihli, Ticaret Bakanlığı’ndan 16.02.2021
tarihli onaylar alınmıştır.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu
üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri
seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla
bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas sözleşmemizin 10.maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri kapsamında, en çok 1 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından
idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun yenilenmesine
karar verebilir.
2021 yılında da Şirketimiz yönetim kurulunun esas sözleşmemizin 10’uncu maddesine uygun
olarak 12 kişiden oluşması öngörülmektedir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü SPK
zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 19.01.2021 ve 17.02.2021 tarihli kararlar ile Sn.
Muharrem Hilmi Kayhan, Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn.Tufan
Erginbilgiç Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK’nın 11.02.2021 ve
04.03.2021 tarihli kararları ile söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz
bir görüş bulunmadığı Şirketimize bildirilmiştir.
Esas sözleşmenin 10’uncu maddesi uyarınca 1 yönetim kurulu üyesinin Şirketimiz C Grubu
payının sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın göstereceği adaylar arasından seçilmesi
gerekmektedir. Söz konusu yönetim kurulu üyesi için Şirketimize Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı tarafından yönetim kurulu üye adayı henüz bildirilmemiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık
beyanları Ek-3’de sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi ve onaylanması;
SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve
üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda
görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan revize ücret politikası Ek-4’de yer
almaktadır. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 nolu dipnotunda ise 2020 yılı
içinde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
9 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan revize Ücret Politikamız kapsamında 2021
faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından
belirlenecektir.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim
Kurulumuzun 02 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü
alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu
seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
12. Bağış ve Sponsorluk Politikası’nın onaylanması, Şirket’in 2020 yılı içerisinde yaptığı
bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için
üst sınır belirlenmesi;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince,
yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve
yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2020 yılı içinde
vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 22.657 bin TL’dır. Bu tutarın, 14.050 bin TL’si
Vehbi Koç Vakfı’na, 5.000 bin TL’si Milli Dayanışma Biz Bize Yeteriz Türkiyem
Kampanyasına, 2.199 bin TL’sı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, 940 bin TL’si Koç
Üniversitesi’ne, 225 bin TL’si okullara yapılmış olup; bakiye tutar ise her biri 150 bin TL’nin
altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde
bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst
sınır genel kurul tarafından belirlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 4 Mart
2021 tarihinde kabul edilerek kamuya açıklanan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Bağış ve
Sponsorluk Politikası, 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi’ndeki “Bağış ve yardımlara
ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.” hükmü çerçevesinde Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının
2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen
gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi
uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı
gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal
Tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.
31 Aralık 2020

31 Aralık 2019

A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİK’lerin toplam tutarı
D.Diğer verilen TRİK’lerin toplam tutarı
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına Girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİK’lerin toplam tutarı

6.275.132

4.664.967

753.762

980.238

Toplam

7.028.894

-

-

-

-

-

5.645.205

31 Aralık 2020 itibarıyla verilen teminatlar genellikle kamu kuruluşlarına ve gümrük dairelerine verilen
teminatlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bankalara verilen kefaletler, Grup’un konsolidasyon
kapsamında olan şirketlerin kullandığı 92.365 bin TL tutarındaki krediler ve 7.847 bin TL tutarındaki türev işlemler
için verilmiştir. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen kefaletler ile ilgili 31 Aralık
2020 tarihi itibariyle 5.970 bin TL komisyon tahakkuk etmiştir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine,
üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına;
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı”
başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı
ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi
verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul
tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel
Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen

işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu
olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev
yapmaktadırlar. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi
kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
15. Dilek ve Görüşler.

EKLER:
Ek 1 Yönetim Kurulu’nun 2020 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar
Dağıtım Tablosu
Ek-2

Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı

EK-3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının
Bağımsızlık Beyanları
EK-4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK-1
01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

250.419.200,00

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

503.342.592,00

SPK’ya Göre
3.

Dönem Kârı/Zararı

4.

Vergiler ( - )

5.

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

-3.865.980.000,00

-3.070.277.889,10

1.372.469.000,00

0,00

Net Dönem Kârı/Zararı ( = )

-2.493.511.000,00

-3.070.277.889,10

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0,00

0,00

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

-2.493.511.000,00

0,00

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

10.

22.656.546,48
-2.470.854.453,52

Ortaklara Birinci Kar Payı
11.

- Nakit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Bedelsiz
- Toplam

12.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

13.

Dağıtılan Diğer Kar Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

15.

Ortaklara İkinci Kar Payı

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe

17.

Statü Yedekleri

18.

Özel Yedekler

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0,00
0,00

0,00

-2.493.511.000,00

0,00

0,00

0,00

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

0,00

0,00

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe

0,00

0,00

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
20.

21.

- Olağanüstü Yedekler

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI
GRUBU
TUTARI (TL)

NET

BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN KAR
PAYI
TUTARI
(TL)

ORAN (%)

ORAN (%)

A

0,00

0,00

0,0000

0,00

C

0,00

0,00

0,0000

0,00

TOPLAM

0,00

0,00

0,00

Ek-2
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI
Yönetim Kurulumuzun 19 Ocak 2021 tarihli toplantısında; artan rekabet ortamında müşteri ve iş
ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmanın iş süreçlerimizin hızlanmasına ve Şirketimizin
kurumsal markasına olumlu katkı sağlaması amacıyla “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı
4’üncü maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla
“Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, Şirket Merkez adresi değişikliği sebebiyle Genel Kurul
toplantılarının farklı şehirlerde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Esas Sözleşmenin “Genel
Kurul” başlıklı 14’üncü maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben
değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar
verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Şubat
2021 tarihinde uygun görülen ve Genel Kurul Gündemi’nin 7’nci maddesinde ortaklarımızın
onayına sunulacak olan esas sözleşme değişiklik tasarısı aşağıda yer almaktadır.

ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Şirketin merkezi Körfez/ KOCAELİ’dedir. Şirketin adresi Güney
Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez, KOCAELİ’dir. Adres
değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube
açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.

Şirketin merkezi Şişli/ İSTANBUL’dur. Şirketin adresi Gülbahar
Mahallesi Büyükdere Caddesi No 101A 34394 Şişli, İSTANBUL’
dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil
ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin
şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.

Madde 6: SERMAYE

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.

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 :

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.

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, 20172021 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 20212025 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.

GRUP

HİSSEDAR
ADI

SERMAYE
TUTARI (TL)

TÜRÜ

HİSSE ADEDİ

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.

GRUP

HİSSEDAR
ADI

SERMAYE
TUTARI (TL)

TÜRÜ

HİSSE ADEDİ

A

Enerji
Yatırımları A.Ş.

127.713.792,22

Nama

12.771.379.222

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

A

Diğer

122.705.407,77

Nama

12.270.540,777

C

ÖİB

0,01

Nama

1

C

ÖİB

0,01

Nama

1

Toplam

250.419.200,00

25.041.920.000

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Madde 14: GENEL KURUL

Madde 14: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu
toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak
yapılır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu
toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak
yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini
takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda
gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara
bağlanır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini
takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda
gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara
bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır
ve gereken kararları alır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır
ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal
değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar
açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az
yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama
yoluna başvurulur.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal
değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar
açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az
yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama
yoluna başvurulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay
sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu
oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul
Sistemi’nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda
verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. C Grubu
payın temsili ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay
sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu
oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul
Sistemi’nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda
verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. C Grubu
payın temsili ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul, esas itibariyle Şirketin idare
merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı
ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya
da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde İstanbul, Ankara veya
İzmir’in elverişli bir yerinde toplanabilir.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul, esas itibariyle Şirketin idare
merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı
ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya
da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Kocaeli, Ankara veya
İzmir’in elverişli bir yerinde toplanabilir.

f) Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu
üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu
bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden
konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir
yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun
gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar,
toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri
toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

f) Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu
üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu
bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden
konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir
yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun
gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar,
toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri
toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye
yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili
en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya
hariçten tayin edilir.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye
yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili
en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya
hariçten tayin edilir.

h) Toplantı ve Karar Nisabı; Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak
kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar
nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur.
Ancak Esas Sözleşmenin 10’uncu Maddesinde yer alan C grubunu
temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel
Kurulda karar alınabilmesi, C grubu pay sahibinin olumlu oy
kullanmasına bağlıdır.

h) Toplantı ve Karar Nisabı; Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak
kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar
nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur.
Ancak Esas Sözleşmenin 10’uncu Maddesinde yer alan C grubunu
temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel
Kurulda karar alınabilmesi, C grubu pay sahibinin olumlu oy
kullanmasına bağlıdır.

ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve
tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına
ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un
onayına sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde
tescil ve ilan edilir.

ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve
tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına
ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un
onayına sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde
tescil ve ilan edilir.

i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin
genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin
genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Ek-3
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ÖZGEÇMİŞLERİ VE
BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı
Columbia College’dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa
Trading’de çalışmıştır. 1989 yılında Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır.
Ramerica Intl. Inc.’de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu’na katılmıştır. Koç
Holding’de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi
üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş,
Mayıs 2008’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016’dan bu yana
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer M. Koç; TÜSİAD
Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı,
Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu
Başkanlığı, Tofaş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve diğer bâzı Koç Topluluğu şirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
Ömer M. Koç, 2008 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi
(ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990’da American Express Bank’ta
Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım
Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu
bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç
Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey
görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y.
Koç, Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini
sürdürmektedir. Nisan 2016 itibariyle Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim
Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Sayın Ali Y. Koç’un aynı zamanda, Ford Otosan ve
Otokar dâhil diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi
bulunmaktadır. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda
bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Başkan, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları
Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca
Harvard Üniversitesi, Bank of America ve Council on Foreign Relations’da Global Danışma
Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House’un Kıdemli Danışmanlar Paneli Üyesi olarak
görev almakta olup, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nunda ise Türkiye’yi temsil
etmektedir.
2008 yılında Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Nisan 2016’dan bu yana Tüpraş
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü’nde yapmıştır. Çalışma
hayatına Koç Topluluğu’nda 1958 yılında Ankara Otokoç şirketinde başlamıştır. 1980 yılında
İcra Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
olmuştur. 2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını
sürdürmektedir. Koç Holding’in yanı sıra, diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini sürdüren Rahmi M. Koç’un, birçok sosyal ve mesleki
kuruluşlarda üstlendiği görevler de bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Üyesi
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eş Başkanı
Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı (1.1.1995-31.12.1996 arası)
Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı (1992-1999 arası)
Allianz Aktiengesellschaft Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Sayın Rahmi M. Koç’un layık görüldüğü unvanlar ve ödüller ise şunlardır:
• Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore-Maryland), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir
Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Köstence Ovidius Üniversitesi ve Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi’nden “Fahri Doktora” unvanları
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”
• Alman Hükümeti’nden “Grosses Verdienst Kreuz” (Almanya Büyük Hizmet Nişanı)
• İtalya Cumhuriyeti’nden “Yüksek Liyakat Nişanı”
• Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan “Büyük Hizmet Nişanı”
• CBE-Britanya İmparatorluğu’ndan “Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı”
• Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı olan “Officier dans l’Ordre National de la
Légion d’Honneur”
• Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler organizasyonu FIRST’ün “Yaşam Boyu Sorumlu İş
İnsanı Ödülü”
• 100 yıllık tarihiyle dünyanın saygın düşünce kuruluşları arasında yer alan ABD merkezli
Dış Politika Derneği’nin (FPA) madalyası
• Koç Ailesi’ne Dünya Anıtlar Vakfı (World Monuments Fund) tarafından “Hadrian Ödülü”
• Koç Ailesi’ne “Carnegie Hayırseverlik Madalyası” (New York)
• Koç Ailesi’ne “BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü” (Paris)
• Koç Ailesi’ne 16’ncı “Iris Foundation Ödülleri”nde “Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet
Ödülü”
Rahmi M. Koç, 2008 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Semahat S. Arsel
Yönetim Kurulu Üyesi
1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel, halen
bu görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak Vehbi Koç Vakfı ve Divan Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Koç
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun Kurucusu’dur. Diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de
Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Öte yandan, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda
(TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesidir. Semahat Arsel, İstanbul Üniversitesi’nden “Fahri Doktora”
unvanına layık görülmüştür.
Semahat Arsel, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Levent Çakıroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans
eğitimini tamamlamış, University of Illinois’den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına
1988’de Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991-1997 yılları
arasında aynı Bakanlık’ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmış ve aynı
dönemde Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır.
Çakıroğlu Koç Topluluğu’na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıştır. 20022007 yılları arasında Koçtaş CEO’su, 2007-2008 yıllarında Migros CEO’su görevlerini
üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO’su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından
itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu
Nisan 2015’te Koç Holding CEO’su olarak atanmış ve halen Koç Holding CEO’su olarak görev
yapmaktadır. Nisan 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent
Çakıroğlu, Arçelik‑LG ve TürkTraktör’de Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar’da Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.
Levent Çakıroğlu, 30 Mart 2015’ten bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Erol Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nde
tamamlamıştır. 1979 yılında TPAO’da Uzman Mühendis olarak göreve başlayan Memioğlu,
TPAO’da Üretim Müdürlüğü ve Yurt Dışı Projeler Grup Başkanlığı görevlerinin ardından 1999
yılında Koç Holding’de Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2003-2004 yılları
arasında iş hayatına Koç Holding Enerji Grubu İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak
devam eden Memioğlu, Mayıs 2004-Nisan 2016 tarihleri arasında Koç Holding Enerji Grubu
Başkanı olarak görev yapmıştır.
Erol Memioğlu, 2006 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Yağız Eyüboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş, 1996 yılında Koç
Üniversitesi İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1991
yılında Arçelik A.Ş.’de Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Yağız Eyüboğlu, 1993 yılından
itibaren Koç Holding’de yaklaşık 10 yıl boyunca sırasıyla, Denetim Uzmanlığı, Koordinatör
Yardımcılığı ve Mali Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. 2004-2009 yılları arasında
Arçelik A.Ş.’de Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Beko
Elektronik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. Dış Ticaret ve
Turizm Grubu Başkanı’na Yardımcı ve Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak
görev yapmıştır. 2009-Ekim 2015 arasında Aygaz Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.
Ekim 2015’te Koç Holding Enerji Grubu Başkan Vekilliği’ne atanan Yağız Eyüboğlu, Nisan
2016’dan bu yana Enerji Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Koç Topluluğu’nun çeşitli
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Eyüboğlu, aynı zamanda muhtelif sivil toplum
kuruluşlarında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yağız Eyüboğlu, 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Zafer Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi ve ÖİB Temsilcisi*1
Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. Kariyerine
1997’de İnterbank’ta başlayan Sönmez, 2000-2003’te Dışbank’ta, 2004’te MNG Bank’ta görev
almıştır. Sönmez, 2010-2011’de Royal Bank of Scotland’ın İstanbul Şubesi’nde Kurumsal
Bankacılık Direktörü, 2005-2010 yıllarında ise ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi’nde Portföy
Yönetimi ve Kurumsal Bankacılık departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. 20122013 döneminde Khazanah Nasional Berhad’da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya’daki
yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Sönmez, Ekim 2013’te Khazanah Turkey
Regional Office’in kuruluşunda görev almıştır. Sönmez, 2017-2018’de Khazanah Turkey
Regional Office’in Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlarından
sorumlu olmuş ve Khazanah Afrika takımının liderliğini yürütmüştür. Sönmez ayrıca 20132018 yılları arasında Acıbadem Sigorta, 2017-2018’de Acıbadem Sağlık Grubu ve 2016-2018
yılları arasında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ni
yapmıştır. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO’luğu görevlerine Eylül
2018’de atanan Zafer Sönmez, aynı zamanda PTT ile Borsa İstanbul’da Yönetim Kurulu
Başkan Vekili’dir.
Ayşe Canan Ediboğlu
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)
Lise öğrenimini Ancaster House School’da aldıktan sonra Southampton Üniversitesi’nde
(İngiltere) ekonomi alanında yükseköğrenimini tamamlamıştır. Aynı okulda finansal yönetim ve
kontrol üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Southampton Üniversitesi’nde araştırma
asistanlığının ardından iş hayatına 1980 yılında Shell’de Planlama Müdürü olarak devam
etmiştir. Shell Türkiye’de farklı görevlere atandıktan sonra 2002 yılında şirket Genel Müdürü ve
1

Genel kurul bilgilendirme dokümanının 8.maddesinde belirtildiği üzere, Şirketimize Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı tarafından 2021 yılında görev alacak bağımsız yönetim kurulu üye adayı henüz bildirilmemiş olup,
halihazırda görevde olan Sayın Zafer Sönmez’in özgeçmişi sunulmaktadır.

2006’da Shell Türkiye Ülke Müdürü unvanını almıştır. 2006-2009 yılları arasında Shell-Turcas
Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiştir. Ayşe Canan Ediboğlu, 20122018 yılları arasında Aygaz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2010
yılından bu yana Türkiye’deki ING Bank’ta bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
Ayşe Canan Ediboğlu, Mart 2018’den bu yana Tüpraş bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini
yürütmektedir.
Muharrem Hilmi Kayhan
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)
Saint Joseph ve Robert Kolej’deki orta öğretiminden sonra Manchester Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü’nü 1976 yılında tamamlayan Kayhan, MBA derecesini Cornell
Üniversitesi’nden almıştır. Tekstil ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Söktaş A.Ş.’de ve yan
kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ve üyeliğini yürütmektedir. Ege
İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenler Sendikaları, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
Yönetim Kurulları’nda görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yapmıştır. 2001 Ocak ayında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı
seçilmiştir. 2005 yılından bu yana TÜSİAD Onursal Başkanı’dır. Muharrem Kayhan, Robert
Kolej Mütevelli Heyeti, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ve Bizim Okul Vakfı Yönetim
Kurulu’nda görev yapmaktadır. 2009 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibidir. 2003 yılından
itibaren İspanya’nın İzmir Fahri Konsolosu’dur.
Muharrem Hilmi Kayhan, Mart 2018’den bu yana Tüpraş bağımsız yönetim kurulu üyeliği
görevini yürütmektedir.
Kamil Ömer Bozer
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)
Kamil Ömer Bozer, yüksek öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nün
ardından Georgia State Üniversitesi’nde (ABD) tamamladığı yüksek lisans programıyla
sürdürmüştür. İş hayatına 1983 yılında Koç Holding A.Ş.’de Yetiştirme Elemanı olarak başlamış,
1990 yılında Maret A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve 1995 yılında Düzey A.Ş.’de Genel
Müdürlük görevlerinin ardından 2002 yılında Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürü olmuştur. 2005
yılında Koç Holding A.Ş. Gıda Perakendecilik ve Turizm Grubu Başkanlığı’na atanmıştır. 20062008 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2009
yılından Nisan 2011 tarihine kadar Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı
olarak görev yapmıştır.
Kamil Ömer Bozer halihazırda Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Kamil
Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Anadolu Isuzu , Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyelikleri,
Anadolu Etap Yönetim Kurulu Danışmanlığının yanı sıra Söktaş Tekstil A.Ş. ve Arçelik A.Ş.’de
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Kamil Ömer Bozer, Mart 2018’den bu yana Tüpraş bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini
yürütmektedir.

Tufan Erginbilgiç
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)
Yüksek öğrenimini mühendislik alanında tamamlamış olan Tufan Erginbilgiç, işletme ve
ekonomi dallarında yüksek lisans diplomasına sahiptir.
BP Avrupa Perakende Operasyonları Başkanlığı görevinden sonra kârını dört katına çıkararak
sektör liderliğine taşıdığı Madeni Yağlar Bölümü Dünya Başkanlığı dahil olmak üzere BP’nin
farklı iş kollarında yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. 2007-2009 yılları arasında gelir
artışı ve maliyet verimliliği sağlayan bir dönüşüm programında kilit bir rol üstlenerek Grup
CEO’sunun Özel Kalemi olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Global Operasyondan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı (Chief Operating Officer) olarak atanan Erginbilgiç, 2014-2020 yılları
arasında global yakıtlar, madeni yağlar ve petrokimyasallar alanlarını içeren BP Downstream
işinin Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapmıştır. Bu dönemde global downstream işinin
dönüşümünü sağlayan Tufan Erginbilgiç, rekor kârlılık ve rekor seviyede bir güvenlik
performansı sağlamıştır.
2011-2018 yılları arasında icracı olmayan üye olarak GKN plc Yönetim Kurulu üyesi olarak
görev yapmıştır. 2020 yılında Global Infrastructure Partners'a (GIP) ortak olarak katılan Tufan
Erginbilgiç, enerji sektörü ve global operasyonlara odaklı çalışmalarını Londra merkezli olarak
sürdürmektedir.
Tufan Erginbilgiç, FTSE 100 üyesi olan DCC plc ve New York Borsa’sında kote CNH Industrial
şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Tufan Erginbilgiç Mayıs 2017'den
itibaren Surrey Üniversitesi Stratejik Danışma Kurulunda bulunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş
yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye
olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

Muharrem Hilmi Kayhan

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş
yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye
olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Ayşe Canan Ediboğlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş
yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye
olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

Kamil Ömer Bozer

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen “Gelir Vergisi
Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayılma” haricindeki kriterler kapsamında, “bağımsız üye”
olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş
yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye
olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

Tufan Erginbilgiç

EK-4
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar
kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve
uygulamalarını tanımlamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul
toplantısında sabit ücret belirlenir.
İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için
belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.
Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel
kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve
Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.
Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan
yürütme komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları,
fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi/Aday Gösterme ve Ücret
Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir.
Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yılsonunda belirlenen
tutardan mahsup edilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme
planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre
dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı
katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından
karşılanabilir.
Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden
oluşmaktadır.
Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan
ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate
alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre
hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:
§ Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının
iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst
yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
§ Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve
operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem
sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının
sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan
prensiplerdir.
§ Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin
kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç
göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların
dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey
yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef
primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi
ödenebilir.
Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu
Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak
ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

