
 
 

 

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş  

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.’nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Haziran 
2012 Perşembe günü saat 15:00’de Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent/ İzmir adresinde 
toplanacaktır. 
 
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında 
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nin  (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel 
Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf 
internet adresinde yer alan “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının 
“Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve 
kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde 
kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına 
kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
 
Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 
sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. 
maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 
31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen 
şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm 
hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.  Bu doğrultuda, henüz 
hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa 
sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. 
 
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri 
sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.  Hisse 
senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak 
hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.   
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun 
olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile 
www.turktuborg.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 
09.03.1993 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 
vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibra etmeleri gerekmektedir. 
 
2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim 
Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 3 hafta önce Kemalpaşa Cad. No.52 
Işıkkent/ İzmir adresinde ve www.turktuborg.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemelerine 
hazır bulundurulacaktır. 



 
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz üçüncü grup şirketler tanımlamasına 
girmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kuruluna iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi 
atanması gereklidir. Şirketimiz yönetim kuruluna atanabilecek bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri aday isimleri aşağıda belirtilmekte olup, ilave bilgiler Şirket internet sitesinde Sayın 
Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 
ADAY 1: Lori-Eli Hananel 
 
ADAY 2: Aynur Sarıbay 
 
Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. 
 
 
 
Not: Genel Kurul’a katılacak ortaklarımızı Şirket merkezine götürmek üzere saat 13:00’de Konak Sabancı 
Kültür Merkezi önünden ve Karşıyaka Belediyesi Nikah Sarayı önünden servis kalkacaktır. 



 
 
 
VEKALETNAME 
 
 
 
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş’nin 28 Haziran 2012 tarihinde, Kemalpaşa Caddesi 
No:52 Işıkkent/İzmir adresinde yapılacak 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul 
Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere […………………………]’i 
vekil tayin ediyorum. 
 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya 
yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya 
yetkilidir. 

 Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar 
doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe 
kullanır) 

 Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 
 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN  
 

 a) Tertip ve Serisi 
  b) Numarası 
 c) Adet-Nominal Değeri 
 d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı 
 e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu 
 f) Payların MKK Blokaj Formu 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI 
 
İMZASI 
 
ADRESİ 
 
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı 
için açıklama yapılır. (B) bölümünde (f) şıkkı için blokaj formu ekte verilir. 
 Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya 
noter onaylı imza beyanının verilmesi gerekmektedir. 
 
 



 
 
 

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ  
EK AÇIKLAMALARIMIZ 

 
SPK’nın Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları 
Esaslar Tebliği” ve Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı “Kurumsal 
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken ek 
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup 
genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 
 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 99.971.560 TL’dir.  Çıkarılmış sermaye her biri 1 
Kuruş itibari değerde 9.997.156.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. 
 
Genel Kurul toplantılarında her 1 Kuruş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket 
sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 
 

Ortağın Unvanı Tutar Sermaye Payı % 
International Beer Breweries Ltd.  95.659.374 95.69
Halka açık kısım 4.312.186 4.31
Toplam  99.971.560 100
 

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini 
Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi 

 
2011 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli 
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.   
 

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 

 
2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.   
 
 



 
 

28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 
 
 
1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için 

Divan’a yetki verilmesi 
 
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını 
yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.   
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi 
konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 
 
2. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış 

Denetim Kuruluşu Raporu’nun;  Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 
2011 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması 

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle 
Şirketimiz Merkezinde ve www.turktuborg.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın 
incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, 
Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına 
sunulacaktır.  Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, 
faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 
 
3. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı 

ibraları hakkında karar verilmesi 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 
yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır.   
 
4.  Şirketin 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının okunması, 

müzakeresi ve onaylanması 
 
Şirketimizin EK-1’de  yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup ayrıca 
www.turktuborg.com.tr adresinde de ilan edilmiştir. 
 
2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kar dağıtım politikamız, “Şirket’in finansal pozisyonu, 
yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik 
ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı 
yapılması yönündedir” şeklinde belirlenmiştir.   
 
5.  2011 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması 
 
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IX, No: 29 sayılı tebliği hükümleri 
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT 
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap 
dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre cari dönemin zararla sonuçlanmış olması sebebiyle 
Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına 
karar verilmiştir.   



 
 
 
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin 

alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18 ve 21. 
maddeleri ile yeni ilave edilecek olan 35. maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi; 

 
Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nde SPK’nın zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyum nedeniyle EK-
2’de yer alan Ana Sözleşme değişiklikleri SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
onaylanmış olup Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.   
 
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;  
 
TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin 
esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.  Ayrıca, 
SPK’nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.   
 
Ana Sözleşmemizin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre için seçilirler.  Süresi dolan 
üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.  Genel Kurul gerek görürse süreye bağlı olmayarak Yönetim 
Kurulu üyelerine tamamen veya kısmen her zaman değiştirebilir.   
 
Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden iki adedi SPK zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde 
tanımlanan bağımsızlık kriterini taşımak zorundadır.   
 
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK-3’de verilmiştir.   
 
8. Görev süresi sona eren denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin yapılması;  
 
TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler 
seçilecektir.  Ana Sözleşmemizin 13. maddesi gereği Genel Kurul en çok üç sene için bir veya birden 
fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 
353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin 
temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması 
için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı 
gündemini tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime vazifelidirler. Mühim ve acele 
sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar 
kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen 
mesuldürler.  
 
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler 

için Ücretlendirme Politikasının Hakkında Bilgi Verilmesi; 
 
SPK’nın 4.6.2 no’lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst 
düzey yöneticilerin ücretlendirme esaasları yazılı hale getirilmiştir.  Genel Kurul toplantısında ayrı bir 
madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı 
tanınmaktadır.  Bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası’na EK-4’de yer verilmiştir.   
 
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek ücretin karara bağlanması; 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu 
üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir. 
 
 
 
 
 



 
 
 
11.  Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin 

onaylanmasına karar verilmesi 
 
SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirketin bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere zorunlu bağımsız 
denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.   
 
12.  SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, 

rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 
 
SPK’nın 2009/40 sayılı Haftalık Bülteni ile de kamuya duyurulduğu üzere, Şirket’in 3.kişiler lehine 
yıl içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler 
hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması gerekmektedir.   
 
13.  2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 

 
SPK’nın Seri:IV, No: 27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel 
Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir.  Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin 
olmayıp sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. 
 
14. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla olan işlemler hakkında bilgi verilmesi: 
 
Şirket’in ilişkili traraf işlemleri hakkında bilgi verilecektir.  Söz konusu madde Genel Kurul’un 
onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. 
 
15.  Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi 
 
SPK’nın Seri: VIII, No: 54 Tebliğ’nin 23. maddesi gereğince şirketlerin “Bilgilendirme Politikası” 
hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir.  Şirketimiz 
Bilgilendirme Politikası EK-5’de sunulmuş olup ayrıca www.turktuborg.com.tr internet adresinde ilan 
edilmiştir.   
 
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 

düzey yöneticilerine ve bunları eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 
Şirket veya bağlı ortalıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem 
yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları 
adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 
yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince 
Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler 
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 

 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet 
Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile 
mümkündür.  SPK’nın 1.3.7. no’lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim hakimiyetine 
elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş 
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul’da bilgi 
verilmelidir.  Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi 
Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen 
işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.   
 
17. Dilek ve temenniler.   

 



 
 
 

EKLER:  
 
 
EK/1 Kar Dağıtım Politikası  

EK/2 Ana Sözleşme Değişiklikleri  

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri  

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası  

EK/5 Bilgilendirme Politikası  



 
EK-1 

 
KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 
 
 

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket’in kar dağıtım konusundaki politikası; 

şirketin finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde 

bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı göz önünde 

bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.  

 

Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine 

ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde 

değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yeralan hükümlerle belirlenmiştir.  

 

Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya 

ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır.  

 

Yönetim kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan 

temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımı genel kurul toplantısında, SPK’nın ilgili düzenlemelerinde 

belirlenen süre içerisinde yapılır.  



EK-2  
 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
 
MAKSAT VE MEVZUU 
Madde 3- 
Şirketin amaç ve konusu; 
 
a. Tuborg, Carlsberg ve sair her türlü biraları, şarap ve 
benzeri alkollü içkileri, malt maddesini imal etmek, her 
türlü alkolsüz meşrubat çeşitlerinin üretimini yapmak, 
söz konusu ürünlerin ambalajlamasını, yurtiçinde ve 
dışında pazarlamasını ve toptan ve/veya perakende 
satışını yapmak, 
 
b. Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili sınai, zirai ve ticari 
her cins mamul ve yarı mamul malları, hammaddeyi, 
makine, yedek parça ve benzerlerini satın almak ve 
ithal etmek, 
 
 
 
c. Şirket’in (a) ve (b) bendlerinde ifade edilen 
faaliyetleri için depo, özel antrepo, imalathane, 
paketleme, ambalajlama ve gerekli sair tesisleri 
kurmak, inşa etmek ve bunları işletmek, 
 
d. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, 
fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış 
mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapmak, 
 
e. Şirket’in işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta 
ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek, 
 
f. Şirket amacı ile ilgili olarak Şirket’in borçlarını ve 
alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, 
kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, 
kefalet ve diğer teminatları almak, 
 
g. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü, 
menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları 
kullanmak, işletmek, kiralamak, satın almak veya 
satmak, rehin almak ve vermek, gayrimenkule 
müteallik devir, ferağ, bağış, tevhid, ifraz, terk, ipotek 
hakkı tesisi ve fekki ve benzeri tüm işlemleri 
yapabilmek, şirketin leh ve aleyhine her nevi ayni 
hakları tesis edip kaldırabilmek ve bunlar üzerinde her 
türlü tasarrufta bulunabilmek, 
 
h. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açmak, 
 
i. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştigal konusu ile 
ilgili her hangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir 
işletmeyi satın almak, devralmak, bu kabil işletmelerle 
birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak, 
 
j. Şirketin iştigal konusuyla ilgili lisans, patent, marka, 
ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai 
mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, 
bunlara ilişkin lisans anlaşmaları veya satın alma, sair 

 
MAKSAT VE MEVZUU 
Madde 3- 
Şirketin amaç ve konusu; 
 
a. Tuborg, Carlsberg ve sair her türlü biraları, şarap ve 
benzeri alkollü içkileri, malt maddesini imal etmek, her 
türlü alkolsüz meşrubat çeşitlerinin üretimini yapmak, 
söz konusu ürünlerin ambalajlamasını, yurtiçinde ve 
dışında pazarlamasını ve toptan ve/veya perakende 
satışını yapmak, 
 
b. Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili sınai, zirai ve ticari 
her cins hammadde, mamul, yarı mamul malları ve 
her türlü yan ürünleri ve benzerlerini satın almak, 
ithal etmek, üretmek ve yurtiçinde ve yurtdışında 
satışını yapmak ve makine, yedek parça ve 
benzerlerini satın almak ve ithal etmek. 
 
c. Şirket’in (a) ve (b) bendlerinde ifade edilen faaliyetleri 
için depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, 
ambalajlama ve gerekli sair tesisleri kurmak, inşa etmek 
ve bunları işletmek, 
 
d. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, 
fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış 
mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapmak, 
 
e. Şirket’in işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve 
uzun vadeli istikrazlar akdetmek, 
 
f. Şirket amacı ile ilgili olarak Şirket’in borçlarını ve 
alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet 
ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve 
diğer teminatları almak, 
 
g. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü, 
menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları 
kullanmak, işletmek, kiralamak, satın almak veya 
satmak, rehin almak ve vermek, gayrimenkule müteallik 
devir, ferağ, bağış, tevhid, ifraz, terk, ipotek hakkı tesisi 
ve fekki ve benzeri tüm işlemleri yapabilmek, şirketin 
leh ve aleyhine her nevi ayni hakları tesis edip 
kaldırabilmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta 
bulunabilmek, 
 
h. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açmak, 
 
i. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştigal konusu ile 
ilgili her hangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir 
işletmeyi satın almak, devralmak, bu kabil işletmelerle 
birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak, 
 
j. Şirketin iştigal konusuyla ilgili lisans, patent, marka, 
ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet 
haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlara 
ilişkin lisans anlaşmaları veya satın alma, sair kullanım 



kullanım ve benzer tasarruf işlemlerini yapmak, 
k. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, 
üniversitelere, belediyelere ve benzeri kuruluşlara 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar 
dahilinde yardım ve bağışta bulunmak, 
 
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı 
tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket 
için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere 
girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi 
üzerine keyfiyet umumi heyet tasvibine sunulacak ve 
bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri 
yapabilecektir. 
 
Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası 
Kurulundan gerekli izin alınacaktır. 

ve benzer tasarruf işlemlerini yapmak, 
k. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, 
üniversitelere, belediyelere ve benzeri kuruluşlara 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar 
dahilinde yardım ve bağışta bulunmak, 
 
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, 
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 
etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket 
için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 
istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine 
keyfiyet umumi heyet tasvibine sunulacak ve bu yolda 
karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. 
 
Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan 
gerekli izin alınacaktır. 
 

 
İDARE MECLİSİ 
Madde 7- 
Şirket işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 3 ila 7 
azadan teşkil edilecek bir İdare Meclisi tarafından 
idare olunur. 
 
 
 
 
 

 
İDARE MECLİSİ 
Madde 7- 
Şirket işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) azadan 
teşkil edilecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. 
 
İdare Meclisi’nde görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 
İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ 
Madde 8- 
İdare Meclisi Üyeleri 3 sene süre için seçilirler. Bu 
sürenin bitiminde bunlar değiştirilir. Şu kadar ki çıkan 
üyenin tekrar seçilmesi kabildir. Umumi Heyet lüzum 
görürse İdare Meclisi Üyelerini her zaman 
değiştirebilir. 
 

 
İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ 
Madde 8- 
İdare Meclisi Üyeleri en fazla 3 (üç) sene süre için 
seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya 
Bağımsız İdare Meclisi Üye bağımsızlığını 
kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin  
düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk 
Genel Kurul’un onayına sunulur. Görev süreleri 
dolan İdare Meclisi Üyeleri yeniden seçilebilir. 
Umumi Heyet lüzum görürse İdare Meclisi Üyelerini her 
zaman değiştirebilir. 

 
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI 
Madde 9- 
İdare Meclisi düzenli olarak yılda en az dört kere 
olmak üzere üç ayda bir toplanır. İdare Meclisi 
Başkanı, Başkan Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel 
Müdürü’nün yardımıyla  takip eden yıla ilişkin toplantı 
programını hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün 
evvel  toplantı gündemin azalara gönderilmesi 
gereklidir. Üyelerden her biri üç gün önceden Genel 
Müdür ve İdare Meclisi Başkanına haber vermek 
şartıyla gündeme madde ekleyebilir. İdare Meclisi 
Toplantısında görüşülen raporlar ve diğer evrak, 
gündem ve mevcut ise değiştirilmiş gündem ile birlikte 
gönderilmelidir.  
 

 
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI 
Madde 9- 
İdare Meclisi düzenli olarak yılda en az dört kere olmak 
üzere üç ayda bir toplanır. İdare Meclisi Başkanı, Başkan 
Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel Müdürü’nün 
yardımıyla  takip eden yıla ilişkin toplantı programını 
hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün evvel  
toplantı gündemin azalara gönderilmesi gereklidir. 
Üyelerden her biri üç gün önceden Genel Müdür ve İdare 
Meclisi Başkanına haber vermek şartıyla gündeme 
madde ekleyebilir. İdare Meclisi Toplantısında görüşülen 
raporlar ve diğer evrak, gündem ve mevcut ise 
değiştirilmiş gündem ile birlikte gönderilmelidir.  
 
 



 
İdare Meclisi toplantıları İngilizce olarak yapılır. 
Resmi toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur. 
Toplantı tutanakları ve kararların İngilizce tercümeleri 
de karar defterinde bulundurulacaktır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi uyarınca, her 
konudaki İdare Meclisi kararları, azalardan biri 
müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan herhangi 
birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi 
suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir. 
 

 
İdare Meclisi toplantıları İngilizce olarak yapılır. Resmi 
toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur. Toplantı 
tutanakları ve kararların İngilizce tercümeleri de karar 
defterinde bulundurulacaktır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi uyarınca, her 
konudaki İdare Meclisi kararları, azalardan biri 
müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan herhangi 
birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi 
suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir. 
 
Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar 
nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal 
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şu kadar ki 
iş bu ana sözleşmenin 35. maddesi hükümleri 
saklıdır. 

 
İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ 
Madde ll- 
İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve 
üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve 
mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki 
muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna 
dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni 
hak tesis ve fekkinde, sulh olmak ve hakem tayin 
etmek, umumi heyete arzolunacak yıllık raporu ve 
senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü 
miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve 
mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder. 
 

 
İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ 
Madde ll- 
Şirket esas mukavelesinin 35. maddesi saklı kalmak 
kaydıyla, İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, 
mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, 
şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve 
hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket 
mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve 
sair ayni hak tesis ve fekkinde, sulh olmak ve hakem 
tayin etmek, umumi heyete arzolunacak yıllık raporu ve 
senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü 
miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve 
mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder. 

 
İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ 
Madde l2- 
İdare Meclisi Azaları bu esas mukavele gereğince safi 
kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her 
toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu 
ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur. 
 

 
İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ 
Madde l2- 
İdare Meclisi Azaları bu esas mukavele gereğince safi 
kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her 
toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu 
ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur. 
 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı 
ödeme planları kullanılmaz. 

 
UMUMİ HEYET 
Madde l5- 
Umumi heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi 
umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan 
itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir defa 
toplanır. Bu toplantıda T.T.Kanunun 369.maddesinde 
yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. 
Fevkalade toplantıda umumi heyet şirket işlerinin 
icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve 
mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve 
gereken kararlar alınır. 
 

 
UMUMİ HEYET 
Madde l5- 
Umumi heyet adi veya fevkalade olarak Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması 
zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine ve esas mukavelede yazılı hükümlere 
göre toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin 
sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir 
defa toplanır. Bu toplantıda T.T.Kanunun 
369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli 
kararlar verilir. Fevkalade toplantıda umumi heyet şirket 
işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve 
mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve 
gereken kararlar alınır. 
 

 
 
 



 
 
TOPLANTI NİSABI 
Madde l8- 
Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında karar 
nisabı mevcut sermayenin % 5l’idir. 
 

 
TOPLANTI NİSABI 
Madde l8- 
Türk Ticaret Kanunu’nda daha ağır nisap 
öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere ve 
Şirket esas mukavelesinin 35. maddesi hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, adi ve fevkalade umumi heyet 
toplantıları Şirket sermayesinin en az yarısını temsil 
eden pay sahiplerinin katılmasıyla toplanır. Kararlar 
mevcut oyların çoğunluğuyla alınır. 

 
İLAN 
Madde 2l- 
Şirkete ait ilanlar T.Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin 
4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket 
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 
15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar 
etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile 
yapılır. Ayrıca adresleri şirkette kayıtlı olan ortaklara 
taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündem 
gönderilir. 
 
Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar 
T.Ticaret Kanunu’nun 368.maddesi hükümleri 
dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en 
az 15 gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin 
azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Kanunun 397. 
ve 438.maddelerindeki hükümler tatbik olunur. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu 
ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır. 

 
İLAN 
Madde 2l- 
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ilgili 
hükümleri saklı kalmak şartıyla ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun düzenlemeleri de gözetilerek Şirket 
merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük 
gazete ile yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği 
takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.  
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk 
Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması zorunlu 
kılınan kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca toplantı 
gününden en az 3 hafta önce yapılır.  
 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu 
ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır. 

  
İLAVE EDİLEN MADDE 
 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 
Madde 35- 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve 
alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmesine 
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 



 
EK-3 

 
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ 

 
 

Roni Kobrovsky, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
Endüstri mühendisliği bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. 
IBBL grubunun ana ortağı konumundaki CBC grubuna 1976 yılında katılmış ve 1995 yılına kadar 
sırasıyla üretim mühendisliği, baş mühendislik, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 
CBC grubunun yurtdışı iştiraklerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2002 yılından itibaren CBC 
grubunda icra başkanı olarak çalışmaktadır. 
 
Joav Asher Nachshon, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
Ekonomi ve muhasebe bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. 
Uluslararası bir denetim firmasında (Deloitte) sorumluk ortak olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında 
CBC grubuna finans genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. 2002 yılından itibaren CBC grup 
başkan vekili ve CFO olarak çalışmaktadır.  
 
Shlomo Graziani, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
İşletme bölümünde lisans, gıda teknolojisi bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC 
grubuna 1992 yılında katılmış ve sırasıyla proje müdürü, yurtdışı iştirakler genel müdürü, iş geliştirme 
başkan yardımcılığı yapmıştır. 2008 yılından itibaren CBC grubunda uluslararası operasyonlardan 
sorumlu icra başkanı olarak görev almaktadır. 
 
Benjamin Haim Rotenberg, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
Hukuk bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC grubunun yurtiçi ve yurtdışı 
birçok firmasının hukuk danışmanlığını yapmaktadır. 

 
Damla Tolga Birol, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1986 yılında mezun olan Damla Tolga Birol, 1989 yılında 
Indiana Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. Sırasıyla, Procter & Gamble ve Emsan Holding’de 
yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra birçok firmada pazarlama danışmanı olarak görev 
almıştır. Mart 2003’te Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak Türk Tuborg’a katılan Damla Tolga Birol, 
Mart 2005 tarihinde Satış, Dağıtım ve Pazarlama Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmiştir. Ekim 
2005-Aralık 2006 dönemi arasında CEO vekili, Satış Pazarlama Genel Müdürü pozisyonunda görev 
aldıktan sonra Ocak 2007’den itibaren CEO olarak görevine devam etmektedir. 
 
Lori-Eli Hananel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
Ekonomi bölümünde lisans derecesine sahiptir. Profesyonel iş hayatına yurt dışında bir bankacılık 
denetleme kurumunda uzman olarak başlayıp sonrasında inşaat ve gayrimenkul alanlarıında faaliyet 
gösteren 3 farklı şirkette sırasıyla CFO, baş ekonomist, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük 
görevlerini yürütmüştür. 2007 yılında BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’ye üst düzey 
yönetici ve yönetim kurulu danışmanı olarak katılmış olup 2011 yılından itibaren aynı bankada iç 
kontrol departmanı daire başkanı olarak görevine devam etmektedir. 

 
Aynur Sarıbay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup profesyonel iş hayatına özel bir bankada 
uzman olarak başlamıştır. Sonrasında kısa bir süre the City University of New York’da araştırma 
asistanı olarak çalıştıktan sonra New York’da sırasıyla finans, lojistik ve hızlı tüketim sektörlerinde 
çalışmıştır. 2005 yılından itibaren Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önemli firmalara 
kurumsal yabancı dil eğitimi hizmeti vermekte ve aynı zamanda Final Eğitim Kurumları’nda 
koordinatör olarak görev almaktadır. Bunun yanında, Güney Amerika’da madencilik alanında faaliyet 
gösteren bir özel şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.  
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YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI 
 
 
 

Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki 

yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını 

tanımlamaktadır. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu 

üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme 

yapılır. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları 

kullanılamaz. 

 

Üst Düzey Yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 

 

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve 

kişilerin pozisyonları (iş büyüklükleri) dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklere uygun olarak 

belirlenir. 

 

Üst Düzey Yönetici primleri ise grup performansı, şirket performansı ve bireysel performans dikkate 

alınarak hesaplanmaktadır. 
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BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 
 
1. Amaç  
 
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (Türk Tuborg) tüm menfaat sahiplerinin eş zamanlı, doğru, 
eksiksiz ve anlaşılabilir olarak bilgilendirmelerini sağlayacak şeffaf ve etkin bir bilgilendirme 
politikası izlemektedir. Bu doğrultuda, Türk Tuborg kamuyu bilgilendirme politikasının amacı, 
şirketin geçmiş performansı, gelecek beklentileri, finansal bilgileri ve faaliyetleri ile ilgili ticari sır 
niteliğinde olmayan tüm bilgileri pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm 
menfaat sahipleri ile eş zamanlı, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olarak paylaşarak her zaman aktif ve 
şeffaf bir iletişim sağlamaktır.  
 
Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası mevzuatına ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde en etkin iletişim politikasının uygulanması amaçlanmaktadır. Kamuya açıklanacak 
bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, 
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde 
(www.turktuborg.com.tr)  kamunun kullanımına sunulmaktadır.  

 
2. Yetki ve Sorumluluk  
 
Türk Tuborg kamuyu bilgilendirme politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim 
Kurulu tavsiyesiyle oluşturulmuştur. Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme 
politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu 
altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finans fonsiyonu çatısı altında Pay 
Sahipleri ile İlişkiler ve Hukuk Müşavirliği birimleri görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler Yönetim 
Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler. 
 
3. Yöntem ve Araçlar  
 
Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, kurumsal 
internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye 
piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Türk Tuborg tarafından 
kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:  
 
(i) Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve İMKB’ye gönderilen mali tablo 

ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar,   

(ii) KAP ve İMKB’ye gönderilen özel durum açıklamaları, 

(iii) Yıllık faaliyet raporları,  

(iii) Kurumsal internet sitesi (www.turktuborg.com.tr),  

(iv) Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular   

(v) Yazılı ve görsel basın vasıtasıyla yapılan açıklamalar,  

(vi) Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar. 



 
 
4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması  
 
Türk Tuborg'un mali tabloları ve dipnotları, SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama 
standartlarına uygun olarak hazırlanır ve SPK mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilerek 
kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK mevzuatı çerçevesinde 
Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve Mali 
İşler Müdürü, Muhasebe Müdürü veya Finans Başkan Yardımcısı’nda herhangi ikisi tarafından 
doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu KAP ve 
İMKB’ye gönderilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak kurumsal internet sitesinden 
"Yatırımcı Bilgileri" bölümünden ulaşılabilir. 
 
5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması  
 
Faaliyet Raporu SPK mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve 
Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve 
İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar 
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nden temin edilebilir. 
 
6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması 
 
Özel durum açıklamaları, Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Hukuk Müşavirliği birimleri tarafından 
hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP'a gönderilir. 
Türk Tuborg özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde 
kurumsal internet sitesinde (www.turktuborg.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl 
süreyle internet sitesinde bulundurur. 
 
7. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yer alması gereken bütün bilgiler Türk Tuborg internet 
sitesinde "Kurumsal" ve "Yatırımcı Bilgileri" başlıkları altında bulunmaktadır. İnternet sitesinde 
izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir: 
 
- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler, 
- Kurumsal değerlerimiz, 
- Kurumsal politikalar 
- Yönetim Kurulu üyeleri , 
- Şirket’in organizasyonu ve ortaklık yapısı, 
- Şirket ana sözleşmesi, 
- Ticaret sicil bilgileri, 
- Basın açıklamaları, 
- Özel Durum Açıklamaları, 
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, vekaletname, gündem konuları hakkında açıklamalar, 
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli, 
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu, 
- Faaliyet raporları, 
- İzahname ve halka arz sirküleri, 
- Bilgilendirme politikası. 

 
 



 
8. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları  
 

Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı 
sağlanarak kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Bu doğrultuda, Türk Tuborg, yıl içinde 
gelişmelerin içeriğine bağlı olarak gerektiğinde basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları 
düzenleyebilir. Bununla birlikte, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü 
bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda basın organlarına yazılı açıklama gönderilir veya yaşanan 
gelişmelerin içeriğine bağlı olarak basın toplantısı yapılabilir. 

 
9. Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentilerin Takibi  
 

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansıyla yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip 
etmektedir. İlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol 
edilmektedir. Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması 
yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin 
bir açıklama yapmak isterse, konu CEO ve Finans Başkan Yardımcısı (CFO) tarafından gündeme 
getirilir ve açıklama yapılabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu 
hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum 
açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı 
hususu Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından değerlendirilir. 

 
10. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular  
 

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket’in Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, 
sermaye artırımına ilişkin duyurular gerek Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile 
yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden 
yapılmaktadır. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar ve gündem maddelerine dayanak 
teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise Ana Sözleşme'nin son hali ve 
tadil metni; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve 
internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık 
tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak 
şekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için 
vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. 

 

11. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler  
 
Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir 
görüş bildirilmez. Buna karşılık, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde SPK ve/veya İMKB’den 
doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük tarafından piyasada ve/veya 
internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna sözlü veya yazılı açıklama yapılmasına karar 
verildiği takdirde ilgili birimler ve Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon sağlanmak suretiyle gerekli 
açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır. 

 
12. Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması 
 
Türk Tuborg çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine 
önem verilmekte ve bu doğrultuda içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her 
türlü tedbir alınmaktadır. Şirket genelinde yayımlanan "Çalışma Etiği" ilkeleri Türk Tuborg 
çalışanlarının iş hayatındaki profesyonel davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır. 
 
Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait ve yetkili kişiler dışında bilinmesi istenmeyen, ticari sır olarak 
nitelendirilebilecek bilgiler şirket bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Türk Tuborg'da çalışırken 
ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan ve dolaylı olarak kullanamazlar. 

 
....................................................... 


