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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, 2017-2021
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, 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.

GEREKÇE

Hedeflerimiz ve artan iş hacmimiz
nedeniyle planladığımız yeni
yatırımlarımız için alan sıkıntısı
bulunan İzmit Rafinerimizde sahaların
daha emniyetli ve optimum
kullanılması, artan rekabet ortamında
müşteri ve iş ortaklarımızla daha
yakın iletişimde olmanın iş
süreçlerimizin hızlanmasına ve
Şirketimizin kurumsal markasına
olumlu katkı sağlaması amacıyla
değişiklik öngörülmektedir. Merkez
adresi değişikliğinde vergi merkezi
değiştirilmeyecektir.

Düzenlemeler uyarınca 5 yıllık süre ile
verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı
geçerlik süresi 2021 yılında
dolmaktadır. Şirketimiz kayıtlı
sermaye tavanının geçerlilik süresinin
mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem
için uzatılması amacıyla değişiklik
öngörülmektedir.
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b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (İkiyüzellimilyondörtyüzondokuz
binikiyüz 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.

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

HİSSEDAR
ADI

SERMAYE
TUTARI (TL)

TÜRÜ

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

RUP

Toplam

250.419.200,00

HİSSE ADEDİ

GRUP

25.041.920.000

Toplam

HİSSEDAR
ADI

SERMAYE TUTARI
(TL)

250.419.200,00

TÜRÜ

HİSSE ADEDİ

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.
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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:

Madde 14:

GENEL KURUL

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.

3

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
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.

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.

Şirket Merkez adresi değişikliği
sebebiyle, Genel Kurul toplantılarının
farklı şehirlerde yapılabilmesini
sağlamak için değişiklik
öngörülmektedir.

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.
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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.
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