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TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş  

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.’nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 

aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Nisan 2015 Salı günü saat 

13:00’de Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/ İzmir adresinde toplanacaktır. 

 

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat 

kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda 

katılım pay sahipleri veya temsicilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik 

Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

(“MKK”) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli 

elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli 

elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a 

katılmaları mümkün olmayacaktır. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 

tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 

Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.turktuborg.com.tr adresindeki 

kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliği’nde öngörülen hususları da 

yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibra etmeleri 

gerekmektedir. 

 

2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir 

Tablosu toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Kemalpaşa Cad. No.258 Işıkkent/ İzmir 

adresinde, www.turktuborg.com.tr adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın 

incelemelerine hazır bulundurulacaktır.  

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay 

sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 

Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 

örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat 

Bildirimi Formu” nu düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, 

pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul 

Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen 

ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul 

Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat 

etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” 

kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

 

Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
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Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış 

diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla 

bildirim yapılmayacaktır.  

 

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. 

 
Not: Genel Kurul’a katılacak ortaklarımızı Şirket merkezine götürmek üzere saat 11:00’de Konak Sabancı 

Kültür Merkezi önünden ve Karşıyaka Belediyesi Nikah Sarayı önünden servis kalkacaktır. 
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VEKALETNAME 

 
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

 

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.’nin 21 Nisan 2015 tarihinde, saat 13.00’de Kemalpaşa Caddesi No:258 

Işıkkent Bornova İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 

doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 

aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.  

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 

ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) 

ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet 

şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa 

bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay 

sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

İMZASI 
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SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ  

EK AÇIKLAMALARIMIZ 

 

SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek 

açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel 

açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 

 

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları hakkında bilgi 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 322.508.253 TL’dir.  Çıkarılmış sermaye her biri 1 

Kuruş itibari değerde 32.250.825.300 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.  308.597.141 95.69 

Halka açık kısım 13.911.112 4.31 

Toplam  322.508.253 100.00 

 

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek 

hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi 

 

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 2014 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı 

ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliği 

bulunmamaktadır. 

 

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri hakkında bilgi 

 

2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme madde konulmasına ilişkin 

herhangi bir talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmemiştir.   
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21 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

 

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

Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi; 

 

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri 

(“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı 

Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.   

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi 

konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

 

2.  2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması; 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle 

Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul 

sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak 

ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.   

 

 

3.  2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması; 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle 

Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul 

sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunarak ortaklarımızın 

bilgisine sunulacaktır.   

 

 

4.  2014 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması; 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle 

Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul 

sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan konsolide finansal tabloların özeti Genel Kurul’da 

okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.   

 

 

5. 2014 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında 

karar verilmesi; 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve 

hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.   

 

 

6.  2014 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması; 

 

Şirketimizin 2014 yılına ait denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında geçmiş yıl zararları 

nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmamasından dolayı Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı 

yapılmamasına yönelik Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.   
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7.  Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi; 

 

SPK mevzuatı, 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 II-17.1 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 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde tanımlanan 

bağımsızlık kriterini taşımak zorundadır.   

 

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK-1’de verilmiştir. 

 

 

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması; 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket ana sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim 

Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir. 

 

 

9.  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim 

Kurulu tarafından Genel Kurul’un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız 

Denetim Kuruluşu’nun genel kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması; 

 

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket’in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere zorunlu 

bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.   

 

 

10.  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler 

lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve 

menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket’in 3. kişiler 

lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler 

konusunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.   

 

 

11.  Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu 

bulunan yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan 

ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onaylanması; 

 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2 numaralı zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ve 

idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul 

toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda 

görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede hazırlanıp şirket kurumsal internet sitesinde 

yayımlanan ücretlendirme politikası (EK-2) hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve bu kapsamda 

yapılan ödemeler onaya sunulacaktır.   

 

12.  2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi; 

 

SPK’nın II-19.1 sayılı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel 

Kurul’a bilgi verilecektir. 
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13.  Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 

idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 

sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin 

verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 

doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi; 

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın 395 ve 396’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri 

ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  SPK’nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 

1.3.6 no’lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 

sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 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.   

 

 

14. Dilek ve temenniler.   
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EKLER:  

 

 

EK/1      Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri  

 

EK/2     Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için  

              Ücretlendirme Politikası  
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EK-1 

 

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, 2011-2013 yılları arasında iç kontrol 

departmanı daire başkanı olarak görev aldıktan sonra 2013 yılından itibaren risk yönetim 

departmanından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. 

 

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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EK-2 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE  

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN  

ÜCRETLENDİRME 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. 

 

 


