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Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tüpraş Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan “Sermaye Piyasas› Kurulu
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ne uyum sağlama yönünde her türlü gayreti
göstermektedir ve gelişen koşullara bağl› olarak uyum sağlanacak konularda
düzenlemeler yapmay› benims emiştir.
Tüpraş'›n, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri doğrultusunda
“Pay Sahipleri”, “Kamuyu Ayd›nlatma ve şeffafl›k”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim
Kurulu” olmak üzere dört ana başl›k alt›nda yap›lan Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Raporu'nun sonucunda, 08.10.2007 tarihinde 7,91 olarak
belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 06.10.2008 tarihinde
8,20 olarak güncellenmiştir. Ölçümleme, Türkiye'de Sermaye Piyasas› Kurulu
lisans›yla kurumsal yönetim derecelendirme faaliyet inde bulunan SAHA Kurumsal
Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. taraf›ndan yap›lm›şt›r. Söz
konusu ilkelerin yürütülmesi, Tüpraş'›n temel amaçlar›ndan olup, sürdürülen
çal›şmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.
Ana Başlıklar

Not (%)

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu

83,14
88,69
92,81
65,02

Toplam

82,02

Firma Notu

8,20

SPK'n›n
konuya
ilişkin
ilke
karar›
çerçevesinde, farkl› şekilde ağ›rl›kland›r›lm›ş
olan “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Ayd›nlatma ve
şeffafl›k”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim
Kurulu”
ana
başl›klar›
alt›nda
yap›lan
değerlendirme
sonuçlar›
aşağ›da
yer
almaktad›r:

Tüpraş, elde ettiği bu notla SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne önemli ölçüde uyum
sağlad›ğ›n› ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, kamuya
ve
hissedarlar›na
verdiği
değeri
tescil
ettirmiştir.
Kurumsal
Yönetim
Derecelendirme Raporlar›na www.tupras.com.tr adresinden ulaş›lmas› mümkündür.
2008 y›l› faaliyet dönemini kapsayan Kurums al Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu, söz
konusu ilkelerin, uygulanabilen ve uygulanamayan hususlar›n› içerecek şekilde,
aşağ›da sunulmuştur.
BÖLÜM I: PAY SAH‹PLER‹
Pay Sahipleri ile ‹lişkiler Birimi
Pay Sahipliği haklar›n›n kullan›lmas›nda mevzuata, esas sö zleşmeye ve diğer şirket
içi düzenlemelere uyulmakta ve bu haklar›n kullan›lmas›n› sağlayacak her türlü
önlem al›nmaktad›r .
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Tüpraş'ta Yat›r›mc› ‹lişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü ile Mali ‹şler
Müdürlüğü bünyesinde kurulu Sermaye Hareketleri Bölüm ü koordineli çal›şarak pay
sahipleri, yerli ve yabanc› kurumsal yat›r›mc›larla ilişkileri yürütmektedir.
Ticari s›r niteliğinde olmayan tüm sorulara, eşitlik ilkesi gözetilerek Yat›r›mc›
‹lişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü (YSP) taraf›ndan cevap ve rilmektedir.
Kurumsal bazda Tüpraş hissesine sahip olanlar veya potansiyel yat›r›mc›lar,
haz›rlanan sunum ve telekonferanslar›n yan› s›ra, yurtiçi ve yurtd›ş› toplant›lar
şyoluyla da düzenli ve güncel olarak bilgilendirilmekte, bu sayede pay sahiplerinin
yönetimle aktif iletişimi sağlan›rken, istenilen her türlü bilgiyi kaynağ›ndan elde
etmeleri mümkün olmaktad›r. Ayr›ca şirketle ilgili tüm güncel bilgilere yer
verilmesine özen gösterilen Tüpraş web sitesi yoluyla da kamuoyu ve hissedarlar›n
bilgilendirilmesi amaçlanmaktad›r. YSP, Mali ‹şlerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›'na bağl› olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
YSP ve Mali ‹şler Müdürlüğü bünyesinde
Koordinatörlüğü’nün başl›ca faaliyetleri:

bulunan

Sermaye

Hareketleri

 Sermaye piyasas› faaliyetler ini yürütmek (SPK ve ‹MKB ilişkileri, sermaye
art›r›m›, temettü ödemeleri vb.),
 Genel Kurul toplant›lar›n›n yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye uygun
yap›lmas›n› sağlamak,
 Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahiplerine sunulacak dokümanlar›
haz›rlamak,
 Toplant› tutanaklar›n›n usulüne uygun tutulmas› amac›yla gerekli çal›şmalar›
yapmak,
 Kamuoyunu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususun ilgili mevzuata uygun
şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek,
 Pay sahipleri, yerli ve yabanc› kurumsal yat›r›mc›larla i lişkileri yürütmek,
 Tüpraş hisse senetlerinin kote olduğu ‹stanbul ve Londra Menkul K›ymetler
Borsalar›na yasal yükümlülüklerden doğan, düzenli, zaman›nda ve eksiksiz
bilgi ak›ş›n›n yerine getirilmesi için şirketin finansal, operasyonel ve yönetsel
boyutlardaki
hisse
fiyat›n›
etkileyecek
önemli
değişikliklerini
yerli/yabanc›yat›r›mc›lara
tek
kaynaktan
ve
zaman›nda
ulaşt›r›lmas›
hususunda
gerekli
dokümanlar›
haz›rlamak
ve
yat›r›mc›lar›n
bilgilendirilmelerini sağlamak,
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 Şirketin uluslararas› yat›r›m alan›nd a tan›n›rl›ğ›n› ve tercih edilebilirliğini
art›rmak, eşdeğer konumdaki rafinaj kuruluşlar›yla karş›laşt›r›ld›ğ›nda avantajl›
yönlerini ön plana ç›karmak ve gelişmekte olan piyasalarda yat›r›m yapan
kuruluşlar için Tüpraş'› diğer şirketlere göre daha tercih edilebilir konuma
getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e -posta, faks, analist
sunumlar›, direkt bilgilendirme için aç›klama/duyuru gibi çeşitli enstrümanlar›
kullanmak veya kullan›lmas›n› sağlamak,
 Şirketin sermaye art›r›m›, kâr pay› dağ›t›m › ve Genel Kurul toplant›lar› gibi
direkt olarak hisse senedini ilgilendiren konularda, Londra Borsas›'nda işlem
gören hisse senetleri için takas işlemlerini gerçekleştiren yabanc› bankaya
söz konusu operasyonlarla ilgili prosedürleri bildirmek, bu işlemle rin
şeksiksiz ve tam olarak yap›lmas› ve takibi hususunda gerekli çal›şmalar›
yapmak,
 Petrol sektöründe yer alan analistlerin raporlama ve modellemelerinde
ihtiyaç duyduklar› finansal ve operasyonel verileri temin etmek ve raporlar›n
yay›mlanmas›ndan önce kontrol edilmesini sağlamak,
 Tüpraş'›n mevcut hissedarlar›n›n dağ›l›m›n› ç›karmak, yat›r›mc›lar›n detay
bilgilerinden oluşan bir veri taban› haz›rlamak ve potansiyel yat›r›mc›lar›n
ortaya ç›kar›lmas› için şirket d›ş› olanaklar da dahil her türlü enstrüman› n
kullan›lmas›n› sağlamak ve ‹MKB'de işlem gören Tüpraş hisselerindeki
yabanc›/yerli kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip
ederek, gerektiğinde üst makama bilgi ve öneri sunmak,
 Şirketin yurtiçi/yurtd›ş› tan›t›m ve bilgilendirme topl ant›lar› için gerekli
sunumlar›n haz›rlanmas› ve güncellenmesini sağlamak, ilgili toplant›larda
yat›r›mc›lardan gelebilecek muhtemel sorulara yan›t oluşturulabilecek
belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde haz›rlamak,
Adı ve Soyadı

Ünvanı

Tel No.

e-mail adresi

T.Tuncay Önbilgin

Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik
Planlama Müdürü

262 316 3269

tuncay.onbilgin@tupras.com.tr

Yat›r›mc› ‹lişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü, tüm çal›şmalar›nda elektronik
haberleşme olanaklar›n› ve şirketin kurumsal web sitesini kullanmaya özen
göstermektedir. Pay sahiplerinin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve
Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2008 y›l› içerisinde pay
sahibi haklar›n›n kullan›m›yla ilgili olarak şirkete intikal eden herhangi bir
yaz›l›/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirket hakk›nda aç›lan
herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktad›r.
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Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pa y sahipleri aras›nda ayr›m
yap›lmamaktad›r.
Tüpraş sermayesini temsil eden hisselerin %49’u borsada dolaş›mda olup, bunun
yaklaş›k %85’i yabanc› yat›r›mc›lar›n elinde bulunmaktad›r. Tüpraş bu anlamda
borsan›n önde gelen şirketleri aras›nda yer almakta ve bu konumu nedeniyle
yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar taraf›ndan düzenlenen toplant›lara s›k s›k davet
edilmektedir. 2008 y›l›nda Yat›r›mc› ‹lişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü'nü
ziyaret eden veya müdürlüğün yurtd›ş› toplant›lar›nda ulaş›lan 15 yerli ya t›r›m
kuruluşundan 23, bunun yan› s›ra 258 yabanc› yat›r›m kuruluşundan 328 olmak
üzere, toplam 273 yat›r›m kuruluşu ve fondan 351 fon yöneticisi ve analist ile bire
bir toplant›lar yap›lm›şt›r. Bu toplant›larda ilgili kişi ve kurumlar›n Tüpraş hakk›nda
bilgilenmeleri ve değişikliklerden haberdar olmalar› sağlanm›şt›r.
Pay sahiplerinin "Bilgi Edinme Haklar›n› Kullanmalar›" ilkesi doğrultusunda yap›lan
toplant›lar›n yan› s›ra, 2008 y›l› içinde şirkete genellikle kâr pay› tutar›, ödeme yeri
ve zaman›, sermaye art›r›m›na yönelik sorular› kapsayan çok say›da e -posta ve
telefonla yap›lan başvurular ve bilgi istekleri karş›lanm›şt›r. S›kça sorulan sorulara
cevap niteliğinde olacak şekilde çeşitli belge ve dokümanlar haz›rlanarak Tüpraş
web sitesi Yat›r›mc› ‹lişki leri Günlüğü bölümüne konulmuştur. Ayr›ca 2008 y›l›
içinde yeni pay alma kuponu işlemi, kâr pay› kuponu işlemi, hisse senedi değişim
işlemi ve kaydileştirme işlemleri için Tüpraş'a başvurmuş olan pay/hak sahiplerine
497 adet kâr pay› kuponu işlemi, 84 adet yeni payalma kuponu işlemi, 59 adet
hisse senedi değişim işlemi ve 115 adet kaydileştirme işlemi olmak üzere toplam
756 adet işlem yap›larak haklar› tam olarak teslim edilmiştir.
Pay sahipleri, Genel Kurul Toplant›s› hakk›nda gerek yüksek tirajl› ulusal bas›nda
verilen ilanlarla, gerekse şirket taraf›ndan düzenlenen davet mektuplar› ve web
sayfas›yla bilgilendirilmişlerdir. Ayr›ca Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) tebliği
uyar›nca ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na (‹MKB) ve Londra Borsas›'na yap›lan
Özel Durum Aç›klamalar› (ODA) ile hak sahiplerinin şirket hakk›nda bilgilenmesi
sağlanm›şt›r.
Tüm
bu
‹şlemler
şirketin
web
sitesinde
kamuoyunun
değerlendirmelerine aç›kt›r. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanmas› talebi henüz
bireysel bir hak olarak düzenlenmemişt ir. Ancak önümüzdeki dönemde mevzuattaki
gelişmelere bağl› olarak bu hak Ana Sözleşme'de yer alabilecektir.
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Genel Kurul Bilgileri
Genel Kurul Toplant›s› öncesinde gündem maddeleriyle ilgili olarak bilgilendirme
döküman› haz›rlanmakta ve bu kamuya duyur ulmaktad›r. Genel Kurul Toplant› ilan›,
mevzuat ile öngörülen usullerin yan› s›ra, mümkün olan en fazla say›da pay
sahibine ulaşmay› sağlayacak şekilde www.tupras.com.tr arac›l›ğ›yla, Ana
Sözleşme'de yap›lan değişiklik doğrultusunda en az 3 hafta önceden
yap›lmaktad›r.
2008 y›l› içinde şirketin 48. Olağan Genel Kurul Toplant›s› yap›lm›ş ve bu
toplant›da kat›l›m oran› %60,05 olarak gerçekleşerek gerekli toplant› nisab› temin
edilmiştir.
Toplant›n›n pay sahiplerine ve kurumsal yat›r›mc›lara duyurulmas›n› tem inen
‹MKB'ye yap›lan özel durum aç›klamas›n› takiben, Genel Kurul gündemi, aç›k ve
farkl› yorumlara yol açmayacak şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ayr›ca
tiraj› yüksek iki gazete yay›mlanarak davet tekrarlanm›şt›r.
Y›ll›k faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağ›t›m önerisi, genel
kurul gündem maddeleriyle ilgili haz›rlanan bilgilendirme doküman› ve gündem
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Ana Sözleşme'nin son hali ve
Ana Sözleşme'de değişiklik yap›lacaksa tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul
Toplant›s›'na davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren, şirketin merkez ve
şubeleriyle elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği
yerlerde incelemeye aç›k tutulmaktad›r.
Genel Kurul Toplant›s› öncesinde kendisini vekil arac›l›ğ›yla temsil ettirecekler için
vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve Tüpraş web sitesi arac›l›ğ›yla pay
sahiplerinin kullan›m›na sunulmaktad›r.
Tüm bildirimlerde Kurumsal Uyum ‹lkelerine uyulmaktad›r.
Genel Kurul Toplant ›s›'nda, gündemde yer alan konular tarafs›z ve ayr›nt›l› bir
şekilde, aç›k ve anlaş›labilir bir yöntemle aktar›lmakta, pay sahiplerine eşit şartlar
alt›nda düşüncelerini aç›klama ve soru sorma imkân› verilmekte ve sağl›kl› bir
tart›şma ortam› yarat›lmaktad ›r.
Ana Sözleşme'ye göre Genel Kurul toplant›lar›, söz hakk› olmaks›z›n menfaat
sahipleri ve medya dahil kamuya aç›k olarak yap›l›r.
En az bir Yönetim Kurulu Üyesi, bir Denetçi, Mali Tablolar›n haz›rlanmas›nda
sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri v e Gündemde özellik arz eden
konularda aç›klamalarda bulunmak üzere konuya vak›f en az bir yetkili Genel Kurul
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Toplant›s›nda haz›r bulunur. Bu kişilerden toplant›da haz›r bulunmayanlar›n,
toplant›ya kat›lmama gerekçeleri toplant› başkan› taraf›ndan Genel Ku rul’un
bilgisine sunulur.
Şirket Ana Sözleşmesi’nde şirketin bölünme, önemli tutarda mal varl›ğ› sat›m›, al›m›
veya kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n C Grubu (imtiyazl›) hissenin
olumlu oy kullanmas›yla al›nabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamd a, Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin
akaryak›t
ihtiyac›n›n
karş›lanmas›n›
k›s›tlayacak
ve/veya
karş›lanmas›na engel olacak nitelikte, rafinerilerden herhangi birinin kapat›lmas›,
sat›lmas›, herhangi bir takyit ile s›n›rland›r›lmas› veya kapasitesinin %10'dan faz la
azalt›lmas›na ya da şirketin bölünmesi veya başl›ca bir şirketle birleşmesi ve/veya
şirketin tasfiyesi gibi konularda karar al›nabilmesi için Özelleştirme ‹daresi'nin
temsil ettiği C Grubu hissenin Yönetim Kurulu'nda olumlu oy kullanmas›
gerekmektedir. Yukar›da say›lan hususlar›n d›ş›nda kalan konularda karar al›nmas›,
ilgili konunun Yönetim Kurulu'nda görüşülmesini takiben Genel Kurul'da görüşülüp
karara bağlanmas›yla mümkün olmaktad›r.
Her Genel Kurul Toplant›s›'ndan sonra derhal toplant› tutanaklar› ‹ngilizce’ye
tercüme edilir ve şirketin tutanak defterinde saklan›r. Tüpraş web sitesinde Genel
Kurul tutanaklar›, hazirun cetveli, gündemler ve ilanlar tüm yat›r›mc›lar›n
değerlendirmelerine sunulmaktad›r.
Şirketin 2008 y›l›na ilişkin y›ll›k 49. Olağan G enel Kurulu, 27 Mart 2009 tarihinde
şirket genel merkezinde yap›lacakt›r.
Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Ana Sözleşme'de de tan›mlanan Özelleştirme ‹daresi'nin temsil ettiği C Grubu
imtiyazl› hissenin (Alt›n Hisse), Genel Kurul Bilgileri başl›ğ› alt›nda b elirtilen
hususlar ve şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar d›ş›nda oy hakk› üzerinde imtiyaz›
bulunmamaktad›r.
Herhangi bir pay sahibinin oy kullanma hakk›na üst s›n›r getirilmemiş, yurtd›ş› pay
sahiplerinin Genel Kurul'a kat›l›m›n› sağlamak amac›yla vek aletname örnekleri web
sitesinde yer almaktad›r.
Az›nl›k pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Ana
Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesinin, şirketin ahenkli
yönetim yap›s›n› bozacağ› düşüncesiyle, bir düze nleme yap›lmam›şt›r.
Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip, az›nl›ğ›n birikimli oy hakk›n› kötüye kullan›m›
engellendiğinde, konu Genel Kurul taraf›ndan değerlendirmeye al›nacakt›r.
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Kâr Dağ›t›m Politikas› ve Kâr Dağ›t›m Zaman›
Tüpraş'›n kâr dağ›t›m politi kas›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Ana Sözleşme
çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağ›t›m›nda, Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl› bir
politika izlenmektedir.

‹lgili mevzuat ve yat›r› m ihtiyaçlar› ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Yönetim
Kurulu taraf›ndan şirketin dağ›t›labilir kâr›n›n tamam›n›n dağ›t›lmas›, Yönetim Kurulu
taraf›ndan Genel Kurul'un onay›na sunulmas› şirket politikas›d›r.
Şirketin kâr dağ›t›m›, TTK'ya ve SPK'ya u ygun şekilde ve yasal süreler içinde
gerçekleştirilmektedir. şirket kâr›na kat›l›m konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz
bulunmamaktad›r.
Kâr dağ›t›m› mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul Toplant›s›'n›
takiben en k›sa sürede yap›lmaktad›r.
Paylar›n Devri
Enerji Yat›r›mlar› A.Ş.'ye ait %51'lik A Grubu nama yaz›l› hisselerin devri, 26 Ocak
2009 tarihine kadar Özelleştirme ‹daresi'nin onay›na tabidir. Diğer A Grubu nama
yaz›l› hisselerin devri ile Enerji Yat›r›mlar› A.Ş.'ye ait A Grubu nama yaz›l › hisselerin
26 Ocak 2009 tarihinden sonra devri, herhangi bir k›s›tlamaya tabi değildir.
Nama yaz›l› C Grubu hisse senedi, 4046 Say›l› Kanun'un T.C. Başbakanl›k
Özelleştirme ‹daresi Başkanl›ğ›'na verdiği yetkilerle esas itibariyle ayn› yetkileri haiz
bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir ve bu devir Yönetim Kurulu'nun
onay›na tabi değildir.
BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirketin Bilgilendirme Politikas›
Şirketin "Bilgilendirme Politikas›" yasal düzenlemeler, sermaye piyasas› mevzuat›
ve yay›mlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. şirket kamuyu
ayd›nlatma ve bilgilendirme konusunda yaz›l› bir doküman haz›rlam›ş, Yönetim
Kurulu ve Genel Kurul’un onay›ndan geçirerek hissedarlara ve kamuoyuna web
sitesi arac›l›ğ›yla duyurmuştur.
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Bilgilendirme politikas›nda amaç, şirketin geçmiş performans›n›, gelecek
beklentilerini, stratejilerini, ticari s›r niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini
kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yat›r›mc›larla ve pay
sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Sermaye Piyasas› Hükümleri çerçevesinde
Yat›r›mc› ‹lişkileri ve Stratejik Planlama Birimi ile Kurumsal ‹letişim Birimleri
taraf›ndan sürekli etkin ve şeffaf iletişim platformu sunmakt›r.
Bilgilendirme Politikas› ç erçevesinde yat›r›mc›lar, finansal analistler, bas›n
mensuplar› ve benzeri kesimler için, her çeyrek dönem faaliyetlerine ve mali
sonuçlar›na ilişkin sunum yap›lmakta ve bu sunumlar şirketin web sitesinde yer
almaktad›r. şirketin web sitesinde yat›r›mc› üy e kay›t sayfas› yoluyla üye olanlar da
dahil olmak üzere, şirketin yat›r›mc› veri taban›nda kay›tl› bütün üyelere söz konusu
raporlargönderilmektedir. Ayr›ca, şirketin aktif ve güncel bir internet sitesi
mevcuttur. Şirketin web sitesi www.tupras.com.tr arac›l›ğ›yla internet sayfas›nda
olmas› gereken hususlara azami önem gösterilerek kamuoyu ve yat›r›mc›lara
bilgilendirme ak›ş› sağlanmaktad›r. Söz konusu web adresinde şirketten talep
edilecek muhtelif bilgilere kapsaml› olarak yer verilmiştir.
Özel Durum Aç›klamalar›
2008 y›l›nda SPK Seri: VIII, No. 39 Tebliği uyar›nca 11 adet özel durum aç›klamas›
yap›lm›şt›r. Bu özel durum aç›klamalar›yla ilgili SPK ve ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama
istenmemiştir.
Şirket Nisan 2000 tarihinden beri Londra Menkul K›ymetler Bo rsas›'nda işlem
gören GDR hisselerine ilişkin özel durum aç›klamalar› yükümlülüğünü ‹MKB ile
paralel yürütmektedir. Londra Borsas›'na gönderilip de yurtiçine yap›lmayan hiçbir
aç›klama bulunmamaktad›r. şirket yükümlülüklerinin s›n›rlar› çerçevesinde özel
durum aç›klamalar›n›n, eşzamanl› olarak her iki borsada yer almas› ve
duyurulmas›na dikkat edilmektedir.
2008 y›l› içinde, özel durum aç›klamalar›n›n zaman›nda yap›lmamas› nedeniyle SPK
taraf›ndan şirkete herhangi bir yapt›r›m uygulanmam›şt›r.
Şirketin Web Sitesi ve ‹çeriği
Şirketin web sitesi www.tupras.com.tr adresinde bulunmaktad›r. şirketin web
sitesinde Türkçe ve ‹ngilizce olarak hem güncel hem de geçmişe dönük olarak
aşağ›daki bilgiler yer almaktad›r:
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Kurumsal Kimliğe ‹lişkin Detayl› Bilgiler
Vizyon ve Ana Stratejiler
Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirket Üst Yönetimi Hakk›nda Bilgi
Şirket Organizasyonu ve Ortakl›k Yap›s›
Şirket Ana Sözleşmesi
Ticaret Sicil Bilgileri
Finansal Bilgiler, Göstergeler ve Analiz Raporlar›
Bas›n Aç›klamalar›
Borsa Aç›klamalar ›
Hisse Senedi Performans›na ‹lişkin Bilgi ve Grafikler Rating Notlar›
Şirketi Değerlendiren Analistlere ‹lişkin Bilgiler ve Analist Raporlar›
Genel Kurul'un Toplanma Tarihi, Gündem, Gündem Konular›
Aç›klamalar
Genel Kurul Toplant› Tutanağ› ve Haz irun Cetveli
Vekaletname Örneği
Kurumsal Yönetim Uygulamalar› ve Uyum Raporu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu
Kâr Dağ›t›m Politikas› ve Hisse Baş›na Kâr Paylar›
Bilgilendirme Politikas›
S›kça Sorulan Sorular

Hakk›nda

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerini n Aç›klanmas›
Şirketin ve iştiraklerinin sermayesinde, %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek
kişiler bulunmamaktad›r. Bunun yan›nda kurumsal olarak şirket sermayesinin
dağ›l›m›na ilişkin bilgiler, web sitesinin “Yat›r›mc› ‹lişkileri” başl›ğ› alt›nda "Kuru msal
Yönetim" bölümünde yer almaktad›r.
‹çeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulmas›
Şeffafl›k ile şirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki dengeyi sağlamada tüm şirket
çal›şanlar›n›n içeriden öğrenilen bilgilerin kullan›m›yla ilgili kurallara dikkat etmesine
yönelik gerekli her türlü önlem al›nmaktad›r. Çal›şma süresince öğrenilen, şirkete
ait, gerekli kişiler d›ş›nda bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari s›r olarak
nitelendirilebilece k bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çal›şanlar
çal›ş›rken ve sonras›nda şirket bilgisini korurlar, doğrudan ve dolayl› olarak amac›
d›ş›nda kullanamazlar.
Rapor tarihi itibariyle, içeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu
Üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişilerin listesi aşağ›da
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verilmektedir. Bu kişiler her y›l yay›mlanan Y›ll›k Faaliyet Raporlar›nda ve web
sitemizde de duyurulmaktad›r.
İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER
Adı ve Soyadı

Unvanı

Ömer Mehmet Koç

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Bülent Bulgurlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Rahmi Mustafa Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Temel Kamil Atay

Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Memioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz Erkut

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Aksu

ÖİB C Grubu Temsilcisi

İbrahim Murat Çağlar

Denetçi

Kemal Uzun

Denetçi

Şükrü Dilaver

Denetçi

Yavuz Erkut

Genel Müdür

Gürol Acar

Genel MüdürYardımcısı (Üretim)

Yılmaz Bayraktar

Genel MüdürYardımcısı (İnsan Kaynakları)

Hasan Tan

Genel MüdürYardımcısı (Ticaret)

İbrahim Yelmenoğlu

Genel MüdürYardımcısı (Mali)

Cengiz Demirtürk

Mali İşler Müdürü

Deniz Köseoğlu

Finansal Raporlama Müdürü

Tuncay Önbilgin

Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürü

BÖLÜM III: MENFAAT SAH‹PLER‹
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketin menfaat sahipleri, Genel Kurul Toplant›lar›ndan toplant› davetiyesi
gönderilmek suretiyle, gazetelerden ve ‹MKB'ye yap›lan aç›klamalarla haberdar
edilmektedir. şirketin web sitesinde yer alan bilgiler, menfaat sahiplerinin de
bilgileneceği düşünülerek, konfera ns, bas›n ve yay›n organlar›na yap›lan
aç›klamalar ve sunumlarla geniş tutulmaya çal›ş›lmaktad›r. Pay sahiplerinden gelen
tüm toplant› taleplerine mümkün olan en üst düzeyde görüşme olanağ› sağlanarak
olumlu yan›t verilmesine çal›ş›lmaktad›r.
Şirket çal›şanlar›na, şirket içi internet portal›yla sirküler ve duyurulara erişim imkân›
sağlanmakta, baz› önemli duyurular e -posta yoluyla an›nda tüm çal›şanlara
iletilmektedir. Farkl› coğrafi bölgelerde çal›şanlar aras›nda kurumsal iletişimi
güçlendirmek amac›yla d ört ayda bir "Rafine" dergisi yay›mlanmaktad›r. Y›lda bir
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kez Tüpraş bünyesindeki çal›şanlarla şirketin üst düzey yöneticileri bir araya
gelerek y›l içerisindeki gelişme ve hedefleri değerlendirmekte, fikir al›şverişinde
bulunmaktad›rlar.
Menfaat Sahipler inin Yönetime Kat›lmas›
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine kat›l›m›n›n desteklenmesi konusunda, şirket
Ana Sözleşmesi'nde bir hüküm olmamakla beraber, çal›şanlar›n işletme değerleri
ve hedeflerini destekleyici davran›ş ve çabalar›n› ödüllendirmek amac ›yla "Tüpraş
Takdir Tan›ma ve Ödüllendirme" sistemi ile süreç iyileştirme, enerji tasarrufu,
kaynak tasarrufu, üretimde verimlilik, çevre koruma ve iş güvenliği gibi konularda
bireysel ve özgün fikirleri desteklemek ve özendirmek amac›yla "Rafine Öneriler"
sistemi uygulamaya konulmuştur.
‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Koç Topluluğunun diğer şirketlerinde olduğu gibi, Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş.'de de, "en değerli sermayemiz insan kaynağ›m›zd›r" felsefesi insan kaynaklar›
politikas›n›n özünü oluşturmakta d›r.
Tüpraş'›n benimsediği insan kaynaklar› politikas›n›n esaslar› aşağ›da belirtilmiştir:
 Görev tan›mlar› ve dağ›l›mlar› ile performans kriterleri şirket yönetimi taraf›ndan
belirlenmiş ve çal›şanlara duyurulmuştur.
 ‹şe al›m kriterleri yaz›l› olarak bel irlenmekte, duyurulmakta ve işe al›mlarda bu
kriterlere uyulmaktad›r.
 Eğitim, tayin ve terfi kararlar›nda, objektif verilerin kullan›lmas›na ve şirket
menfaatlerinin göz önünde bulundurulmas›na özen gösterilmektedir.
 Tüpraş çal›şanlar›n›n gerek mesleki bil gi ve becerilerinin, gerekse kişisel
yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesine büyük
önem verilmektedir.
 Tüpraş çal›şanlar› için güvenli çal›şma ortam›, koşullar› sağlanmakta ve sürekli
iyileştirilmesine yönelik çal›şmalar ya p›lmaktad›r.
 Çal›şanlarla ilgili olarak al›nan kararlar veya onlar› ilgilendiren gelişmeler,
çal›şanlara duyurulmaktad›r.
 Tüpraş'ta beş ve kat› hizmet y›l›n› dolduran çal›şanlar ödüllendirilmekte,
nitelikli, eğitimli ve deneyimli personelin hizmete devam› teşvik edilmektedir.
 Tüpraş çal›şanlar› aras›nda h içbir konuda ayr›mc›l›k yoktur. Çal›şanlar
taraf›ndan üst yönetime ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
 Çal›şanlarla
ilişkileri
yürütmek
üzere
temsilci
atanmas›
uygulamas›
bulunmamaktad›r.
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Müşteri ve Tedarikçilerle ‹lişkiler Hakk›nda Bilgiler
Müşteri ‹lişkileri
Tüpraş tüm faaliyetlerinde kalite, çevre, toplum ve çal›şan sağl›ğ›na olan
duyarl›l›ğ›n›n göstergesi olarak ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS18001
‹ş Sağl›ğ› ve Güvenliği Yön etim Sistemleri belgelerini eşzamanl› olarak tüm
rafinerilerinde almay› başarm›şt›r. şirket kalite, çevre, iş sağl›ğ› ve güvenliği
yönetim sistemleri politikas›nda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmay›
taahhüt etmektedir.
Tüpraş Genel Müdürlüğü, yö netim sistemleri performans› ölçme kriterlerinden biri
olan müşteri şartlar›n› ne dereceye kadar karş›lay›p karş›lamad›ğ› hakk›ndaki
müşteri alg›lamas›yla ilgili bilgiyi izlemektedir ve bu bilgiyi elde edip gelecekteki
hedeflerinde kullanmak için metotlar belirlemiştir. Bu amaçla müşteri anketleri
düzenlenmekte, anketler değerlendirilmekte ve sonuçlar›na göre hedefler
belirlenmektedir.
Tedarikçi ‹lişkileri
Tüpraş Genel Müdürlüğü, ürün veya hizmet tedarikçilerine ve sat›n al›nan ürünlere
uygulanan kontrolü n tip ve içeriği doğrultusunda, sat›n ald›ğ› ürünlerin veya
hizmetlerin sat›n alma şartlar›na uygunluğunu saptamakta, ayr›ca sat›n al›nan ürün
ve hizmetlerin bir sonraki ürün gerçekleştirmesine olan etkisini veya nihai ürüne
olan bağ›ml›l›ğ›n› araşt›rmakta d›r.
Tüpraş Genel Müdürlüğü, tedarikçilerini Tüpraş'›n şartlar›n› karş›layan ürün
sağlama yeteneği temelinde değerlendirmekte ve seçmektedir. Seçme,
değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturmuştur. Tüpraş,
değerlendirme sonuçlar›n› ve b u sonuçlar doğrultusunda yap›lmas› gereken
faaliyetlerin kay›tlar›n› muhafaza etmektedir.
Sosyal Sorumluluk
Rafinaj sektöründe sahip olduğu
bilgi birikimiyle
bireysel ç›karlardan çok
toplumsal ç›karlara yönelen Tüpraş, kurumsallaşm›ş yap›s› ve toplums al duyarl›l›ğ›
yüksek çal›şanlar›yla birlikte, rafinerilerinin faaliyette bulunduğu şehirlerde
ülkemizin kültürel ve sosyal gelişimine katk›da bulunacak projeler üretmekte veya
üretilen projelere destek olmaktad›r.
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Tüpraş, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alan› na giren taleplerin karş›lanmas›nda, 30
Mart 2006 tarihinde New York'ta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan› Mustafa V.
Koç ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'›n imzalad›ğ› Küresel ‹lkeler
Sözleşmesi'ni (Global Compact) referans almaktad›r.
Tüpraş kurumsal ve etik yönetim anlay›ş› ve standartlar›n› daha ileriye taş›yarak
2008 y›l›nda ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) raporunu yay›mlam›şt›r.
Yay›mlad›ğ› ilk KSS Raporu’nda Global Reporting Inititative’in (GRI) G3 Raporlama
‹lkelerini benims emiştir.
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, hedeflerine ulaş›rken insan
sağl›ğ›n›, işletme güvenliğini, çevrenin korunmas›n› ve toplum yarar›n› ön planda
tutmaktad›r. Tüpraş, insan› ve çevreyi koruyan ürünleri ve hizmetlerini sürekli
olarak geliştirmesinin yan› s›ra, üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken rafinerilerde
kullan›lan yak›tlarda bölge fark› gözetmeksizin çevre standartlar›na uymuştur.
Çevreyi koruma konusunda dünya standartlar›n› baz alan Tüpraş, doğay› korumak
kadar geliştirmenin de önemli olduğunun bilinciyle, yeni doğal alanlar›n
oluşturulmas› için çaba göstermektedir.
Tüpraş’›n Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsam›nda 2008 y›l›nda gerçekleştirdiği
eğitim, kültür sanat, sağl›k, spor, çevre dostu uygulamalar ve çal›şan haklar›yla
ilgili çal›şmalar›n›n detay›n› Kurumsal Sosyal Sorumluluk başl›ğ› alt›nda
bulabilirsiniz.
BÖLÜM IV: YÖNET‹M KURULU
Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan seçilen en az 5 üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu seçiminde 1 üyenin, C grubu hissedar›n›n gösterdiği a daydan seçilmesi
zorunludur. Diğer A grubu hissedarlar› temsil eden üyeler ise Genel Kurul’da kendi
aralar›nda yapt›klar› seçimde en çok oy alan adaylar aras›ndan seçilir.
Yönetim Kurulu’nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerl e
boşalmas› halinde, boşalan üyelik, Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun
315’inci maddesi uyar›nca yapacağ› seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu
hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalmas› halinde, yine A grubu hisseleri
temsilen Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar aras›nda
yapacağ› seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukar›da
say›lan nedenle boşalmas› halinde, boşalan üyelik C grubu hissedar›n gösterdiği
aday ve adaylar aras›ndan Yönetim Ku rulu'nca seçim yap›larak doldurulur.
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Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri aras›nda paylaşt›rabileceği
gibi, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmalar› zaruri
bulunmayan müdürlere tamamen veya k›smen b›rakabilir.
Yönetim ve temsil görevlerinin an›lan şekilde paylaşt›r›lmas›nda Yönetim Kurulu
yetkilidir.
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklar›n› tayin eder
ve Yönetim Kurulu’na tan›nm›ş olan her türlü yetki ve sorumluluğu, Ana
Sözleşme'nin 14. maddesinde belirtilen C grubuna söz ve onay hakk› tan›nan
konular hariç, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve
k›s›tlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin
tamam›n› veya bir k›sm›n› değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan
kişilerden oluşan dan›şma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt
komiteler oluşturabilir.
Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplant› düzenleme, çal›şma ve raporlama
esaslar› Yönetim Kurulu taraf›ndan tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakk› yan›nda, üyelere şirkete vermiş
olduklar› diğer hizmetlerin karş›l›ğ›nda ücret, ikramiye, p rim veya mevzuat
çerçevesinde kazanç paylar› ödenmesi Genel Kurul taraf›ndan kararlaşt›r›labilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri
Şirketin Yönetim Kurulu üyesi seçiminde arad›ğ› asgari nitelikler, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümü'nün 3.1. 2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle
örtüşmektedir.
Ana Sözleşme'nin 11. maddesinde de yer ald›ğ› gibi, Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilebilmek için hacir alt›na al›nmam›ş olmak, kendisinin veya yönetiminde
bulunduğu şirketin iflas etmemiş olmas›, aciz haline düşülmemiş olmak, şirkette
pay sahibi olmak ve yüz k›zart›c› suçlardan mahkum olmamak gerekmektedir. Pay
sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi s›fat›n› kazand›ktan
sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde
öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.
Şirketin Yönetim Kurulu üyesi seçiminde arad›ğ› asgari nitelikler, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölüm 3.1.1 maddesi kapsam›nda şirket Ana Sözleşmesi'nde
belirtilmektedir.
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Şirketin Hedef, Amaç ve Değerleri
Hedef
Petrol sektöründe performans›na ve insan kaynağ›na özenilen, güvenilir ve etkin
bir küresel oyuncu olmakt›r.
Amaç
Türkiye'nin petrol ürünleri ihtiyac›n› karş›larken, sektörel gelişimde öncü ve etkin
rol oynayarak, Tüpraş hissedarlar› ve iş ortaklar›na, ayr›ca topluma değer
yaratmakt›r.
Değerler
- Dürüst, şeffaf ve etik
- ‹nsana sayg›l›
- Çevreye duyarl›
- Yarat›c› ve yenilikçi
- Müşteri odakl›
- Çal›şanlar›n›n gelişimini destekleyen
- Tak›m çal›şmas›na önem veren
Mali Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibariyle
Denetimden Sorumlu Komite vas›tas›yla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu
yerine getirirken, süreçlerin verimliliğini mali aç›dan gözden geçirmek, d enetlemek
ve raporlamak üzere kurulmuş olan Mali Denetim Müdürlüğü'nden gelen raporlar›
ayr›nt›lar›yla inceler, değerlendirir, şirket yönetimine gereken talimatlar› verir ve
gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onay›na sunar. Yönetim Kurulu,
Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.
Mali Denetim Müdürlüğü, şirketin bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali aç›dan
gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalar›n›n yerindeliği, etkinliği ve
uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için al›nacak önlemleri
operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çal›şma sonuçlar›n› Denetim Komitesi'ne
raporlar.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organ›d›r. Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana
Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar d›ş›ndaki tüm görevlerle yükümlü olup,
bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.
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Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmünce idare v e temsil
yetkilerinin bir bölümü veya tamam›n› üyelerden birine veya birkaç›na, bir Yönetim
Kurulu üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, müdür veya
müdürlere b›rakabileceği gibi, bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden
veya d›ş›ndan icra komiteleri oluşturabilir.
Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu Toplant›lar›nda konulara ilişkin tüm görüşler, toplant› tutanaklar›
şeklinde karar zapt›na geçirilmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2. 17.4. maddesinde yer alan
konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplant›lara fiilen kat›l›m› sağlanmaktad›r.
Bununla birlikte, yasal zorunluluklar nedeniyle aciliyet gerektiren konularda bu
kurala uyulmamaktad›r. Bu konular›n d›ş›nda Yönetim Kurulu, en az b eş üyenin
kat›l›m›yla toplanmakta ve kararlar beş üyenin olumlu oyuyla al›nmaktad›r. Yönetim
Kurulu'nca izinli say›lmaks›z›n veya hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n arka arkaya
dört toplant›ya kat›lmayan üye, istifa etmiş say›l›r. Yönetim Kurulu, şirketin işle ri
gerektirdikçe toplan›r. Ancak y›lda en az dört toplant› yap›lmas› zorunludur. Bu
toplant›larda şşirketin bütün faaliyetleri gözden geçirilmekte ve önemli konularda
karar al›nmaktad›r. Söz konusu düzenli toplant›lara ek olarak, gerekli görülen
hallerde özel konulara ilişkin karar almak üzere, Yönetim Kurulu salt çoğunluğu
sağlayacak üye say›s›yla toplanmakta veya Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2
maddesi uyar›nca fiilen toplant› yapmadan karar alabilmektedir.
Toplant› yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu k arar›yla başka bir yerde de
toplan›labilinir. Toplant›larda görüşülecek işlerin bir gündemle tespit edilmiş olmas›
ve bu gündemin toplant› gününden önce üyelere tebliğ edilmesi gerekir. Yönetim
Kurulu toplant›lar›na davet, toplant› gününden en az üç gün ön ce yap›l›r.
Düzenli toplant›lar›n gündemi, Yönetim Kurulu sekreteryas› taraf›ndan daha önce
al›nan kararlar ve karar al›nmas›n› gerektiren konular göz önünde tutularak ve
üyelere dan›ş›larak haz›rlanmaktad›r. Diğer toplant›lar›n gündemini ise yasal
zorunluluklar nedeniyle karar al›nmas›n› gerektiren hususlar belirlemektedir.
Yönetim Kurulu'nun sekreterya görevi, Mali ‹şlerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› (CFO) taraf›ndan yürütülmektedir.
Ana Sözleşme'de,
tan›nmam›şt›r.

Yönetim

Kurulu

Üyelerine
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Şirket'te Muamele Yapma ve Rekabet Yasağ›
Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde öngörülen durumlar için Genel
Kurul izin verebilir.
Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Bağ›ms›zl›ğ›
Şirket'te, Yönetim K urulu'nun görev ve sorumluluklar›n› sağl›kl› olarak yerine
getirmek amac›yla oluşturulmuş komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belli
prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Kurulan Denetim Komitesi, Risk Yönetim
Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komi tesi aşağ›daki prensipler doğrultusunda
çal›şmaktad›r.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumunu izlemek ve henüz uygulamaya
konulmam›ş ilkelerin uygulanamama gerekçelerini incelemek ve Yönetim Kurulu'na
uygulamalar› iyileştir ici önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Adı Soyadı

Unvanı

Şirket ile İlişkisi

Ömer M. Koç

Başkan

Dr. Bülent Bulgurlu

Başkan
Vekili

Yönetim Kurulu Başkanı
(İcrada Görevli Değil)
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
(İcrada Görevli Değil)

Bağımlı

Diğer
Komitelerde
Aldığı Görevler
Yok

Bağımlı

Yok

Bağımsızlık
Durumu

Risk Yönetimi Komitesi
Şirketin karş› karş›ya olduğu riskleri tan›mlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve
raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amac›yla
Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Unvanı

Şirket ile İlişkisi

Temel Kamil Atay

Üye

Bağımlı

İbrahim Murat
Çağlar

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
(İcrada Görevli Değil)
Denetim Kurulu Üyesi
(İcrada Görevli Değil)

Diğer
Komitelerde
Aldığı Görevler
Denetim Komitesi

Bağımlı

Yok

Ardan Aksade

Müdür

Mali Denetim Müdürü
(İcrada Görevli)

Bağımlı

Yok

Adı Soyadı

Bağımsızlık
Durumu

Denetim Komitesi
Mali konular›n takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlar›n incelenmesi, Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri nde belirtildiği çerçevede gerekli çal›şmalar›n yap›lmas› ve Bağ›ms›z
D›ş Denetim Raporu'nun incelenmesi suretiyle mevcut bilgilere dayanarak mali
sonuçlara ilişkin teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak ve iç denetim sürecini kontrol
etmek üzere denetimden so rumlu komite oluşturulmuştur.
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Adı Soyadı

Bağımsızlık
Durumu

Diğer
Komitelerde
Aldığı Görevler

Unvanı

Şirket ile İlişkisi

Temel Kamil Atay

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
(İcrada Görevli Değil)

Bağımlı

Risk Yönetim
Komitesi

Erol Memioğlu

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi
(İcrada Görevli Değil)

Bağımlı

Etik Kurul

Etik Kurallar
Etik çal›şma kurallar›, şirketin temel davran›ş ilkelerini kapsamaktad›r. Yasal,
toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yan› s›ra, Koç
Holding'in imzalad›ğ› Küresel ‹lkeler Sözleşmesi (Global Compact) kriterlerine uyum
doğrultusunda Tüpraş, etik çal›şma kurallar›n› yenilemiştir. Şirket personeli,
görevlerini yerine getirirken "‹ş Etiği ‹lkeleri"ne ve "Koç Topluluğu Ortak
Değerleri”ne uymak zorundad›r. ‹ş prosedürleri, standa rtlar, kanun ve düzenlemeler
her türlü tutum ve davran›şlar›m›zla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle,
şirket değerleri üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkeleri ve Etik Kurulu bulunmaktad›r.
Yönetim Kurulu taraf›ndan benimsenmiş ‹ş Etiği Kurall ar›, “Dürüstlük
Güvenirlilik”, “Gizlilik ve Ticari S›rlar›n Korunmas›”, “Ç›kar Çat›şmas›”
“Sorumluluklar›m›z” başl›klar› alt›nda tan›mlanm›şt›r.

ve
ve

Söz konusu metin, şirket web sitesinde Kurumsal Yönetim başl›ğ› alt›nda yer
almaktad›r.

Adı Soyadı
İ. Metin Eral
Erol Memioğlu
Yılmaz Bayraktar

Unvanı

Şirket ile İlişkisi

Gn.Md.Danışm
anı
Üye

Genel Müdür Danışmanı
(İcrada Görevli)
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcrada Görevli Değil)
Genel Müdür Yardımcısı
(İcrada Görevli)

Genel Müdür
Yrd.
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Denetim Komitesi

Bağımlı

Yok
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Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerine sa¤lanan her türlü hak, menfaat ve ücret, Şirket Genel
Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimiz herhangi bir Yö netim Kurulu Üyesi'ne ve
yöneticisine do¤rudan ve dolayl›
olarak borç
vermemekte
ve
kredi
kullandırmamaktadır.
2007 ait Ola¤an Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine
ayda brüt 1.765 YTL. -; Denetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 1.295. -YTL ücret
ödenmesine oybirli¤iyle karar verilmiştir.
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