
Turkiye Petrol Rafinerileri A.$. 
30 Mart 2022 Tarihli Olagan Genel Kurul TOPLANTI TUTANAGI 

TOrkiye Petrol Rafinerileri Anonim $irketi'nin (TOpra�) 2021 faaliyet yIhna ait Olagan Gene! Kurul 
Toplant1s1 30 Mart 2022 Qar�amba gOnO, saat 10.00'da, Goney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 
TOpra� Gene! MOdOrlOgO Korfez/KOCAELI adresinde, T.C. Ticaret Bakanh91 Kocaeli Ticaret II 
MOdOrlOgO'nOn 25.03.2022 tarih ve 73139916 sayIh yaz1s1yla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Saym 
Veysi Uzunkaya gozetiminde yap1lm1�tir. 

Toplant1ya ait davet, Kanun ve Esas S6zle�me'de ongorOldOgO gibi ve gOndemi de ihtiva edecek 
�ekilde, TOrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Mart 2022 tarih, 10532 sayIII nushasinda, $irketimizin 
www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kay,t Kurulu�u A.$.'nin e-�irket portallnda ve Elektronik 
Gene! Kurul Sisteminde 21 gun onceden ilan edilmek suretiyle suresi i<;erisinde yapIlmI�tir. 

Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinden, $irket'in toplam 250.419.200,00 TL 91kanlm1� sermayesine 
tekabOI eden her biri 1 Kuru� nominal degerinde 25.041.920.000 adet paydan; 59.097,75 TL 
sermayesine tekabOI eden 5,909,775 adet paym asaleten, 176.729.320,22 TL sermayesine tekabOI 
eden 17.672.932.022 adet paym temsilen olmak Ozere, toplam 176. 788.417,97TL sermayesine tekabOI 
eden 17.678.841. 797 adet paym toplant1da temsil edildigi; boylece gerek Ka nun gerekse Esas 
Sozle�me'de ongorOlen asgari toplant, nisabIrnn mevcut oldugu belirlenmi�tir. Toplam bu paylar 
i9erisine dahil olan, 49.015.528 TL degerindeki 4.901.552.800 adet paym Tevdi Eden Temsilciler 
tarafmdan temsil olundugu a<;1klanm1�t1r. 

Turk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin be�inci ve altmcI f1kras1 geregince, $irket'in elektronik 
gene! kurul haz1rhklarm1 yasal dOzenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmi�tir. Yonetim 
Kurulu Oyesi Saym YagIz EyOboglu tarafmdan, Elektronik Gene! Kurul Sistemini kullanmak Ozere Sn. 
Fettane Saym gorevlendirilmi� olup, toplant1 fiziki ve elektronik ortamda ayrn anda a91larak gOndemin 
gorO�Olmesine ge<;ilmi�tir. 

Yonetim Kurulu Oyesi Sn. Yag1z Eyuboglu, oy kullanma �ekli hakk1nda a<;1klamalarda bulunmu�tur. 
Gerek Kanun ve gerekse $irket Esas Sozle�mesi'nde yer ald191 Ozere elektronik oy sayImI 
dOzenlemeleri sakh kalmak kayd1yla, toplant1ya fiziki olarak kat1lan saym pay sahiplerinin a<;1k ve el 
kaldIrma usulO ile oy kullanmalanni, red oyu kullanacak saym pay sahiplerinin ise red oyunu sozlO 
olarak beyan etmesi gerektigini belirtmi�tir. 

GOndem maddeleri geregince yap1lan mOzakereler neticesinde a�ag1daki kararlar ahnm1�tIr. 

1. GOndemin 1.maddesi kapsammda Olagan Gene! Kurul'un yonetimi ile gorevli ToplantI
Ba�kani'rnn se9imine ge9ildi. $irketin pay sahibi Enerji Yatmmlan A.$.'nin vekili taraf1ndan verilen teklif
Sn. Dogan Korkmaz tarafmdan okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplant1 Ba�karn
olarak Sn. Yag,z EyOboglu'nun se9ilmesine, 1 TL red oyuna kar�1hk 176.788.416,97 TL kabul oyu
neticesinde oy 9oklugu ile karar verildi.

Toplant1 Ba�kani, Genel Kurul 19 Yonergesinin 7'nci maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak 
Sn.Ibrahim Yelmenoglu'nu, Tutanak Yazman1 olarak da Sn. Dogan Korkmaz'1 atad191rn belirtti. 

Toplantl Ba�kani, Genel Kurul toplantlsmda mOzakere edilecek gundem maddeleri i9in gerekli 
evraklann haz1r bulundugunu, Yonetim Kurulu Oyelerinden kendisinin, Sn Erol Memioglu'nun toplant1da 
hazir bulundugunu ve Bag1ms1z Denetim $irketi PwC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
MO�avirlik Anonim $irketi'ni temsilen Sn. Ediz GOnsel'in toplantIya kat1ld191n1 ve diger Yonetim Kurulu 
Oyelerinin mazeretlerini bildirerek toplant1ya katIlamadIklann1 belirtti. 

Ba�kan haz1r bulunanlara te�ekkOr etti. GOndemin ikinci maddesine ge<;ildi. 





c;ah�anlarma %10 prim dag1t1lmasma" yonelik teklifi 49.073.897,75 kabul oyuna kar�1hk 
127.714.520,22 red oyu sonucunda oy c;oklugu ile reddedilmi�tir. 

Yonetim Kurulu teklifinin oylanmasma gec;ildi. Sonuc;ta, Turkiye Petrol Rafinerileri A.$. yonetimi 
tarafmdan T0rkiye Finansal Raporlama Standartlan (TFRS) esas ahnarak haz1rlanan ve PwC Bag1ms1z 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali M0�avirlik A.$. tarafmdan denetlenen, 1 Ocak - 31 Aral1k 2021 
hesap donemine ili�kin finansal tablolar ile Turkiye Petrol Rafinerileri A.$.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) 
hukumlerine uygun olarak tutulan kay1tlara gore olu�an mali tablolannm incelenmesi sonucunda; 

TFRS'ye uygun olarak hazirlanan finansal tablolara gore 3.319.134.000,00 TL ana ortakhga ait net 
donem kan, VUK kay1tlarma gore ise 676.189.069,94 TL cari y1I kan ve 4.201.408.452,22 TL tutannda 
gec;mi� y1I zaran bulundugu gorulerek; TFRS'ye uygun olarak haz1rlanan finansal tablolara gore elde 
edilen 3.319.134.000,00 TL net donem karma; 2.952.291,27 TL tutanndaki bag1�larm eklenmesi 
sonucu ula�1lan kar pay1 matrahmm 3.322.086.291,27 TL oldugu; Sermaye Piyasas1 mevzuat1 ile $irket 
Esas Sozle�mesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafmdan 
onaylanan $irketimiz Kar Dag1t1m Politikas1 c;erc;evesinde, VUK'a gore hazirlanan mali tablolara gore 
olu�an kardan gec;mi� y1I zararlanrnn du�Olmesinden sonra bakiye kalmad1gmdan, kar pay, 
dag1t1lamayacag1 gorulmu� olup; VUK kay1tlanna gore haz1rlanan mali tablolara gore olu�an 
676.189.069,94 TL cari y1I donem kanrnn gec;mi� y1I zararlanndan mahsup edilmesi, TFRS'ye uygun 
olarak haz1rlanan finansal tablolara gore olu�an 3.319.134.000,00 TL ana ortakhga ait net donem 
kann1n ise ilgili finansal tablolarda gec;mi� y1I karlanna aktanlmasma, 793 TL red oyuna kar�1hk 
176.787.624,97 TL kabul oyu neticesinde oy c;oklugu ile karar verildi. 

8. G0ndemin Yonetim Kurulu uyeliklerinin sec;imi ile ilgili 8'nci maddesinin goru�ulmesine gec;ildi.
$irketin pay sahibi Enerji Yatmmlan A.$. vekilinin Yonetim Kurulu 0yeleri ic;in Toplant1 Ba�kanhg1'na 
verdigi onergesi okundu. Toplantlya bizzat kat1lamayan adaylann Yonetim Kurulu Oyeligi adayl1k ve 
gorev kabul beyanlanrn Bakanhk Temsilcisi gord0.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yonetim Kurulu 0ye say1s1 4 (Dort) bag1ms1z Oye ile birlikte toplam 12 
(Oniki) 0ye olarak belirlendi. 

Y onetim Kurulu Oyeliklerine; 

Mustafa Rahmi Koc;, 

Semahat Sevim Arsel, 

Mehmet Omer Koc;, 

Y1ld1nm Ali Koc;, 

Levent <;ak,roglu, 

Erol Memioglu, 

Yag1z Ey0boglu, 

C Grubu pay sahibi Ozelle�tirme ldaresi Ba�kanhg1 tarafmdan 29.03.2022 tarihinde aday gosterilen 
Yunus Elita�·m 

Bag1ms1z Yonetim Kurulu 0yeliklerine, 

Muharrem Hilmi Kayhan, 

Ay�e Canan Ediboglu, 

Kamil Omer Bazer, 



Tufan Erginbilgi<;'in 

2022 yI1t hesaplannm gor0$ulecegi Gener Kurur'a kadar gorev yapmak uzere 1 y1lhk sure I9in 
sei;ilmelerine 10.141.248 TL red oyuna kar$1r1k 166.647.169,97 TL kabul oyu neticesinde oy <;oklugu 
ile karar verildi. 

Yonetim Kurulu Oyelerinin ozge<;mi�rerinin Genel Kurul toprantIsmdan 21 gun once Kamuoyuna 
(Kamuyu Aydmlatma Pratformu'nda, Merkezi Kay1t Kururu�u A.$.'nin Elektronik Genel Kurul 
Sistemi'nde, $irketin www.tupras.com.tr kurumsar internet adresinde ve basI1t Faaliyet Raporu 
kitap91gmda) duyuruldugu ve yeni uye olarak Yonetim Kururu'nda yer alan Sn. Yunus Elita�·m oz 
gei;mi�i hakkmda bilgi sunuldu. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 03.03.2022 tarihri karan ile bag1ms1z 
Yonetim Kurulu uye adayran hakkmda "herhangi bir orumsuz goru� bildirilmemesine karar verirdigi" 
bilgisi verirdi. 

9. Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebligi kapsammda hazirlanan ve son olarak
$irketimizin 31.03.2021 tarihli Olagan Genel Kurul Toplant1smda pay sahiplerimiz tarafmdan kabul
edilen "Yonetim Kurulu Oyeleri ile Ost Duzey Yoneticiler li;in Ocretlendirme Politikas1"nin Genel Kurul
toplant1smdan 21 gun once Kamuoyuna (Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda, Merkezi Kay1t Kurulu�u
A.$.'nin Elektronik Gener Kurul Sistemi'nde, $irketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde
ve bas11t Faaliyet Raporu kitap91gmda) duyuruldugu �ekilde addedirdigi, soz konusu politika
kapsammda 2021 y1lmda Yonetim Kurulu Oyeleri ve Ost Duzey Yoneticilere kamuya a91klanan finansal
tablolann 27 numaralt dipnotunda belirtildigi uzere toplam 102.536 Bin TL
(Yuzikimilyonbe�yuzotuzaltmbinTL) menfaat sagland1g1 bilgisi verildi. Ocret Politikas, ve bu kapsamda
yapIlan odemeler 1.759.287 TL red oyuna kar§tllk 175.059.130,97 kabul oyu neticesinde oy <;oklugu ile
kabul edirdi.

10. $irketin pay sahibi Enerji Yatrnmran A.$.'nin vekili Saym Yagrz Eyuboglu, "Yonetim Kurulu Oyeleri
ve Ost Duzey Yoneticirere lli§kin Ocret Politikas1" dogrultusunda Yonetim Kururu uyererinin ucretlerinin
berirlenmesine yonelik teklifini a91krad1. Yonetim Kurulu Oyererinin her birine y1rhk brut 810.000 TL
(SekizyuzonbinTurklirasr) ucret odenmesine ve bu odemelerin i§ bu Gener Kurul toprant1sm1 takip eden
aydan ba§lamak uzere aylIk e$it taksitler halinde yaprlmasma 41.149.594 TL red oyuna kar�11tk
135.638.823,97 TL kabur oyu neticesinde oy <;oklugu ile karar verildi.

Elektronik ortamdan toplantrya katrlan 53 TL'rik paya sahip Mustafa Can Kaya'nm gondermi� oldugu 
muhalefet �erhi toprant1 okunmu$ olup, toplant, tutanagma eklenmi�tir 

11. Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasI Kurulu duzenremereri <;eri;evesinde, Denetimden
Sorumru Komite'nin onerisi dikkate almarak, 02.02.2022 tarihri Yonetim Kurulu Karan ile se<;imi yapIlan
Suleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Be�ikta� Istanbul adresinde bulunan Istanbul Ticaret Sicil
MudurlugO'ne kayrtlt 201465 Sicil numaralt PwC Bag1msIz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
MO§avirlik A.$.'nin 2022 yI1t hesap donemindeki Finansal Raporlann denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili duzenlemeler kapsammdaki diger faaliyetlerin yurutulmesi amac1yla Bag1ms1z Denetleme
Kurulu§u olarak sei;iminin onaylanmasrna ve sozle§me imzalanmasma 217.711 TL red oyuna kar$1r1k
176.570. 706,97 TL kabul oyu neticesinde oy <;oklugu ile karar verildi.

Elektronik ortamdan toplantrya katrlan 65 TL'lik paya sahip Recep Anar'nm gondermi$ oldugu 
muhalefet §erhi toplant1 okunmu� olup, toplant, tutanagma eklenmi�tir 

"TTK'de bagrmsrz denet<;i sei;im yetkisi §irket genel kuruluna verilmi� (TTK m 399-1) ve bu yetkinin 
genel kurulun devredileme yetkilerinden oldugu belirtilmi§tir. (TTK m 408-2-). Yonetim kurulunca bir 
hazIrltk yapIlmasI ve baglayac1 olmamakla birlikte birka<; alternatif belirlenmesi ve gerekei;eleriyle 
beraber Genel Kurul'un onayma sunulmasr gerekmektedir. Bu §ekilde yap1lacak 9alI�ma ile bag1ms1z 
denet<;inin se<;ilmesi kurumsal yonetim ve §effafl1k ilkelerine en uygun yakla�1m olacaktrr.Yonetim 
Kurulunun tek aday se<;enegini getirmesinden dolay1 bu maddeye muhalefet �erhi dO�Olmesini talep 
ederim". 










