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1. Genel Bakış: 
 

Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden oluşan geniş bir 

coğrafyada faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (“Anadolu Efes”), Türkiye’nin en 

büyük holdinglerinden Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin (“AEH” veya “Anadolu Grubu”) bir üyesi olarak 

Grubun içecek sektöründeki temsilcisi konumundadır. 

 

Anadolu Efes, 1969 yılında Türkiye’de açtığı iki bira fabrikasıyla üretime ve ticari faaliyetlerine başlamış, 

çok kısa bir sürede yurt içi bira pazarının liderliğini elde etmiştir. 

 

Hollanda’da kurulu Efes Breweries International N.V. (“EBI”)’nin %100 hissedarı olan Anadolu Efes, yurt 

dışı bira operasyonlarını bu şirket aracılığıyla yürütmektedir. Anadolu Efes, Türkiye ile yurt dışı 

pazarlarda Coca-Cola operasyonlarını sürdüren Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin (“CCİ”) de en büyük ortağıdır. 

 

16 ülkede bulunan 18 bira fabrikası, 7 malt üretim tesisi ve 22 meşrubat şişeleme tesisi, Anadolu Efes’i 

uluslararası bir güç konumuna ulaştırmıştır. Şirket, geniş bir faaliyet alanında, 600 milyonu aşan bir 

tüketici kitlesine ürün ve hizmet sunmaktadır. 

 

2. Kurumsal Yapı: 
 

2.1. Sermaye Yapısı: 
 

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ortaklık yapısı (30.06.2013 itibariyle); 

 Sermayedeki payı (TL) Sermayedeki payı (%) 

Yazıcılar Holding A.Ş. 139.786.634,180 23,61 

Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. 79.812.569,440 13,48 

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 35.291.953,240 5,96 

SABMiller Harmony 142.105.263,000 24,00 

Halka Açıklık 195.108.843,140 32,95 

Toplam 592.105.263,000 100,00 
 



 

 

Anadolu Efes’in 31 Aralık 2012 itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 

592.105.263 TL’dir.  

 

 

Anadolu Efes’in sermayesinin %23,6’sı Yazıcılar Holding A.Ş. (“Yazıcılar Holding”)’ye, %13,5’i Özilhan 

Sınai Yatırım A.Ş. (“Özilhan Sınai”)’ye, %6’sı AEH’ye ve %24’ü SABMiller Anadolu Efes Ltd.’e aittir. 

Şirket hisselerinin geri kalan %33’ü ise halka açıktır. Ana hissedarlardan olan AEH’de Yazıcılar 

Holding’in %68, Özilhan Sınai’nin ise %32 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Halka açık bir şirket olan 

Yazıcılar Holding’in hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”)’nda YAZIC.IS sembolü ile işlem 

görmektedir. 

 
2.2. Ana İştiraklerimiz (30 Haziran 2013 itibariyle): 
 
 

Anadolu Efes Biracılık ve

Malt San. A.Ş.

TÜRKİYE BİRA

OPERASYONLARI

Efes Pazarlama ve

Dağıtım Tic. A.Ş.

%100,0

Tarbes Tarım Ürünleri ve 

Besicilik San. Tic. A.Ş.

%99,8

YURTDIŞI BİRA 

OPERASYONLARI

MEŞRUBAT 

OPERASYONLARI

Efes Breweries

International N.V.

%100,0

Moscow Efes Brewery, 

Rusya %99.7

JSC Lomisi, Gürcistan

%100,0

Efes Kazakhstan Brewery, 

Kazakistan %100,0

Efes Vitanta Moldova 

Brewery, Moldova %96,8

Efes Trade BY FLLC,

Beyaz Rusya

%100,0

Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş. 

(CCSD) %100,0

Mahmudiye Kaynak

Suyu Ltd. Şti. %100,0

Azerbaycan 

Coca-Cola Bottlers

Ltd, Azerbaycan %99,9

Coca-Cola Almaty Bottlers 

LLP, Kazakistan %100,0

Coca-Cola İçecek A.Ş.* 

%50,3

Coca-Cola

Bishkek Bottlers 

CJSC, Kırgızistan %100,0

Syrian Soft Drink

Sales and Distribution L.L.C., 

Suriye %50,0

The Coca-Cola Bottling 

Company of Jordan Ltd.

Ürdün %90,0

CC for Beverage

Industry Limited, Irak %100,0

Türkmenistan

Coca-Cola Bottlers Ltd., 

Türkmenistan %59,5

Coca-Cola Beverages 

Pakistan Ltd., Pakistan

%49,4

Anadolu Etap Tarım ve

Gıda Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. %33,3

*Direk ve dolaylı pay oranı

SABMiller Russia, Rusya 

%100,0

Efes Ukraine Brewery, 

Ukrayna %99,9

Coca-Cola Beverages  

Tacikistan Ltd., Tacikistan

%100,0

Al Waha LLC

%64,9

 
 



 

 

  
 

2.3. Organizasyon Yapısı: 
 
 

Efes Bira Grubu Başkanı
Alejandro Jimenez

Efes Meşrubat Grubu Başkanı
Damian Paul Gammell

Pazarlama ve Satış 
Direktörü

Cem Güner*

Tedarik Zinciri 
Direktörü

Kenan Özçelik

Kurumsal İlişkiler, 
Regülasyon ve Yönetsel 

İşler Grup Direktörü
Saltuk Ertop

Mali İşler ve Yatırımcı 
İlişkileri Direktörü

Onur Çevikel

Pazar Geliştirme 
Direktörü

Cem Güner

Türkiye Bölge 
Başkanı

Burak Başarır

Mali İşler Direktörü
N. Orhun Köstem

Hukuk Direktörü
R. Ertuğrul Onur

İnsan Kaynakları 
Direktörü

Rengin Onay

Dış İlişkiler Direktörü
Atilla D. Yerlikaya

Tedarik Zinciri Servisleri 
Direktörü

Ali Hüroğlu

İç Denetim Direktörü
Gökhan İzmirli

Strateji ve İş Geliştirme 
Direktörü

Meltem Metin

Efes Rusya 
GM

Tuğrul Ağırbaş

Uluslararası 
Operasyonlar 

Başkanı
Hüseyin Murat Akın

İç Denetim Direktörü
Ahmet Öztürk

Efes Türkiye  
GM

Altuğ Aksoy

Efes Moldova 
GM

Kamil Yazıcı

Efes Kazakistan 
GM

Serkan Eriş

Efes Gürcistan 
GM

Mehmet Koçak

Doğu Avrupa ve BDT 
Grup GM

Yüksel Gökbulut

Efes Ukrayna
GM

Ömer Öğün

İş Geliştirme Direktörü
Tolga Mengi

Hukuk İşleri Direktörü
Yıldıray Efil

 
 

*Halen Pazar Geliştirme Direktörü görevini yürütmekte olan Sn. Cem Güner, bu görevine ek olarak vekaleten Pazarlama ve Satış Direktörü 

görevini de yürütmektedir. 

 

3. Dönem İçindeki Gelişmeler : 
 
3.1. Genel Kurul: 

 

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2013 tarihinde  yapılmış olup 

Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Temettü Tablosu web sitemizde yayınlanmaktadır.  

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 

 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 

2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

 Şirketin 2012 yılı içerisinde yaptığı bağışlar; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan 

Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler; yaygın ve 

 



 

 

süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri; ve ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir. 

 Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, 

RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, ALEJANDRO 

JIMENEZ FONSECA, ALAN CLARK, AHMET DÖRDÜNCÜ (bağımsız üye), ÖMER BOZER 

(bağımsız üye), MEHMET METE BAŞOL (bağımsız üye) ve AYCAN AVCI (bağımsız üye)’nın bir 

yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.  

 2013-2014 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi onaylanmıştır.  

 Hesap dönem sonu itibari ile çıkarılmış sermaye (592.105.263,00 TL)  üzerinden brüt %45 

oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL’lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 

0,3825 TL nakit kar olmak üzere toplam 266.447.368,35 TL brüt temettü ödenmesine ve kar 

dağıtımına 30 Mayıs 2013 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir. 

 Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere istinaden; 

Şirket ana sözleşmesi’nin tadil metnindeki hali ile tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunularak 

kabul edilmiştir. 

 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

İç Yönerge teklifi görüşülmüş ve Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir. 

3.2. Kar dağıtımı: 
 

Hesap dönem sonu itibari ile çıkarılmış sermaye (592.105.263,00 TL)  üzerinden brüt %45 oranında 

nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL’lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 0,3825 TL nakit 

kar olmak üzere toplam 266.447.368,35 TL brüt temettü ödenmiş olup kar dağıtımına 30 Mayıs 2013 

tarihinden itibaren başlanmıştır. 

3.3 Ana Sözleşme Tadili: 
 

Yönetim Kurulumuzun 10.04.2013 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nuna ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nuna uyum çerçevesinde ve ayrıca bazı maddelerin geçerliliğini yitirmiş olması, varolan bazı 

maddelerde de daha yalın bir dil ve açık ifadeler kullanma gereksiniminden dolayı Şirketimiz Ana 

Sözleşmesi’nin EK-1’de yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bahsedilen Ana Sözleşme 

değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onaylarının da alınmasından 

sonra 21 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul’umuz’da onaylanmıştır. 
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BİRİNCİ FASIL 

KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MAKSAT, 

MERKEZ, MÜDDET 

 

KURULUŞ 

MADDE 1  

 

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu 

esas mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine 

göre İdare olunmak ve ani surette kurulmak üzere bir Anonim 

Şirket teşkil olunmuştur. 

 

KURUCULAR 

MADDE 2 

 

Şirketin kurucuları işbu esas mukavelenameyi imza eden isim 

ve adresleri aşağıda yazılı şahıslardır. 

 

1- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş.: Sirkeci, Emirler Sokak 

3/1 İstanbul, T.C. uyruklu, 

2- Kamil Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. 

uyruklu, 

3- İzzet Özilhan: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. 

uyruklu, 

4- Nuri Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. 

uyruklu, 

5- Mustafa Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. 

uyruklu, 

6- İhsan Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203 Tahir Han Kat. 

5, İstanbul, T.C. uyruklu, 

7- Aydın Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203, Tahir Han 

Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu. 

 

..... 

 

 

KURULUŞ 

MADDE 1 

 

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu esas 

mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre 

İdare olunmak ve ani surette kurulmak üzere bir Anonim Şirket 

teşkil olunmuştur. 

 

KURUCULAR 

MADDE 2 

 

Şirketin kurucuları işbu esas mukavelenameyi imza eden isim ve 

adresleri aşağıda yazılı şahıslardır. 

 

1- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş.: Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 

İstanbul, T.C. uyruklu, 

2- Kamil Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu, 

3- İzzet Özilhan: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu, 

4- Nuri Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu, 

5- Mustafa Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. 

uyruklu, 

6- İhsan Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203 Tahir Han Kat. 5, 

İstanbul, T.C. uyruklu, 

7- Aydın Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203, Tahir Han Kat. 5, 

İstanbul, T.C. uyruklu. 

 

 

 

EK 1 
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ÜNVAN 

MADDE 3  

 

Şirketin ünvanı, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii 

Anonim Şirketi’dir. Bu ünvan işbu esas mukavelenin aşağıdaki 

maddelerinde (“Şirket”) kelimesiyle ifade edilmiştir. 

 

 

AMAÇ VE KONU 

MADDE 4 

 

Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur. 

 

a) Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira 

mayası, malt hülasası, küspe, karbondioksit gazı, buz sair her 

türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer tali mamuller, plastik 

bira, meşrubat kasaları ve diğer plastik mamuller imal ve satışı 

ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai 

malların ithalatını ve ihracatını yapmak. 

 

b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve  işletmek ve 

kiralamak. 

 

c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve 

depoculuk işleri yapmak. 

 

d) Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, 

mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin 

tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

 

 

 

 

ŞİRKETİN UNVANI 

 MADDE 3 

 

Şirketin unvanı “ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT 

SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bundan sonra “Şirket” olarak 

anılacaktır. 

 

 

AMAÇ VE KONU 

MADDE 4  

 

Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır: 

 

 

a) Malt ve bira üretimi ve bu üretim ile ilgili olmak üzere bira mayası, 

malt hülasası, küspe, karbondioksit gazı, buz ve diğer her türlü 

meşrubat, yemlik arpa ve diğer ikincil ürünler, plastik bira ve 

meşrubat kasaları ve diğer plastik ürünlerin üretim ve satışı ile 

kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai 

malların ithalatını ve ihracatını yapmak. 

 

b) Bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak,  işletmek ve kiralamak. 

 

c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek, kiralamak ve depoculuk 

işleri yapmak. 

 

d) Şirket ürünlerinin satışını sağlamak için depolar, mağazalar ve satış 

yerleri açmak ve işletmek, bu ürünlerin tanıtımına ve reklamına 

yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun md. 21/1 hükmü saklı 

olmak üzere Şirket işletme konusu ile ilgili veya onun elde 
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Şirket iştigal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine 

yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı 

şirket kurabilir veya onlara katılabilir. 

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için 

gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, 

kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar 

üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve 

menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse 

senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, 

satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. 

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 

kapsamında Kurul’ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması 

kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde 

kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen 

ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla 

ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü 

şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin 

edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve 

şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler 

lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak 

ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü 

teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü 

tasarrufta bulunabilir. 

 

Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi 

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere 

öncelikle uyulur. 

 

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas 

itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak 

edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve 

yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Sektörüyle ilgili 

danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. 

Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul ve 

gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı 

kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta 

bulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak 

kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler alabilir, 

satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. 

 

Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını 

sağlamak amacıyla; özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, 

gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali 

tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı 

ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, 

alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin 

alabilir ve diğer ayni hakları kurabilir. 

 

Ancak, Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, 

garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi 

konularında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 

düzenlemelere öncelikle uyulur. 

 

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas 

itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere 

otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve 

ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu 

mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya 

kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere 

satmak ve ticari  olmamak kaydıyla elektrik ve ısı enerjisi üretim 
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üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, 

elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde 

söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı 

enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve 

serbest tüketicilere satmak ve ticari  olmamak kaydıyla 

elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin 

edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.   

 

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir 

muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde 

Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel  Kurul tarafından 

karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde 

olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması 

lazımdır. 

MERKEZ 

MADDE 5 

 

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket gerek Türkiye'de 

gerekse ecnebi memleketlerde lüzum gördükçe İdare Meclisi 

kararıyla ve kanın hükümlerine uymak suretiyle şubeler 

açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin 

faaliyette bulunabilir.   

Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli 

izinlerin alınması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEZ 

MADDE 5 

 

Şirket’in merkezi İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindedir. Adresi; 

Bahçelievler Mahallesi, Şehit İbrahim Koparır Caddesi, No: 4, 

Bahçelievler, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret 

Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir 

ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 

Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 

olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş 

Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

 

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, 

büro ve temsilcilikler kurabilir. 
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MÜDDET 

MADDE 6 

 

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

 

 

İKİNCİ FASIL 

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME SURETİ VE 

ŞARTLARI, SERMAYENİN ARTTIRILMASI, 

AZALTILMASI VE HİSSE SENETLERİ 

 

SERMAYE 

MADDE 7 

 

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası 

Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme 

geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.-TL 

(dokuzyüzmilyon Türk Lirası)’sıdır. 

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 592.105.263.-TL 

(beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk 

Lirası)’nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. 

 

 

592.105.263.-TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL 

itibari kıymetle 592.105.263 adet hamiline yazılı paya 

bölünmüştür. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –

ŞİRKETİN SÜRESİ 

MADDE 6 

 

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

 

 

 

 

.... 

 

 

SERMAYE 

MADDE 7 

 

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 

25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in 

kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL’dir (dokuzyüzmilyon Türk 

Lirası). 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki 

milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu 

çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden  

ödenmiştir. 

 

Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde  592.105.263 adet paydan 

oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi  SABMiller Harmony 

Limited’e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline 

yazılıdır. 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni 

paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
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aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri 

oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan 

yapılan sermaye arttırımlarında, mevcut ortaklara hisseleri 

oranında pay verilecektir. 

 

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline 

yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari 

değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim 

Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi 

doğrultusunda kullanır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda 

izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı 

alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 

tavan için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle 

genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 

konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır.   

 

 

 

 

 

MADDE 8 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta 

belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına 

göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye 

arttırımlarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay 

verilecektir.  

 

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 

pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin 

yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde 

pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.   

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 

2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 

yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı 

alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel 

Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkmış sayılır.   

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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MADDE 9 

 

Şirket, İdare Meclisi kararıyla hisse senetlerini müteaddit 

hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırabilir.  

 

KATİ TEŞEKKÜLÜN BAŞLANGICI 

MADDE 10 

 

Şirketin kati teşekkülü Ticaret Bakanlığınca kabulünden ve 

selahiyetli Ticaret Mahkemesince tasdikinden ve Ticaret 

Siciline tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.  

 

HİSSE SENETLERİNİN İHRACI 

MADDE 11 

 

Kaldırılmıştır. 

 

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ 

MADDE 12 

 

Hisse senetleri Şirket nazarında gayrikabili tecezzidir. Bir 

hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar 

şirkete karşı haklarını, ancak müşterek bir mümessil 

vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin 

etmedikleri takdirde Şirketçe bunlardan birisine yapılacak 

tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı 

bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı intifa hakkı 

sahibi tarafından kullanılır.   

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ 

MADDE 8 

 

Paylar Şirket’e karşı bölünemez. Bir pay, birden çok kişinin ortak 

mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, 

Genel Kurul’da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci 

olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması 

halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. 
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HİSSEDARLARIN MESULİYETİ 

MADDE 13 

 

Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli 

miktarında mesuldürler. Kendilerine hini taahhüt ve imzada 

kabul etmiş oldukları nakdi taahhütler miktarından fazla bir 

mesuliyet yükletilemez.  

 

MADDE 14 

 

Bir hisse senedine malikiyet, işbu mukavelename 

münderecatına ve hissedarlar umumi heyeti kararlarına 

muvafakatı tazammun eder.  

 

İNTİFA SENETLERİ 

MADDE 15 

 

Devreden şirketlerden Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim 

Şirketi ile Güney Biracılık ve Malt Sanayii Anonim 

Şirketi’nde birleşme öncesi mevcut Müessis ve Kurucu Senedi 

sahiplerine, Birleşme Sözleşmesi’nde kabul edilen şekilde, 

bunların mevcut kurucu ve müessis senetlerine karşılık olarak 

verilmek üzere 9920 adet nama yazılı İntifa Senedi ihdas 

edilmiştir.  

 

İntifa Senedi sahiplerinin, Yönetim Kurulu’na seçilme hakları, 

genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları, 

genel kurul toplantılarında verilen kararlara, ayrılacak ihtiyari 

ve kanuni ihtiyatlara, karşılıklara, fevkelade ihtiyat 

nispetlerine ve miktarlarına itiraz selahiyetleri yoktur.  

 

İntifa Senedi sahiplerine, işbu esas mukavelenin 62. 

Maddesinin (2/c) bendi uyarınca dağıtılmasına karar verilen 

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU 

MADDE 9 

  

Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile 

Şirket’e karşı sorumludurlar. Kanunda öngörülen istisnalar dışında 

pay sahiplerine taahhüt ettikleri pay bedelinden veya payın itibari 

değerini aşan prim dışında borç yükletilemez. 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

İNTİFA SENETLERİ 

MADDE 10 

 

Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ile Güney Biracılık 

ve Malt Sanayii Anonim Şirketi’nde birleşme öncesi mevcut 

Müessis ve Kurucu Senedi sahiplerine, 2000 yılındaki Birleşme 

Sözleşmesi’nde kabul edildiği şekilde, bunların mevcut kurucu ve 

müessis senetlerine karşılık olarak verilmek üzere 9920 adet nama 

yazılı intifa senedi çıkarılmıştır.  

 

İntifa senedi sahiplerinin, Yönetim Kurulu’na seçilme hakları, 

Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları gibi pay 

sahipliği hakları bulunmadığı gibi, bunların Genel Kurul 

toplantılarında verilen kararlara, ayrılacak kanuni yedek akçelere 

ve Şirket’in kendi isteği ile ayırabileceği yedek akçelere, 

karşılıklara, olağanüstü yedeklerin oran ve miktarlarına itiraz etme 

hakları yoktur.  

 

İntifa senedi sahiplerine, işbu Esas Sözleşme’nin 45. maddesinin 2. 
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temettüden pay verilir. İntifa Senedi sahiplerine tahsis edilen 

kar payı nispeti sermayenin tezyidi halinde dahi 

değiştirilemez. İntifa Senedi sahipleri Şirket’in tasfiyesi 

halinde tasfiye karından de aynı nispette tasfiye payı alırlar.  

 

SERMAYENİN ARTTIRILMASI 

MADDE 16 

 

Kaldırılmıştır.  

 

SERMAYENİN AZALTILMASI 

MADDE 17 

 

Hissedarlar umumi heyeti T. Ticaret Kanununun 396, 397 ve 

398’nci maddeleri hükümlerine riayet etmek suretiyle esas 

sermayenin azaltılmasına karar verebilir. 

 

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ 

ÇIKARILMASI 

MADDE 18 

 

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile 

yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, 

yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, 

kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya 

katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile 

iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her 

türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim 

Kurulu yetkilidir.  

 

 

 

 

fıkrasının c bendi uyarınca dağıtılmasına karar verilen kârdan pay 

verilir. İntifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payı oranı sermayenin 

artırılması halinde dahi değiştirilemez. İntifa senedi sahipleri 

Şirket’in tasfiyesi halinde tasfiye kârından da aynı oranda tasfiye 

payı alırlar.  

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI 

ÇIKARILMASI 

MADDE 11 

 

Şirket’in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile 

yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, 

yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, 

kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız 

veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası 

üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye 

piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir.  
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HİSSE SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİNİN ZİYAI 

MADDE 19 

 

Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerinin ziyaı 

halinde T. Ticaret Kanunu’nun hükümleri dairesinde hareket 

olunur.  

 

 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

 

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEŞKİLATI 

 

İDARE MECLİSİ 

MADDE 20 

 

Şirketin işleri en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim 

Kurulu tarafından idare olunur.  

 

 

 

 

MADDE 21 

 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi 

biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu 

üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk genel kurul 

toplantısına kadar görevlerine devam ederler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

.... 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU 

MADDE 12 

 

Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 

seçilecek en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu 

tarafından yürütülür.  

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ 

MADDE 13 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev 

süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul 

toplantısına kadar görevlerine devam ederler.  
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TEMİNAT 

MADDE 22 

 

İdare meclisi azasından her biri itibari kıymetleri esas 

sermayesinin en az %1’ini muadili miktarda hisse senetlerini 

şirkete tevdie mecburdur. 

 

Şu kadar ki, esas sermayenin %1’i 5000 lirayı aşarsa fazlasının 

tevdii mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın 

umumi heyetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete 

karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve 

şirketten geri alınamaz. Rehin makamında olan bu hisse 

senetleri idare meclisinin muvafakatı ile bir üçüncü şahıs 

tarafından tevdi edilebilir.  

 

İÇTİMALAR 

MADDE 23 

 

İdare meclisi müzakere usullerini kendisi tesbit ve şirket umur 

ve muamelatı lüzum gördükçe içtima eder. Ancak ayda en az 

bir defa içtima mecburidir. İdare meclisinin bir karar 

verebilmesi için azalarının en az yarısından bir fazlasının hazır 

olması şarttır. Kararlar mevcut azaların ekseriyeti ile verilir. 

Azaların yekdiğerine nispetle rey vermeleri caizdir. Reyler 

müsavi olduğu takdirde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. 

Onda dahi karar ekseriyeti temin edilememişse teklif edilen 

husus reddedilmiş sayılır. İdare meclisi azaları arasında veya 

hariçten seçilen bir katip marifetiyle müzakaratı muntazam 

zabıt defterine kaydettirir. Zabıtlar hazır bulunan azalar 

tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar varsa muhalefet 

sebepleri zapta yazılır ve rey sahibi tarafından da imzalanır. 

Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare meclisi 

kararı ile içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 14 

 

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.  

 

Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının 

çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam 

sayısının çoğunluğu ile alınır.  

 

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri 

gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.   

 

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. 

İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş 

sayılır. 

 

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı 

takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin 
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teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de 

verilebilir.  

 

Kararların muteberliği karar defterine yazılıp imza edilmiş 

olmasına vabestedir. Her aza idare meclisinin toplantıya davet 

edilmesini reisden yazılı olarak isteyebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜNHAL AZALIKLAR 

MADDE 24 

 

İdare Meclisi azasından bir veya bir kaçının vefatı veya istifası 

veya diğer bir sebepten dolayı azalık veya azalıklarının inhilali 

halinde İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şartları ve vasıfları 

haiz zevattan muvakkaten aza seçer ve bu intihabı ilk içtima 

edecek hissedarlar umumi heyetinin tasvibine arz eder.  

 

Bu surette seçilen umumi heyet toplantısına kadar vazifesini 

yapar.   

 

REİS VE REİS VEKİLİ 

MADDE 25 

 

İdare Meclisi her sene azası meyanında bir reis ve bir reis 

vekili intihap eder. Reis veya vekilinin bulunmadığı celselerde 

riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaya münhasır olmak 

şartıyla idare meclisi tarafından muvakkaten intihap olunur. 

belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az 

üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de 

verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış 

olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı 

kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu 

kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması 

veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp 

karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.   

 

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.  

 

Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu’nu 

toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. 

  

ÜYELİĞİN BOŞALMASI 

MADDE 15 

 

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni 

şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, 

yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, 

onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve 

onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.  

 

 

 

 

GÖREV DAĞILIMI 

MADDE 16 

 

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve 

bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan 

vekili seçer.  
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İdare meclisi reisi meclis toplantılarının ve müzakerelerinin 

muntazam surette cereyanını ve müzakeratının zaptını temin 

etmek ve umumi heyet toplantılarına riyaset eylemekle 

vazifelidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 26 

 

İdare Meclisi azaları esas mukavele ile tayin edilmiş olsalar 

dahi umumi heyet kararı ile azil olunabilirler. Azlolunan 

azanın teminat talebine hakkı yoktur.  

 

 

MADDE 27 

 

İdare Meclisi azalarına umumi heyetçe bu yolda bir karar 

verildiği takdirde her içtima günü için umumi heyetçe tayin ve 

tesbit edilecek huzur hakkı verilir. Bu huzur hakkının içtima 

gününe göre veya aylık olarak maktuen veya memzuç bir 

şekilde tesbiti mümkündür.  

 

İş bu esas mukavele ile tayin edilen İdare Meclisi azalarına ilk 

hissedarlar umumi heyet toplantısına kadar huzur ücreti 

ödenmeyecektir.  

 

 

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak 

konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim 

amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği 

komiteler ve komisyonlar kurabilir. Söz konusu komite ve 

komisyonların oluşturulması, görev alanlarının ve çalışma esaslarının 

belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket 

edilecektir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, Şirket’in varlığını, 

gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, 

bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 

yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Teşhisi Komistesi de kuracaktır. 

 

GÖREVDEN ALMA 

MADDE 17 

 

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması 

veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı 

halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI 

MADDE 18 

 

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş 

olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen ilkeler 

uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir. 
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İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ 

MADDE 28 

 

Şirketin idaresi ve hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı 

temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi şirketin umur ve 

envalinin idaresi ve şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan 

her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve 

şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir.  

 

Gerek kanun ve gerekse esas mukavele ile sarahaten men 

edilmeyen ve heyeti umumiyenin kararını icap ettirmeyen 

işlerin kaffesi idare meclisinde kararlaştırılıp icra edilir. Bu 

cümleden olarak:  

 

1- Şirketin idaresinde hangi vazife ve selahiyetlerin şirket 

müdürleri tarafından yapılabileceğini tayin etmek, 

 

2- Şirket müdür ve memurlarını tayin ve bunların maaş, ücret, 

ikramiye ve primlerini tesbit etmek, bunlarla mukavele 

akdetmek ve icabında mukaveleleri feshetmek, bunları 

azletmek, 

 

3- Şirketin maksadı teşekkülü ile münasebettar olan bilimum 

mukaveleleri akt ve tanzim ve mübayaaları icra ve bunların 

neticeleri olan muameleleri ifa, şirket muamelelerinde istimal 

olunmayan fazla nukudun sureti istimalini tayin etmek ve 

gayrimenkul icar isticar eylemek ve bunlar üzerinde ipotek 

tesis ve fek eylemek ve şirketin maksat ve mevzuuna dahil 

işler için umumi heyetten karar istihsaline hacet kalmaksızın 

şirket namına gayrimenkul teferruğ etmek ve şirket lehine 

üçüncü şahıslardan ipotek kabul eylemek ve feketmek ve 

bütün bu hususlarda tapu sicil memurluklarında ve diğer 

makamatta şirketi temsil etmek,  

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 19 

 

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel 

Kurul’un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket’in işletme 

konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve 

işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.  
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4- Umumi heyetten istihsal edilecek kararla şirketin emvali 

gayrimenkulesini satmak ve keza umumi heyetten istihsal 

olunacak hususi bir karara istinaden tahvil çıkarmak, 

 

5- Şirketin masraflarını tespit eden bütçe ve kadroları tetkik 

etmek, 

 

6- İmzaları şirketi ilzam edecek imzaya selahiyattar şahısları 

tesbit ile imzalarını tescil ve sirküler halinde neşretmek, 

 

7- Senede bir defa bilanço ile birlikte umumi heyette sunulmak 

üzere şirketin maksadı teşekkülünü alakadar eden mesail ve 

şirketin mali, iktisadi ve umumi vaziyeti ile yapılan 

muamelatın hülasasını gösteren bir rapor hazırlamak, 

 

8- Şirket defterlerinin tutulmasını temin etmek, mevcudat defteri 

ve bilanço kar ve zarar hesabını tanzim edip yıllık raporu ve 

safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklif ve 

murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin 

adi toplantısından en az onbeş gün evvel bunları pay 

sahiplerinin emrinde amade bulundurmak, 

 

9- Bazı hizmetler veya fevkalade muvaffakiyetler karşılığı 

murahhas azalar şirket müdürlerine ve memur ve 

müstahdemlerine verilecek ve şirket umumi masrafları 

meyanına alınacak ücret ve fevkalade mükafat ve ikramiyeleri 

tesbit edmek, 

 

10- Şirket temettuatını tayin edip bu temettüattan tefrik edilecek 

adi ve fevkalade ihtiyat akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa 

bedelleri ymiktarını tesbit ve bu suretle dağıtılacak kar 

miktarlarını tayin edip umumi heyete teklif eylemek, umumi 
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heyeti adi ve fevkalade toplantılara davet ve toplantıların 

gündemlerini tanzim ve ilan eylemek, 

 

İdare meclisinin vazifeleri meyanındadır. İşbu selahiyetler 

tahdidi değildir. Kanunun menetmediği her türlü tasarrufatı 

idare meclisi selahiyettardır. 

 

İdare meclisi yetkili olduğu vazifeleri bizzat yapabileceği gibi 

idare ve temsil işlerini azaları arasında taksim edebilir ve 

azalarından bir kısmına veya tamamına şirketi temsile 

selahiyeti verebilir. 

 

MADDE 29 

 

Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber 

olması ve şirketi ilzam edebilmesi için idare meclisince şirketi 

temsile mezun kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi 

suretiyle imza edilmiş olması şarttır. 

 

Bu imzalar Ticaret Siciline tescil ve ilan edilecektir. İlk İdare 

Meclisi azasından herhangi ikisi şirketin ticaret ünvanı altında 

vaz edecekleri müşterek imzalarıyla şirketi temsil ve ilzam 

edebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ 

MADDE 20 

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca 

düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya 

tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket 

yöneticilerine devretmeye yetkilidir.   

  

Şirket’i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere 

Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 370. Maddesi çerçevesinde Şirket yöneticilerine de 

temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil 

yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği 

adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket’in unvanı altında imza 

etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil 

şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret 

Sicili’ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371., 374. 

ve 375. madde hükümleri saklıdır.    

 

 

 



ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

                                                ESKİ ŞEKİL                            YENİ ŞEKİL       

   

MADDE 30 

 

İdare Meclisi azaları şirket işlerinden bir vekilin göstereceği 

dikkat ve basireti göstermeğe mecburdur. 

 

 

MADDE 31 

 

 

İdare Meclisi azaları şahsi menfaatlerine ve usul ve furuundan 

biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve 

sıhri hısımlarının menfaatlerine taallük eden hususların 

müzakeresine iştirak edemezler, böyle husus müzakere konusu 

olunca ilgili aza ilgisini idare meclisine bildirmeye ve 

keyfiyeti o toplantının zaptına yazdırmaya mecburdur. Bu 

hükümlere aykırı hareket eden aza ilgili olduğu muamele 

yüzünden şirketin husule gelen zararını tazmine mecbur olur. 

 

 

 

 

 

 

 

MÜDÜRLER 

MADDE 32 

 

Şirketin muamelelerinin icra safhasına taallük eden kısmı idare 

meclisi kararı ile idare meclisi azasından veya ortaklardan 

veya ortak olmayan şahıslardan seçilecek bir müdüre veya 

müdürlere tevdi olunabilir. 

Müdürün tayin ve azli idare meclisince tescil ve ilan olunur. 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI 

MADDE 21 

 

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle 

veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece 

dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, 

kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirket’in menfaatinin çatıştığı 

konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, Yönetim 

Kurulu üyesinin müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralı 

gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, 

kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. 

Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa 

bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. 

 

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili 

işlemler Yönetim Kurulu kararına yazılır.  

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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Müdürlerin idare meclisi azalarının vazifelerini aşan bir zaman 

için dahi tayini caizdir. 

Müdürler İdare Meclisi azaları gibi her zaman azlolunabilir. 

Pay sahipleri arasından seçilen müdür sebepsiz azli iddası ile 

tazminat isteyemez. 

 

Müdürler, müdürlük vazifesini başkalarına devir edemezler, 

fakat çeşitli bazı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak 

üzere başkalarını tevkil edebilirler. 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

MADDE 32 (A) 

 

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. 

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, 

nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, 

görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Kurumsal Yönetim’e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

MADDE 22 

 

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. 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, 

nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev 

alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e 

ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 

tespit edilir. 
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mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. 

 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

 

MURAKIPLAR 

MADDE 33 

 

Umumi heyet hissedarlar arasından veya hariçten bir veya üçü 

tecavüz etmemek üzere müteaddit murakıplar seçer. 

Murakıplar işbu esas mukavele ve T.Ticaret Kanunu 

hükümlerine tevfikan vazife görürler. 

 

İlk murakıplar olarak Bay Hasan Karaağaç ve Bay Abdullah 

Tekeç tayin edilmişlerdir. Bu murakıplar ilk senelik umumi 

heyet toplantısına kadar vazife göreceklerdir. Bu murakıpların 

birisinin herhangi bir sebeple vazifesinden infikakı takdirinde 

diğer murakıp münferiden ilk umumi heyet toplantısına kadar 

vazife görebilecektir. 

 

Murakıp bir ise onun, birden çok ise yarısından bir fazlasının 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Murakıplar en 

çok üç yıl için umumi heyet tarafından seçilir. Müddetleri 

biten murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıplar aynı 

zamanda idare meclisi azalıklarına seçilemez. Vazifeleri biten 

idare meclisi azaları umumi heyetçe ibra edildikten sonra 

murakıplığa seçilebilirler. 

 

Murakıpların tayin ve azilleri idare meclisi tarafından derhal 

Ticaret Siciline tescil ettirilmekle beraber T.Ticaret 

Kanununun 37'nci maddesi hükmünce ilan ettirilir. Murakıplar 

her zaman umumi heyet tarafından azlolunabilir. Murakıplar 

azilleri dolayısıyla tazminat isteyemezler. 

 

 

 

..... 

 

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ 

MADDE 23 

 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması 

halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini 

yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden 

sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi 

denetçiye verdiğini Ticaret Sicili’ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi ile Şirket’in internet sitesinde ilan eder.  

 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, 

kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle 

yükümlüdürler.  
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Murakıplardan birisinin herhangi bir sebeple vazifesinden 

ayrılması halinde bu vazifeyi görmek üzere yedek murakıp 

tayin olunabilir. 

 

Murakıplar müteaddit ise ve yedek murakıp tayin edilememiş 

ise, murakıplardan birisinin vazifesinden ayrılması halinde 

diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife 

yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedek murakıp tayin 

edilmediği ve yalnız bir murakıp bulunup onun da 

vazifesinden ayrıldığı hallerde umumi heyetin ilk toplantısına 

kadar vazife görmek üzere her münferid pay sahibinin veya 

idare meclisi azalarından herhangi birinin veya idare 

meclisinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi bir murakıp tayin eder. 

 

VAZİFELERİ 

MADDE 34 

 

Murakıplar şirketin umumi muamelatını ve hesaplarını 

murakebe ile mükelleftirler. 

 

Hususile: 

 

1) Şirketin idare meclisi azaları ile iş birliği ederek 

bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, 

2) Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu 

kayıtların intizamlı tutulmasını sağlamak maksadı ile en az altı 

ayda bir defa şirket defterlerini incelemek, 

3) Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere, sık 

sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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4) En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin 

veya teminat yahut şirketin veznesine hıfzolunmak üzere vedia 

olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup 

olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik etmek, 

5) Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet 

toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine 

getirilip getirilmediğini incelemek, 

6) Bilanço ve kar-zarar hesaplarını murakebe etmek, 

7) Tasfiye muamelelerine nezaret etmek, 

8) İdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak 

umumi heyeti toplantıya davet etmek, 

9) Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak, 

10) İdare Meclisi azalarının kanun ve esas mukavele 

hükümlerine riayet etmelerine nezaret etmek, 

11) Her yıl sonunda şirketin hal ve durumuna idare 

meclisinin tanzim ettiği bilançoya vesair hesaplara ve 

dağıtılmasını teklif ettiği kazançlara müteallik idare meclisinin 

vereceği rapor ve sair evrak hakkında mütalaalarını havi olmak 

üzere umumi heyete bir rapor vermek. 

Murakıplar vazifelerini ifa esnasında idare işlerine ait olmak 

üzere öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları veya kanuni 

yahut esas mukavele hükümlerine aykırı hareketlerin 

bunlardan mesul olanını üst makama ve idare meclisini ve 

mühim hallerde umumi heyete ihbar ile mükelleftirler. 

Murakıplar, zaruri ve müstecel sebepler çıktığı takdirde 
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umumi heyeti fevkalade toplantıya davete mecburdurlar. 

 

MADDE 35 

 

Her pay sahibi şirketin idare meclisi azası veya müdürleri 

aleyhine murakıplara müracaat edebilir. Murakıplar bu 

müracaatları tahkike mecburdur. Hadisenin gerçekleştiği sabit 

olursa keyfiyeti yıllık rapora yazarlar. Müracaat edenler esas 

sermayenin onda birine muadil paylara sahip oldukları 

takdirde murakıplar müracaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını 

raporlarında bildirmeye ve lüzum gördükleri halde umumi 

heyeti derhal fevkalade toplantıya davete mecburdurlar. Bu 

suretle murakıba müracaat edenlerin esas sermayenin onda 

birine muadil hisse senetlerini muteber bir bankaya rehin 

olarak tevdi etmeleri lazımdır. Bu senetler umumi heyetin ilk 

toplantısının sonuna kadar bankada kalır. 

MADDE 36 

 

Murakıplar idare meclisi toplantılarında müzakere ve reye 

iştirak etmemek şartıyla hazır bulunabilirler ve münasip 

gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi heyetin fevkalade 

toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler. 

 

MADDE 37 

 

Murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri 

hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa 

etmekten memnudurlar. Murakıplar kanun veya esas mukavele 

ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereği gibi 

yapamadıklarından doğan zararlardan dolayı kusursuz 

olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler. 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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Bu mesuliyet hakkında T.Ticaret Kanununun 309 ve 341'nci 

maddeleri hükümleri tatbik edilir. 

 

ÜCRET 

MADDE 38 

 

Murakıplara umumi heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik 

ücret ödenir.İşbu esas mukavele ile seçilen murakıplara ilk 

senelik heyet toplantısına kadar bir ücret ödenmeyecektir. 

 

 

BEŞİNCİ FASIL 

 

UMUMİ HEYET 

MADDE 39 

 

Şirket hissedarları senede en az bir defa umumi heyet halinde 

içtima ederler. Kanun ve işbu mukavelenameye göre toplanan 

umumi heyet bütün hissedarları temsil eder. 

Bu suretle içtima eden umumi heyetçe ittihaz edilen kararlar 

gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar 

hakkında dahi meri ve muteberdir. 

Umumi heyetler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima 

ederler. Adi umumi heyet hesap senesinin hitamından itibaren 

üç ay zarfında ve senede herhalde bir defa idare meclisinin 

daveti ile toplanır. Bu içtimada şirketin senelik umumi 

muameleleri tetkik ve karar ittihaz olunur. 

Fevkalade umumi heyet şirket muamelelerinin istilzam ettiği 

ahval ve zaman T.Ticaret Kanunu ile işbu Esas 

mukavelenamede musarrah hükümlere göre içtima ve karar 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

..... 

 

GENEL KURUL 

MADDE 24 

 

Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel 

Kurul’da kullanırlar.  

 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her 

faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu 

toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, 

Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım 

şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının 

belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet 

dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin 

müzakere yapılarak, karar alınır.  

 

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı 

takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü 

toplantıya çağrılır.   
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ittihaz eder. 

 

MADDE 40 

 

Hissedarlar umumi heyeti şirket merkezinde veya şirket 

merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir mahallinde içtima eder. 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK 

ORTAMDA KATILIM 

MADDE 40 (A) 

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 

sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve 

oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul 

sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 

sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel 

kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır.  

 

MADDE 41 

 

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ilan 

ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 

üç hafta evvel, Türk Ticaret Kanununun 37’nci maddesinde 

belirtilen gazetede ve şirket merkezinin bulunduğu mahalde 

 

 

TOPLANTININ YERİ 

MADDE 25 

 

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket 

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.  

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK 

ORTAMDA KATILIM 

MADDE 26 

 

Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 

sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul 

toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 

tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü 

uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır.  

 

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI 

MADDE 27 

 

Genel Kurul toplantıya, Şirket’in internet sitesinde, Şirket 

merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve 
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yayım yapan gazetede ilan edilir. Toplantı ilanlarında 

elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da 

kullanılır. 

 

Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere 

edilecek hususta müteallik ruzname dercolunur. Borsalarda ve 

teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı şekilde işlem 

görmeyen nama yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine 

taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü ve 

ruzname bildirilir. 

  

Adi senelik toplantılara ait ruznamelerde T.Ticaret Kanununun 

369'ncu maddesinde yazılı hususlar kaydedilmekle beraber 

idare meclisince lüzumlu görülen diğer maddeler de 

kaydolunur ve kar zarar hesabının bilanço yıllık rapor ve safi 

kazancının nasıl dağıtılacağı hususundaki tekliflerin ve 

murakıp raporunun toplantı gününden üç hafta evvelinden 

itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulunduğu ilanlarla 

dercedilir. Ruznamede yazılı olmayan mevzular müzakereye 

konmaz. 

 

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde 

hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi 

talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi 

mukarrer olan umumi heyet ruznamesine idare meclisince ithal 

edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilanen vaki davetten 

evvel vukuu şarttır. 

 

MADDE 42 

 

Adi veya fevkalade umumi heyet içtimalarının içtima 

gününden en az yirmi gün evvel tahriren Ticaret Vekaletine 

bildirilmesi ve müzakere ruznamesi ile buna müteferri evrakın 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen diğer yerlerde 

yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. 

Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim 

vasıtası da kullanılır. 

 

Genel Kurul’u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri 

uygulanır.  

 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul’u 

toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan 

konular, kanunda ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul’da 

görüşülemez ve karara bağlanamaz.  

 

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay 

sahipleri, Yönetim Kurulu’ndan, yapılacak Genel Kurul’da karara 

bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak 

isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı 

ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasına ilişkin 

ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu’na 

ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter 

aracılığıyla yapılır.  

 

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ 

MADDE 28 

 

Şirket’in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı 

tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yazılı olarak 
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birer suretlerinin gönderilmesi lazımdır. Bilumum içtimalarda 

Ticaret Vekaleti komiserinin huzuru şarttır. 

 

 

 

 

 

NİSAP 

MADDE 43 

 

Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanunu’nda, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanmasını zorunlu kıldığı 

düzenlemelerde ve işbu esas mukavelenamede hilafına serahat 

bulunmayan ahvalde gerek adi ve gerekse fevkalade umumi 

heyet toplantılarında asaleten ve vekalaten en az şirket 

sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarlar üç hafta 

evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaa davet edilir. Işbu 

ikinci içtimaada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri 

sermaye miktarı ne olursa olsun icrasına ve karar itasına 

selahiyetlidir. Kararların muteber olması için her halde 

asaleten veya vekaleten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirime 

eklenir. Şirket’in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık 

temsilcisi de yer alır. Bu konuda “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerinde belirtilen usul ve işlemlere uyulur. 

 

TOPLANTI VE KARAR NİSABI 

MADDE 29 

 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanmasını zorunlu 

kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme’de, aksine daha 

ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az 

dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin 

varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. 

Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık 

divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde 

veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının 

yapılabilmesi için nisap aranmaz.  

 

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.  

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE TOPLANTI VE 

KARAR NİSAPLARI 

MADDE 30 

 

Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Esas 

Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel 

Kurul’da ilgili mevzuatta ve Esas Sözleşme’de belirtilen hükümler 

çerçevesinde karar verilir. İşbu Esas Sözleşme değişikliklerinde 

toplantı ve karar nisapları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
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REY HAKKI 

MADDE 44 

 

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi hissedarlar heyeti 

toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan hisse senedi grubu 

her ne olursa olsun hisse senedi hamillerinin beher hisse 

senedi için bir rey hakkı vardır. 

 

 

MADDE 45 

 

Şirket mukavelenamesinin tadili için vuku bulacak içtimalar 

da T.Ticaret Kanununun 388'nci maddesinde yazılı olduğu 

veçhile hareket olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 46 

 

 

Umumi heyette hissedarlar kendilerini vekaleten temsil 

ettirebilirler. Vekil olanlar hissedar iseler reylerinden maada 

temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik oldukları 

29. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 421. maddesi uygulanır.  

 

OY HAKKI 

MADDE 31 

 

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. 

 

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip 

olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin 

itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.  

 

GENEL KURULA KATILMA HAKKI 

MADDE 32 

 

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 

Genel Kurul’a Katılabilecekler Listesi’nde yer alan bütün pay 

sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından 

doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat 

kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü 

bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul’a gönderebilir. 

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten 

oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim 

Kurulu belirler. 

 

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin 

talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.  

 

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 

MADDE 33 

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu’nun 

yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu’nun 

kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul’un toplantısından en az üç (3) 
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reyleri kullanmaya selahiyettardırlar. Vekaletnamelerin şeklini 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına 

ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak İdare Meclisi tayin eder. 

 

MADDE 47 

 

Nisabın anlaşılabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak 

hamile yazılı hisse senetleri hamilleri gerek asaleten gerekse 

vekaletin hamilini veya bunu müsbit vesikaların içtima 

gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare 

meclisinin irae edeceği bir mahalle tevdi ederek mukabilinde 

hisse senetlerinin adedi ve numaralarını gösterir birer duhuliye 

kartı alacaklardır. 

Birinci içtimada ekseriyet hasıl olmadığı ve hilafı ilan 

olmadığı takdirde bu kartlar ikinci içtimalar için de 

muteberdir. 

 

 

 

MADDE 48 

 

Umumi heyette hazır bulunacak hissedarların isimlerini ve 

hisse miktarlarını gösteren bir liste tanzim olunarak idare 

meclisince tasdik edilir ve toplantıdan evvel hissedarların 

görebileceği bir mahalle talik ve bir sureti umumi heyet 

katipliğine tevdi olunur. 

 

MADDE 49 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

hafta önce, Şirket’in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulur.  

 

 

TOPLANTININ YAPILMASI 

MADDE 34 

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi 

uyarınca Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların 

sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan 

sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler. Bu liste, 

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya 

temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin 

imzalamasıyla Genel Kurul’a katılanların imzaladığı “hazır 

bulunanlar listesi” adını alır.  

 

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır 

bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da 

geçerlidir.  

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

TOPLANTI BAŞKANLIĞI 

MADDE 35 

 

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir 

başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy 

toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. 
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MADDE 50 

 

Umumi heyet toplantılarına umumi heyet tarafından seçilen bir 

zat riyaset eder. Bu zatın vazifesi müzakerelerin muntazam bir 

şekilde cereyanını tanzim etmek ve zabıtları kanun ve 

mukavelename hükümlerine muvafık bir şekilde tutulmasını 

sağlamaktan ibarettir. 

 

Umumi heyette hazır bulunan hissedarlardan iki kişi rey 

toplama vazifesiyle tavzif olunur.  

 

Umumi heyette hazır bulunan hissedarların ve mümessillerin 

isim ve adresleri ve hisse ve rey miktarlarını gösterir bir cetvel 

tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından tasdik edilir ve işbu 

cetvel toplantı zaptına raptedilerek hıfz olunur. 

 

 

MADDE 51 

 

Umumi heyet müzakereleri ve ittihaz edilen kararlar ve 

muhalif kalanlar muhalefet sebepleri bir zabıtname ile tesbit 

edilir. 

Zabıtname reis, rey toplamaya memur edilen hissedarlar, katip 

ve hazır butimaa davetin usulü veçhile yapıldığına mütedir 

evrak zapta rapt veya münderecatına kaydolunur. 

İdare meclisi işbu zabıtnamenin musaddak bir suretini onbeş 

gün içinde sicili ticarete tescil ile mükelleftir. Bu zabıtların 

gerek mahkemelerde ve gerek sair makam ve şahıslara ibraz 

edilmek üzere suret ve hülasalarının şirket namına imzaya 

mezun zevat tarafından imzalanması muktezidir. 

Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. 

 

TOPLANTI TUTANAĞI 

MADDE 36 

 

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 422. 

maddesi ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul 

ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” gereğince bir 

tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı 

başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması 

gereklidir. 

 

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal 

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil 

ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz 

konusu tutanak ayrıca Şirket’in internet sitesinde de hemen 

yayımlanır.   

 

İÇ YÖNERGE 

MADDE 37 

 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme’de yer 

almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı uyarınca veya işbu Esas Sözleşme’ye aykırı olmamak 

şartıyla, Yönetim Kurulu’nca Türk Ticaret Kanunu’nun 419. 

maddesinin 2. fıkrası ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve 

uygulanır. 
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MADDE 52 

 

Bu fasılda yazılı olmayan hususlar kanun veya mukavelename 

esaslarına aykırı olmamak şartı ile idare meclisince tanzim ve 

tesbit olunarak tatbik edilir. 

 

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ 

MADDE 53 

 

1) İdare Meclisinin selahiyetleri dışında bulunan mesail 

hakkında karar ittihaz etmek, 

 

2) İdare Meclisince hususi müsadeler vermek ve bunların 

şartlarını tayin ve şirket umurunun sureti idaresini tesbit 

etmek, 

 

3) İdare Meclisi ile murakıpların şirket muameleleri 

hakkında tanzim edecekleri raporları, bilançoları, kar ve zarar 

hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi 

kabul kararı vermek veya bunları badelmüzakere yeniden 

tanzimlerini kararlaştırmak, idare meclisi ile murakıpları ibra 

etmek veya mesuliyetlerine karar vermek, amortismanları 

karara bağlamak, ihtiyatlar veya fevkalade ihtiyatlar, karşılıklı 

ikame bedelleri ve hisse senetlerini itfa ederek yerine intifa 

senedi ikame etmek için gerekli karşılıklar ve sair kalemler 

ayırmak ve bunları tevzie tabi temettü dışında tutmak hakkında 

karar vererek şirketin kabili tevzi temettüadı safiyesini tayin 

etmek ve bunların tevzi suretini tayin eylemek ve bunların bir 

kısmını senei atiyeye devretmek, idare meclisi azaları ile 

murakıpları intihap azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, 

idare meclisi azaları ile murakıplara verilerek huzur hakkı, 

ücret, maaş ve tahsisatını tesbit etmek, 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ 

MADDE 38 

 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme’de 

açıkça öngörülmüş bulunan hallerde kararlar alır.  
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4) İdare Meclisi azalarının evveli emirde şahsen müsaade 

istihsal etmesi lazım gelen hususat hakkında müsaade 

verilmesine veya verilmemesine karar ittihaz etmek, 

 

5) Mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası araçları ihracına 

karar vermek bu belgelerin tabi olacağı şartları ve vereceği 

hakları tesbit etmek ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki 

vermek, 

 

6) Kanuni şartlara ve işbu esas mukavelename 

hükümlerine uyarak esas mukavelename hükümlerini tadil 

etmek, sermaye tenkisi kararları vermek ve kanuni ekseriyet 

kararı ile şirketi fesheylemek, T.Ticaret Kanunu'nun umumi 

heyetin görevleri arasında saydığı diğer hususları yerine 

getirmek, 

 

7) İdare veya esas mukavelenamenin tatbikine mütedair 

müzakere ruznamesinde mevcut meseleler hakkında karar 

vermek, bu selahiyetler tahdidi değildir. 

 

 

MADDE 54 

 

 

Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyetin kararı idare 

meclisinin ve murakıpların ve müdürlerin ibrasını tazammun 

eder. 

 

MADDE 55 

 

Hissedarlar şahsen alakadar oldukları hususlar hakkında 

müzakeratta reye iştirak edemezler. Ancak, idare meclisi 

azasının seçimi kararlarında bu meclis azası seçilecek olan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

OYDAN YOKSUNLUK 

MADDE 39 

 

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları 

şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile 
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hissedarlar reye iştirak edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 56 

 

Bilanço tasdiki hakkındaki müzakerat şirket sermayesinin en 

az onda birini temsil eden hissedarların yazılı talebi veya 

mevcut ekseriyetin kararı ile (bir ay) sonraya talik edilir. Bu 

takdirde müteakip içtimaa usulen ilan olunur. İşbu ikinci 

içtimada ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa 

taliki hususunda vaki talebin muteber olması için bilançonun 

evvelce bazı kalemlerine itiraz edilmiş olması bu itiraz edilen 

noktalar hakkında muktezi izahat verilmemiş bulunmak şarttır. 

 

 

 

MADDE 57 

 

Umumi heyet kararlarına karar tarihinden itibaren üç ay 

zarfında itiraz edilebilir. Bu itiraz şirket merkezinin bulunduğu 

mahal Ticaret Mahkemesince yapılır. İçtimada hazır bulunup 

da karara muhalif kalan ve muhalefet sebebini zabıt varakasına 

dercettiren veya kanun ve işbu esas mukavelename 

hükümlerine göre reyini kullanmaktan men olunan veyahut 

içtimaa davetin usulü dairesinde vuku bulmadığını veya 

ruznamenin usulü veçhile ilan veya tebliğ edilmediğini iddia 

eden hisse senedi sahiplerinin veya idare meclisinin ve kararın 

Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi 

bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy 

kullanamaz.  

 

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini 

haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin 

kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten 

veya vekaleten kullanamazlar. 

 

TOPLANTININ ERTELENMESİ 

MADDE 40 

 

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin 

yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul’un 

bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir 

ay sonraya bırakılır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar 

hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve 

bunların tutanağa yazılması zorunludur. Erteleme pay sahiplerine 

işbu Esas Sözleşme’nin 27. maddesine uygun olarak ilanla bildirilir. 

İzleyen toplantı için Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatında öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. 

 

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 

MADDE 41 

 

Kanun veya işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle 

dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar 

tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili hükümleri uyarınca, iptal davası açılabilir.  
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infazı idare meclisi azasının veya murakıplarının şahsi 

mesuliyetini istilzam ettiği takdirde idare meclisi azaları ile 

murakıpların itiraz hakkı vardır. 

 

İtirazın suiniyetle yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde tahassül 

eden maddi ve manevi zarardan muterizler müteselsilen 

mesuldürler. 

 

İtiraz üzerine mahkemece verilen ve katiyet kesbeden karar 

sureti idare meclisince derhal tescil ve ilan olunur. 

 

MADDE 58 

 

Umumi heyetçe şirket mukavelenamesinin tadiline dair ittihaz 

olunan karar muayyen bir nevi hisse senedatı sahiplerinin 

(imtiyazlı) hisse senetleri sahiplerinin hukukunu ihlal ettiği 

takdirde işbu karar mezkur hisse senetleri ve sahiplerinin 

aktedecekleri hususi bir içtimada ve T.Ticaret Kanununun 

389'ncu maddesinde yazılı şekil ve ekseriyetle tasvip 

olunmadıkça nafis olmaz. 

 

MADDE 59 

 

Umumi heyetlerde reyler el kaldırmak suretiyle kullanılır. 

Hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin asgari 

onda birine muadil hisseye sahip olanların yazılı talebi halinde 

hafi reye müracaat edilir. 

 

ALTINCI FASIL 

HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR 

HESAPLARI, YILLIK RAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

OY KULLANIM ŞEKLİ 

MADDE 42 

 

Genel Kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin olarak, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uyulur.  

 

 

 

..... 
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MADDE 60 

 

Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar. 

Aralık ayının son günü nihayet bulur. Fakat birinci senesi 

istisnaen şirketin kat'i kuruluşu ile o senenin Aralık ayının son 

günü arasındaki müddeti muhtevidir. 

 

BİLANÇO VE TEFERRUAT 

MADDE 61 

 

Her hesap senesinin sonunda şirketin umumi vaziyetini 

gösterir bir bilanço ile kar ve zarar vaziyetini gösterir bir hesap 

cetveli ve bilançosunun aktif ve pasifinde mevcut bakiyelerin 

müfredatını gösterir envanter (mevcudat defteri) tanzim 

olunacaktır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali 

tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması 

durumunda bağımsız denetleme raporu Kurul'ca belirlenen 

usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya 

duyurulur. 

 

SAFİ KAR, İHTİYAT AKÇELERİ, KARŞILIKLAR 

MADDE 62 

 

1. ŞİRKETİN SAFİ KARI: 

a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği 

hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin 

olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış 

ve yardımların kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi 

zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan 

meblağdır. 

 

HESAP DÖNEMİ 

MADDE 43 

 

Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve 

Aralık ayının son günü sona erer. 

 

 

FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU 

MADDE 44 

 

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe 

Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini 

ve Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü 

izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel 

Kurul’a sunar.  

 

Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması 

durumunda bağımsız denetim raporunun hazırlanması ve kamuya 

duyurulmasında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine uyulur. 

 

 

NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER VE  

KARŞILIKLAR 

MADDE 45 

 

1. ŞİRKETİN NET DÖNEM KÂRI: 

a) Şirket’in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile 

diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan 

giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile 

aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının 

indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. 
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b) Şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi 

zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın en az % 

2’si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve 

birinci temettüe halel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve 

Sosyal Yardım Vakfı’na bağışlanır. Bu hükmün 

değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %95’ini temsil 

eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve 

tamamının değişikliği onaylaması şarttır.  

 

Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya 

açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine 

uyulur. 

 

 

 

 

 

 

 

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI 

 

Yukarıda 1 (a)’da öngörüldüğü şekilde hesaplanan safi kardan 

sırasıyla,  

 

a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların 

ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret 

Kanunu’nun 466. Maddesi  uyarınca ödenmiş sermayenin 

1/5’ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

 

b) Kalan Kar’a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve 

b) Şirket’in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların 

indirilmesinden önceki kârın en az % 2’si tutarındaki kısmı vergi 

muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına halel 

gelmemek  şartıyla, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na 

bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin 

%95’ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır 

bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır. 

 

c) Yardım ve bağışların sınırı, bu maddenin (b) bendindeki asgari 

oran  dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından 

indirilmesine izin verilen %5’lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak 

tüm bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması, 

yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü 

kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli 

özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan 

bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde 

gerçekleştirilmiş olması esastır  

 

Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya 

açıklamaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 
 

2.    NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 

 

Yukarıda 1 (a)’da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem 

kârından sırasıyla,  

 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş 

sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni 

yedek akçe ayrılır. 

 

b) Kalan kâra 1 (a),  1 (b) ve 1 (c)  bentleri gereğince yapılan bağış ve 

yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye 
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yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü 

pay sahiplerine ayrılır. 

 

c)  Safi kardan yukarıdaki (a) bendinde zikredilen tutar ile 

çıkarılmış sermayenin %10’u kadar bir miktar düşüldükten  

sonra kalan meblağın % 2’si İntifa Senedi sahiplerine      

payları       oranında    ve  aynı meblağdan intifa senedi 

sahiplerinin  payları   düşüldükten   sonra  kalanın %5’i 

Yönetim Kurulu Üyelerine eşit dağıtılmak üzere ve 

1.Temettüe halel gelmemek kaydıyla ayrılır. Ancak İntifa 

Senedi sahiplerine ödenecek kar payları safi kardan %5 kanuni 

yedek akçe ve birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 

1/10’undan fazla olamaz. 

 

d) Kalan  kar tutarının fevkalade yedek akçe olarak şirket 

bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine ikinci temettü 

olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından ekseriyetle karar 

verilir. 

 

e) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 

No’lu Bendi uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş 

sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan 

tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.  
 

f)     Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas 

sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü 

ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve 

işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe 

İntifa Senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, 

müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar 

verilemez. 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 

saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel 

Kurul’un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve 

vereceği kararlara uyulur. 

 

c) Net dönem kârından yukarıdaki (a) bendinde belirtilen tutar ile 

çıkarılmış sermayenin %10’u kadar bir miktar düşüldükten sonra 

kalan meblağın % 2’si intifa senedi sahiplerine payları oranında 

ödenir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek kâr payları net 

dönem kârından %5 genel kanuni yedek akçe ve 2 (b) bendine göre 

belirlenen kâr payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın 1/10’undan fazla 

olamaz.  

 

d) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde 

bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, 

Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden 

yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu’nun 509. madde 

hükmü dikkate alınır. 

 

e) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi 

uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan 

ödenmiş sermayenin %5’i oranında hesaplanan bir tutar 

düşüldükten sonra bulunan meblağın %10’u genel kanuni yedek 

akçeye eklenir.  

 

f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas 

Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça 

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa 

senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kâr 

dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı 

ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez. 
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MADDE 63 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, 

Yönetim Kurulu’nun bu konudaki  teklifi üzerine Genel 

Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri 

saklıdır. 

 

MADDE 64 

 

Şirket bilançosunun zararlarının kapatılması halinde eksilen 

sermaye, adi ve munzam ihtiyat akçesinde mevcut mebaliğden 

telafi olunur. Bu mebaliğ kifayet etmezse müteakip seneye 

devredilir. Ve zararın bakiyesi kapanmadıkça temettü tevzi 

edilemez. 

 

İHTİYAT VE KARŞILIKLAR 

MADDE 65 

 

İhtiyat ve karşılıkların ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu’nun 

466. maddesi hükümleri ile mali kanunlar, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 

g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 

ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen 

kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

 

h) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret 

Kanunu’nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe 

Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

 

KÂRIN DAĞITIM ŞEKLİ VE ZAMANI 

MADDE 46 

 

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı, 

Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca 

kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

ZARARIN KAPATILMASI 

MADDE 47 

 

Şirket’in bilanço zararı genel kanuni ve serbest yedek akçelerden 

karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz 

konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.   

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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YEDİNCİ FASIL 

 

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ 

MADDE 66 

 

İdare Meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi 

hakkında karar ittihaz etmek üzere umumi heyeti içtimaa davet 

edebilir. Hissedarlar umumi heyeti sermayenin asaleten veya 

vekaleten en az dörtte üçünü temsil eden hissedarların vücudu 

hazır bulunan hissedarların en az üçte ikisinin fesih kararı 

vermesi halinde ayrıca kanuni bir sebep aranmaksızın her 

zaman feshedilebilir. 

 

MADDE 67 

 

Şirket, T.Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde de yazılı 

sebeplerden birinin vücudu ile veya mahkeme kararıyla 

veyahut kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararıyla 

fesih olunabilir. 

 

MADDE 68 

 

Şirketin iflasından gayrı bir sebeple feshi veya infisahı halinde 

umumi heyet tasfiye memurlarını tayin veya idare meclisini 

tasfiyeye memur eder. 

 

MADDE 69 

 

Tasfiyenin şekli tasfiye muamelelerinin sureti icrası ve ikmali 

ve tasfiye memurlarının selahiyetleri umumi heyetçe tayin 

olunur. Bu kararlar tescil ve ilan edilir. 

 

 

.... 

 

SONA ERME VE TASFİYE 

MADDE 48 

 

Şirket’in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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MADDE 70 

 

Tasfiye memurları müteaddit ise, aralarından birisini bazı 

muameleler için tevkil edebilirler. 

 

Tasfiye memurları şirketin başlamış olan umur ve muamelatını 

ikmal ve intaca selahiyettar olup, tasfiye icabatında olmayan 

yeni muamelelere girişemezler, tasfiye kararından sonra 

yeniden murakıp seçilmemişse eski murakıbın vazifesi ve 

mesuliyetleri devam eder. 

 

Tasfiye memurları umumi heyet kararıyla mefsuh şirketin 

hukuk ve senedat taahhüdatının tamamını veya bir kısmını 

bedeli iştirak olarak aynen diğer bir şirkete devredebilir. 

Umumi heyet dilediği zaman tasfiye memurlarını azil veya 

miktarlarını tezyid edebilir. 

 

MADDE 71 

 

Şirketin tasfiyede bulunduğu zamanda şirket namına tanzim 

olunacak bilcümle evrakın ve senedatın şirketi ilzam 

edebilmesi için (hali tasfiyede Anadolu Efes Biracılık ve Malt 

Sanayii Anonim Şirketi Tasfiye Memurları) ibaresinin 

ilavesiyle memurları tarafından imza edilmesi şarttır. 

 

MADDE 72 

 

Şirketin tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri 

dairesinde icra olunur. Şirketin borçlarının tamamen 

ödenmesinden ve şirket hissedarlarının ödedikleri sermayenin 

karşılığının tediye olunmasından sonra geri kalan meblağ 

hissedarlara sermaye payları oranında dağıtılır. 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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SEKİZİNCİ FASIL 

 

MÜTEFERRİK MADDELER: 

MADDE 73 

 

İşbu esas mukavelenamenin meskut olduğu hususlarda Türk 

Ticaret Kanunu'nu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri tatbik olunur. 

 

MADDE 74 

 

Şirketin faaliyet veya tasfiyesi esnasında şirketle hissedarları 

arasında şirket umuruna müteallik olarak tahaddüs edecek 

ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde 

görülür. 

 

Şirket umuruna ait olarak hissedarlar arasında tahaddüs edip 

şirketin hukukuna müessir olacak ihtilaflarda keza şirket 

merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinin selahiyetine 

dahildir. Bu kabil ihtilafın zuhuru halinde mahkemeye 

müracaat etmiş olan hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu 

mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni bir 

ikametgah göstermeye mecburdurlar. 

 

MADDE 75 

 

Şirketin kat'i surette kuruluşuna takaddüm eden zamanlarda 

müessisler tarafından yapılması gereken tesis masrafları ile 

kat'i kuruluştan sonra idare meclisince tesis zımmında 

yapılacak masraflar ve şirketin aşılabilmesi için ve faaliyete 

girebilmesi için yapılan tesis masrafları şirketin masraflarına 

 

 

 

...... 

 

KANUNİ HÜKÜMLER 

MADDE 49 

 

İşbu Esas Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır.  

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 
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intikal ettirilir. 

 

MADDE 76 

 

Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve feshi mucip 

ahvalin tahakkukunda Ticaret Vekaleti tarafından şirketin feshi 

davası ikame olunabilir. 

 

MADDE 77 

 

İşbu esas mukavelename münderecatı biz müessisler 

tarafından okunmuş ve anlaşılmış ve müttefikan kabul edilerek 

altı imza edilmiştir. (İMZALAR) 

 

MADDE 78 

 

Ortaklığa ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci 

maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve 

Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, ortaklık merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir 

gazete ile de yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı 

takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. 

 

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına dair ilanlar, 

Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri 

gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki 

hafta evvel yapılması zorunludur. 

 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 

397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

Kaldırılmıştır. 

 

 

 

ŞİRKETE AİT İLANLAR 

MADDE 50 

 

Şirket’e ait ilanlar, Şirket’in internet sitesinde, Şirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde yayımlanır. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinin ilgili hükümleri saklıdır. 

 

 



 

3.4 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu: 
 

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan Kurumsal 

Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin 01.06.2012 tarihinde 89,39 (8,94) olarak 

belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 24.05.2013 itibariyle 93,30 (9,33) olarak 

güncellenmiştir. SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Nisan 2013 

tarihinde belirlediği yeni başlık ağırlıklarını kullanmış, ancak yine SPK direktifleri doğrultusunda 

öngörülen yeni notlama kriterlerini metodolojinin bu değişikliklere uyarlanmasının sonrasına bırakmıştır. 

Bu uyarlama Temmuz 2013 tarihine kadar tamamlanacak ve tüm şirketler yeni metodoloji ile tekrar 

notlanacaktır. 

 

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde 

ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana 

başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. 

 

Ana Başlıklar              Ağırlık          Alınan Not 

Pay Sahipleri      0,25    89,58 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık   0,25    99,47 

Menfaat Sahipleri     0,15    91,67 

Yönetim Kurulu     0,35    92,25 

Toplam      1,00    93,30 

 

 
3.5. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerdeki Değişiklikler: 

 

Yönetim Kurulumuzun 26 Haziran 2013 tarihinde yapılan toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 

Sn.Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Alan Jon Clark’ın seçilmesine, Denetimden 

Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Mete Başol, üyeliğine ise Sn. 

Ahmet Cemal Dördüncü’nün seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu 

üyesi Sn. Kamil Ömer Bozer, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. 

Recep Yılmaz Argüden, Sn. Aycan Avcı ve ek olarak Sn. Sue Clark’ın seçilmesine, Riskin Erken 

Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, üyeliklerine ise 

Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Salih Metin Ecevit ve Sn. Mehmet Hurşit Zorlu ve ek olarak Sn. Jamie 

Wilson’un getirilmesine karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 



 

4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu : 
 

Faaliyet Raporumuzun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak 

güncellenmekte olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen 

diğer bölümler tekrar yayımlanmamaktadır. 

 

4.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: 
 

2013 yılının ilk altı aylık döneminde de pay sahipleri ile ilişkilerimiz Şirketimiz Mali İşler ve Yatırımcı 

İlişkileri Departmanı bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülmeye 

devam etmiştir. Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı 

kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile 

Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili açıklamalar 

yapılmaktadır. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi  

ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler 

kapsamında görev alanlar aşağıda belirtilmiştir: 

 
Onur Çevikel – Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü  
Tel:  0 216 586 80 47  
Faks: 0 216 389 58 63  
e-mail:  onur.cevikel@anadoluefes.com 
 
 
Ayşe Dirik – Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Tel:  0 216 586 80 02  
Fax: 0 216 389 58 63  
e-mail:  ayse.dirik@anadoluefes.com 
 
 
R. Aslı Kılıç – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 
Tel:  0 216 586 80 72 
Fax: 0 216 389 58 63  
e-mail:  asli.kilic@anadoluefes.com 
 
 
Ece Oktar – Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 
Tel:  0 216 586 83 32 
Fax: 0 216 389 58 63  
e-mail:  ece.oktar@anadoluefes.com 
 

2013 yılının ilk altı aylık döneminde pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak  

yurtdışında altı konferans  ve iki roadshow’a iştirak edilmiştir. Bunun yanı sıra  01.01.2013-30.06.2013 

dönemi içerisinde iştirak edilen konferanslar ve roadshow’lar da dahil olmak üzere yerli ve yabancı 

mailto:onur.cevikel@anadoluefes.com
mailto:ayse.dirik@anadoluefes.com
mailto:asli.kilic@anadoluefes.com
mailto:ece.oktar@anadoluefes.com


 

kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirketimiz’in faaliyet sonuçları, 

performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda 215 adet yüzyüze görüşme yapılmıştır.  

 

4.2. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu  

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yapısı ve danışmanları aşağıdaki şekildedir: 

 

Tuncay Özilhan –Başkan  

Alan Clark – Başkan Yardımcısı 

S. Metin Ecevit – Üye  

Recep Yılmaz Argüden – Üye 

Mehmet Cem Kozlu – Üye 

Mehmet Hurşit Zorlu - Üye 

Alejandro Jimenez Fonseca - Üye 

Ahmet Cemal Dördüncü - Bağımsız Üye 

Kamil Ömer Bozer - Bağımsız Üye 

Mehmet Mete Başol - Bağımsız Üye 

Aycan Avcı - Bağımsız Üye 

 

Ahmet Boyacıoğlu – Danışman 

 

5. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler 
 

 
5.1. Derecelendirme şirketi S&P’nin şirketimize verdiği kredi notunu teyit etmesi: 
 

Kurumsal kredi notuna ilişkin yıllık kredi komitesi değerlendirmesini takiben Standard & Poor’s (“S&P”), 

Şirketimizin “BBB-” olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve “Durağan” olan kredi notu görünümünü 

teyit etmiştir. 

 

S&P yayınladığı derecelendirme raporunda “Durağan” görünümün, gelişmekte olan piyasalardaki 

dalgalanmaları da dikkate alarak, Anadolu Efes’in güçlü ve esnek nakit yaratma kapasitesini yansıttığını 

belirtmiştir. S&P Anadolu Efes’in düzeltilmiş Borç/FAVÖK oranının 1,0x-2,0x aralığında kalacağını ve 

şirketin  artan regülasyonlar ile gelişen piyasalarda yapılan yatırımlara rağmen pozitif serbest nakit akımı 

yaratmaya devam edeceğini beklemektedir. “Durağan” görünüm aynı zamanda, S&P’nin, Şirketin 



 

halihazırda finansal risk profilinde etkili olan bazı refinansman ve piyasa risklerinin üzerine anlamlı bir 

şekilde eğileceği varsayımını yansıtmaktadır. 

 
5.2. Abank hisse satışı ile ilgili gelişmeler ve hisse devri: 
 

18 Mart 2013 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda hissedarlarımızdan Yazıcılar 

Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’nin birlikte %100 oranında hissesine sahip olduğu bağlı 

ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ile Commercial Bank of Qatar’ın AEH'in Alternatifbank A.Ş.'ndeki 

çoğunluk hisselerinin satışı ile ilgili olarak yürüttükleri görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı, tarafların 

AEH, AEH’in Abank hissedarı olan iştirakleri ve Özilhan  Sınai’nin toplamda sahip olduğu Abank 

hisselerinden banka sermayesinin %70,84’üne karşılık gelen kısmının, Katar ve Türkiye’deki yetkili 

mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydıyla, CBQ’a satışı konusunda hisse satış sözleşmesi 

imzaladığı ve imzalanan hisse satış sözleşmesi uyarınca %100 iştirakimiz Efes Pazarlama ve Dağıtım 

Ticaret A.Ş.’nin, Abank’ta %7,46 oranında sahibi bulunduğu 31.331.487,70 adet hisseyi CBQ’a satacağı 

kamuya duyurulmuştur.  

 

Konuya ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı alınmış olup, Banka'nın 

bağlı ortaklıkları olan Alternatif Yatırım A.Ş., Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Alternatif Portföy 

Yönetimi A.Ş.'deki dolaylı sahipliğinin CBQ'ya geçişine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) onayı da 

SPK’nın yazıları ile bildirilmiştir. Böylelikle, hisse devrine ilişkin tüm yasal izinler 3 Temmuz 2013 

itibariyle alınmıştır. Bununla beraber, 18 Temmuz 2013 tarihinde Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret 

A.Ş.’nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere hisse devri gerçekleşmiştir. 

 

Satış işlemi, sözkonusu hisse satış sözleşmesi çerçevesinde ilk aşamada Abank’ın 31.12.2012 tarihli 

bağımsız denetimden geçmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan 

mali tablolarındaki azınlık payları hariç toplam özkaynaklarının (585 Milyon TL) 2,0 ile çarpılarak bulunan 

fiyat üzerinden gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, nihai fiyat, Abank’ın 30.06.2013  itibariyle bağımsız 

denetimden geçmiş UFRS bazındaki azınlık payları hariç özkaynaklarının, yine 2,0 ile çarpılması sonucu  

bulunacak, ve arada oluşacak fark  o tarihte transfer edilmek suretiyle işlem sonlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.3. Uluslararası derecelendirme şirketi Moody’s’in şirketimize verdiği uzun vadeli kredi 
notunu teyit etmesi: 

 
Anadolu Efes’in uzun vadeli kredi notunu “Baa3” görünümünü ise “Durağan” olarak teyit etmiştir. Bu not 

1) Şirketin Türkiye bira pazarında toplam satış hacmindeki yaklaşık %80 pazar payıyla lider pozisyonda 

olmasını, 2) Rusya’daki konsolide pazar konumunu, ve 3) sinerji yaratma potansiyelinin yanısıra bira 

operasyonlarının Borç/FAVÖK kaldıraç oranının 2 ile 3 arasında makul bir seviyede olmasını 

yansıtmaktadır.   

   

Görünüm “Durağan” olarak teyit edilmiştir. Moody’s’in görüşüne göre, hammadde fiyatları ve döviz 

kurlarındaki dalgalanmalara rağmen Anadolu Efes Türkiye pazarındaki güçlü konumunu koruyabilecek, 

bunun yanısıra SABMiller’ın Rusya operasyonlarıyla birleşmesinden doğan sinerjilerden de fayda 

sağlayabilecek konumdadır. 

 

5.4 Penkon hisselerinin Anadolu Etap tarafından satın alınması: 
 

Şirketimizin %33.33 oranında hissesine sahip olduğu Türkiye’de meyve yetiştiriciliği ve meyve suyu 

konsantresi üretimi ve yurtiçi ve yurtdışına satışını yapan Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.(“Anadolu Etap”)’nin, meyve suyu konsantresi imalatı konusunda faaliyet gösteren 

Penkon Gıda Sanayii A.Ş. (“Penkon”)’nin %100 hissesinin satın alınması amacıyla şirketin %25 oranında 

hissesine sahip olan Penguen Gıda Sanayii A.Ş. (“Penguen”), %50 oranında hissesine sahip olan GTR 

Credit Europe B.V. ve %25 oranında hissesine sahip olan Gençoğlu Holding A.Ş. ile 9 Temmuz 2013 

tarihinde bir hisse satış ve alım sözleşmesi imzalanmıştır.  

 

Bu bağlamda, sözkonusu hisse devirleri 30 Temmuz 2013 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup, satış işlemi 

ilk aşamada hisse satış ve alım sözleşmesi çerçevesinde 36,5 milyon Euro şirket değeri üzerinden 

gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, nihai net fiyat, uluslararası bir denetim şirketinin 30.06.2013 tarihinde 

sona eren mali dönemi kapsayacak şekilde Uluslararası Muhasebe Standartları (“UFRS”)’na göre 

yapacağı mali denetimden sonra yapılacak değerleme sonrası belirlenecek ve arada oluşacak fark o 

tarihte transfer edilmek suretiyle işlem sonlanacaktır. 
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30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR 

 
•Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı, kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 

yayınlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan 30.06.2013 tarihli konsolide mali tablolarına ilave olarak, söz konusu 

konsolide sonuçları oluşturan Türkiye bira operasyonlarımız, yurtdışı bira operasyonlarımız ile meşrubat operasyonlarımıza ait 

konsolide özet faaliyet sonuçları ilişikte verilmektedir. 
 

•İlişikteki dönem sonu konsolide mali tablolar ve dipnotlarında 31.12.2012 ve 30.06.2013 itibarıyla konsolide bilançolar mukayeseli 

olarak gösterilmekte olup, 30.06.2012 ve 30.06.2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait konsolide gelir tabloları da mukayeseli 

olarak yer almaktadır. Operasyonlarımızın her birine ait mali tablolar kendi raporlama para birimleri cinsinden gösterilmektedir. 

Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCİ”)’nin yönetimi konusunda imzalanan Ortaklık Anlaşması’na göre,  Anadolu Efes 31.12.2012 tarihine kadar finansal sonuçlarına oransal konsolide edilen CCİ’yi 

01.01.2013 tarihinden itibaren tam konsolide etmeye başlamıştır. Dolayısıyla, 2013 yılının ilk yarısında CCİ Anadolu Efes’in finansal sonuçlarına tam konsolide edilirken, UFRS uyarınca, 

2012 yılının ilk yarısına ilişkin raporlanan finansallar CCİ’nin özkaynak yöntemiyle konsolide edilmesiyle yeniden düzenlenmiştir. Diğer yandan, karşılaştırma yapılabilmesi için Anadolu 

Efes’in finansalları proforma bazda da, yani CCİ’nin her iki dönemde de tam konsolide edildiği varsayımıyla hazırlanarak, hem 2012 hem de 2013 yıllarının ilk yarıları için sunulmuştur. 

Finansallar  ayrıca SPK’nın yeni Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar» tebliğine göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir.  

SABMiller’ın Rusya ve Ukrayna bira operasyonları EBI’nin finansal sonuçlarına (aynı zamanda Anadolu Efes’in finansal sonuçlarına da) 1 Mart 2012 tarihinden itibaren konsolide olmaya 

başlamıştır. Sonuç olarak,  2012 yılının ilk yarısı için raporlanan finansallar yalnızca 1 Mart 2012’den itibaren dört aylık bir katkıyı içermektedir. Ancak, karşılaştırma yapılabilmesi için Anadolu 

Efes ve EBI’nin 2012 ve 2013 yıllarının ilk yarılarına ilişkin operasyonel proforma rakamları da sunulmuştur. Operasyonel proforma rakamlar 1 Ocak’tan itibaren 2012 ve 2013 yıllarının ilk 

yarıları boyunca SABMiller’ın Rusya ve Ukrayna bira operasyonları Anadolu Efes’in yurtdışı bira operasyonlarıyla birlikte faaliyet göstermiş varsayımı altında hazırlanmıştır. Aynı zamanda, 

entegrasyon ve devralma işlemlerinden kaynaklanan tek seferlik giderlerden dolayı, Anadolu Efes ve EBI’nin bir defaya mahsus kalemler hariç (BMKÖ) faaliyet performansını gösterir 

rakamlar da ayrıca raporlanmaya başlanmıştır. 

 

30.06.2012 30.06.2013

14,8

42,5

Bira Meşrubat

Konsolide Satış Hacmi
(Raporlanan)

m
h

l

30.06.2012 30.06.2013

40,6
42,5

Bira Meşrubat

Konsolide Satış Hacmi
(Proforma)

m
h

l

30.06.2012 30.06.2013

2.240,0

4.563,5

Konsolide Satış Gelirleri
(Raporlanan)

m
il

yo
n

 T
L

30.06.2012 30.06.2013

4.453,3

4.563,5

Konsolide Satış Gelirleri
(Proforma)

m
il

yo
n

 T
L

30.06.2012 30.06.2013

913,8 810,7

Konsolide FAVÖK (BMKÖ)
(Proforma)

TR
L 

m
il

li
o

n

margin

20,5%
17,8%

Türkiye Bira
9%

Yurtdışı Bira
22%

Meşrubat
69%

Satış Hacmi Dağılımı
(Raporlanan)

Türkiye Bira
18%

Yurtdışı Bira
28%

Meşrubat
54%

Satış Gelirleri Dağılımı
(Raporlanan)

Türkiye Bira
30%

Yurtdışı Bira
18%

Meşrubat
52%

FAVÖK (BMKÖ) Dağılımı
(Raporlanan)

* Birleştirilmiş bazda 
** Yuvarlamadan dolayı rakamlar %100’e tamamlanmayabilir. 

* Birleştirilmiş bazda 
** Yuvarlamadan dolayı rakamlar %100’e tamamlanmayabilir. 

* Birleştirilmiş bazda 
** Yuvarlamadan dolayı rakamlar %100’e tamamlanmayabilir. 

Yeniden
düzenlenmiş

Yeniden
düzenlenmiş

Yeniden
düzenlenmiş

42.5

Satış Hacmi Dağılımı *

42.5

Satış Gelirleri Dağılımı*

42.5

FAVÖK (BMKÖ) Dağılımı*
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 ANADOLU EFES KONSOLİDE SONUÇLARI: 

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

Konsolide (milyon TL) 2Q2012 2Q2013 Değişim % 2Q2012 2Q2013 Değişim % 1H2012 1H2013 Değişim % 1H2012 1H2013 Değişim %

Satış Hacmi (mhl) 9,6 26,3 173,6% 25,1 26,3 4,9% 14,8 42,5 186,4% 40,6 42,5 4,7%

Satış Gelirleri 1.467,4 2.865,4 95,3% 2.802,5 2.865,4 2,2% 2.240,0 4.563,5 103,7% 4.453,3 4.563,5 2,5%

Brüt Kar (Zarar) 826,4 1.316,7 59,3% 1.368,2 1.316,7 -3,8% 1.233,7 2.050,6 66,2% 2.095,8 2.050,6 -2,2%

Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) 275,9 408,2 47,9% 529,2 408,2 -537,2% 349,6 467,2 33,6% 626,6 467,2 -25,4%

FAVÖK (BMKÖ) 372,1 588,5 58,2% 638,9 588,5 -7,9% 530,6 810,7 52,8% 913,8 810,7 -11,3%

Net Dönem Karı (Zararı) 243,2 193,5 -20,5% 315,7 193,5 -38,7% 349,3 2.912,6 733,8% 423,1 2.912,6 588,4%

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Brüt Kar Marjı 56,3% 46,0% -1036 48,8% 46,0% -287 55,1% 44,9% -1014 47,1% 44,9% -213

Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı 18,8% 14,2% -456 18,9% 14,2% -464 15,6% 10,2% -537 14,1% 10,2% -383

FAVÖK (BMKÖ) Marjı 25,4% 20,5% -482 22,8% 20,5% -226 23,7% 17,8% -592 20,5% 17,8% -275

Net Kar Marjı 16,6% 6,8% -982 11,3% 6,8% -451,3 15,6% 63,8% 4.823 9,5% 63,8% 5.432,4

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

Türkiye Bira Operasyonları (milyon TL) 2Q2012 2Q2013 Değişim % 1H2012 1H2013 Değişim %

Satış Hacmi (mhl) 2,7 2,2 -16,6% 4,5 3,9 -14,0%

Satış Gelirleri 508,9 478,7 -5,9% 846,1 833,1 -1,5%

Brüt Kar (Zarar) 359,6 340,0 -5,4% 590,3 590,2 0,0%

Faaliyet Karı (Zararı) 172,8 125,4 -27,4% 262,5 204,7 -22,0%

FAVÖK 201,1 152,9 -24,0% 318,7 254,9 -20,0%

Net Dönem Karı (Zararı) 140,1 40,7 -71,0% 238,7 96,8 -59,4%

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Brüt Kar Marjı 70,7% 71,0% 37 69,8% 70,8% 107

Faaliyet Kar Marjı 34,0% 26,2% -776 31,0% 24,6% -645

FAVÖK Marjı 39,5% 31,9% -757 37,7% 30,6% -707

Net Kar Marjı 27,5% 8,5% -1.902 28,2% 11,6% -1.658

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

EBI (milyon ABD Doları) 2Q2012 2Q2013 Değişim (%) 2Q2012 2Q2013 Değişim (%) 1H2012 1H2013 Değişim (%) 1H2012 1H2013 Değişim (%)

Satış Hacmi (mhl) 6,9 6,0 -14,2% 6,9 6,0 -14,2% 10,3 9,2 -10,4% 11,2 9,2 -17,6%

Satış Gelirleri 531,4 442,8 -16,7% 531,4 442,8 -16,7% 773,4 680,7 -12,0% 852,5 680,7 -20,2%

Brüt Kar (Zarar) 258,4 194,2 -24,8% 258,4 194,2 -24,8% 358,5 279,4 -22,1% 396,7 279,4 -29,6%

Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) 55,0 36,0 -34,6% 43,3 35,4 -18,2% 53,3 -2,1 - 53,1 -2,1 -103,9%

FAVÖK (BMKÖ) 96,0 77,9 -18,8% 80,2 77,9 -2,8% 124,3 79,9 -35,7% 126,8 79,9 -37,0%

Net Dönem Karı (Zararı) 19,3 18,9 -2,1% 18,6 18,9 1,5% 27,3 -20,0 - 18,9 -20,0 -

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Brüt Kar Marjı 48,6% 43,9% -476 48,6% 43,9% -476 46,4% 41,0% -532 46,5% 41,0% -549

Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı 10,3% 8,1% -222 8,1% 8,0% -15 6,9% -0,3% -719 6,2% -0,3% -654

FAVÖK (BMKÖ) Marjı 18,1% 17,6% -45 15,1% 17,6% 251 16,1% 11,7% -434 14,9% 11,7% -314

Net Kar Marjı 3,6% 4,3% 63 3,5% 4,3% 76,5 3,5% -2,9% -646 2,2% -2,9% -514,9

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

YENİDEN 

DÜZENLENEN 
RAPORLANAN

CCI (milyon TL) 2Q2012 2Q2013 Değişim (%) 2Q2012 2Q2013 Değişim (%) 1H2012 1H2013 Değişim (%) 1H2012 1H2013 Değişim (%)

Satış Hacmi (m u/k) 215,6 319,2 48,1% 272,5 319,2 17,1% 352,4 517,0 46,7% 437,5 517,0 18,2%

Satış Gelirleri 1120,5 1573,7 40,5% 1334,9 1573,7 17,9% 1751,7 2491,0 42,2% 2071,5 2491,0 20,3%

Brüt Kar (Zarar) 464,8 620,1 33,4% 541,9 620,1 14,4% 693,1 949,8 37,0% 793,4 949,8 19,7%

Faaliyet Karı (Zararı) 176,3 234,7 33,1% 200,4 234,7 17,1% 215,9 295,0 36,6% 227,1 295,0 29,9%

FAVÖK 222,1 306,8 38,1% 264,3 306,8 16,1% 305,1 436,5 43,1% 346,8 436,5 25,9%

Net Dönem Karı (Zararı)* 136,1 116,9 -14,1% 136,1 116,9 -14,1% 185,6 391,7 111,1% 185,6 391,7 111,1%

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Değişim 

(baz puan)

Brüt Kar Marjı 41,5% 39,4% -207 40,6% 39,4% -119 39,6% 38,1% -144 38,3% 38,1% -17

Faaliyet Kar Marjı 15,7% 14,9% -82 15,0% 14,9% -10 12,3% 11,8% -48 11,0% 11,8% 88

FAVÖK Marjı 19,8% 19,5% -33 19,8% 19,5% -30 17,4% 17,5% 11 16,7% 17,5% 78

Net Kar Marjı 12,2% 7,4% -472 10,2% 7,4% -277 10,6% 15,7% 513 9,0% 15,7% 677

* Ana ortaklık payları 

OPERASYONEL PROFORMA OPERASYONEL PROFORMA

OPERASYONEL PROFORMA OPERASYONEL PROFORMA

OPERASYONEL PROFORMA OPERASYONEL PROFORMA
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Türkiye bira operasyonlarımızın yurtiçi satış hacmi 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre %17,3 azalırken, aynı dönemde toplam satış hacmimiz %16,6 

düşmüştür. Böylece, Türkiye bira operasyonlarımızın toplam satış hacmi 2013 yılının ilk 

yarısında 2012 yılının aynı dönemine kıyasla %14,0 azalmıştır. Hem açık hem de kapalı 

nokta yatırımları sayesinde ürünlerimizin artan bulunabilirliğine ek olarak yeni ürün 

lansmanları ve başarılı pazar yatırımları 2013 yılının ilk yarısındaki satış hacimlerimize 

katkıda bulunmuştur. Öte yandan, fiyat artışları, rekabet, stok eritilmesi ve 2012 yılının ilk 

yarısındaki yüksek baz etkisi, bu olumlu katkıları fazlasıyla ortadan kaldırmıştır. Ayrıca, satış 

hacimleri Türkiye’de Mayıs ayının sonlarında ortaya çıkan gelişmelerden de olumsuz 

etkilenmiştir. 
  

Satış fiyatlarındaki artıştan dolayı Türkiye bira operasyonlarının satış gelirlerinde satış 

hacmindeki düşüşe kıyasla daha hafif bir daralma meydana gelirken, 2013 yılının ikinci 

çeyreğinde 2012 yılının ikinci çeyreğine kıyasla satış gelirleri %5,9 oranında azalışla 478,7 

milyon TL’ye gerilemiş, 2013 yılının ilk yarısında ise, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla 

%1,5 oranında hafif bir daralma ile 833,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  

Satış fiyatlarındaki artışın, litre başı maliyetlerde meydana gelen artışı fazlasıyla karşılaması 

sayesinde 2013 yılının ikinci çeyreğinde brüt kar marjımız 2012 yılının aynı dönemine kıyasla 

37 baz puanlık artışla %71,0 seviyesine yükselirken, brüt karımız ise aynı dönemde 359,6 

milyon TL seviyesinden 340,0 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Sonuç olarak, 2013 yılının ilk 

yarısında brüt karımız 590,2 milyon TL seviyesinde yatay seyrederken, brüt kar marjımız ise 

2012 yılının aynı dönemindeki %69,8’lik seviyesine kıyasla %70,8 seviyesine yükselmiştir. 
  

Brüt kar marjındaki artışa rağmen, satış ve pazarlama giderlerindeki artışa ek olarak yeni 

açık ve kapalı nokta yatırımlarının devam etmesi sebebiyle, 2013 yılının ikinci çeyreğinde, 

2012 yılının aynı dönemine kıyasla faaliyet giderlerinde %14,9’luk artış meydana gelirken, 

aynı dönemde faaliyet karı %27,4’lük azalışla 125,4 milyon TL seviyesine gerilemiş, faaliyet 

kar marjı ise 2013 yılının ikinci çeyreğinde 776 baz puanlık düşüşle %26,2 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 2013 yılının ilk yarısında faaliyet karı %22,0 azalarak 204,7 

milyon TL seviyesine gerilerken, faaliyet kar marjı 645 baz puanlık düşüşle %24,9 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  

Türkiye bira operasyonlarımızın FAVÖK rakamı, 2013 yılının ikinci çeyreğinde, 2012 yılının 

aynı dönemindeki 201,1 milyon TL’lik seviyesinden 152,9 milyon TL seviyesine gerilerken, 

FAVÖK marjı 757 baz puanlık düşüşle %31,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, yılın 

ilk yarısında FAVÖK rakamı 2012 yılının ilk yarısına kıyasla %20,0 azalırken, FAVÖK marjı 

2013 yılının ilk yarısında, 2012 yılının aynı dönemindeki %37,7’lik seviyesinden %30,6 

seviyesine gerilemiştir.  
  

TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI 

BİRA GRUBU 
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Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında Haziran ayı sonunda 2012 yıl sonuna kıyasla değer kaybetmesine ek olarak, borç seviyesindeki artış, 

2012 yılının ilk yarısındaki gayrinakdi kur farkı gelirine kıyasla 2013 yılının aynı döneminde gayrinakdi kur farkı gideri oluşmasına sebep 

olmuştur. Sonuç olarak, 2012 yılının ilk yarısındaki 24,7 milyon TL’lik net finansal gelir, 2013 yılının aynı döneminde 95,3 milyon TL’lik net 

finansal gidere dönüşürken, Türkiye bira operasyonlarımızın 2012 yılının ilk yarısında 238,7 milyon TL düzeyinde olan net kar rakamı da 2013 

yılının aynı döneminde 96,8 milyon TL seviyesine gerilemiştir. 
  

Esas olarak, temettü ödemesi, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve EBI’nin sermaye artışı nakit rezervlerinin azalmasına neden olurken, 2013 

yılının Mart ayı sonunda 731,8 milyon TL seviyesinde olan net borç pozisyonu Haziran ayı sonunda 1.166,6 milyon TL seviyesine yükselmiştir.  
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EBI’nin konsolide satış hacmi, esas olarak Rusya’daki hacim düşüşünün 

etkisiyle 2013 yılının ikinci çeyreğinde 2012 yılının aynı dönemine kıyasla %14,2 

düşerek 6,0 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 2013 yılının ilk 

yarısında, EBI’nin konsolide satış hacmi 2012 yılının aynı dönemine kıyasla 

%10,4 azalarak 9,2 mhl olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel proforma bazda, 

EBI’nin konsolide satış hacmi 2013 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı 

dönemine göre %14,2 oranında düşüş göstererek 6,0 mhl seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Böylece, yılın ilk yarısında EBI’nin konsolide satış hacmi 2012 

yılının aynı dönemine göre organik olarak %17,6 düşerek 9,2 mhl seviyesinde 

gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk yarısında 2012 yılının ilk yarısına kıyasla Rusya 

operasyonlarının satış hacimlerinde meydana gelen düşüş; fiyat artışları, artan 

kanuni düzelemeler, Holsten markasının da etkisiyle 2012 yılının ilk yarısındaki 

yüksek baz etkisi ve stok eritilmesinin yanında zincir mağazalardaki 

bulunabilirlikle ilgili konulardan kaynaklanmıştır. 

  

Yapılan yerel fiyat artışlarına rağmen, esas olarak Rusya’daki ÖTV artışının 

fiyatlara eş zamanlı yansıtılamamasından dolayı satış gelirleri, 2013 yılının ikinci 

çeyreğinde hacim düşüşüne kıyasla biraz daha fazla bir düşüşle bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %16,7 azalış göstererek, 442,8 milyon ABD Doları 

seviyesine gerilemiştir. Sonuç olarak, 2013 yılının ilk yarısında net satışlar 2012 

yılının aynı dönemine kıyasla %12,0 azalarak 680,7 milyon ABD Doları olarak 

kaydedilmiştir. Operasyonel proforma bazda, uluslararası bira operasyonlarının 

satış gelirleri 2013 yılının ikinci çeyreğinde ve ilk yarısında, bir önceki yılın aynı 

dönemlerine göre organik olarak sırasıyla %16,7 ve %20,2 oranında düşüş 

göstermiştir. 

 

ÖTV artışının fiyatlara yansıtılmasındaki gecikmenin olumsuz etkisine ek olarak 

hacim düşüşünün litre başı sabit maliyetlerde artışa yol açması sebebiyle, 

EBI’nin brüt karlılığında 2013 yılının ikinci çeyreğinde ve yılın ilk yarısında bir 

önceki yılın aynı dönemlerine kıyasla sırasıyla %24,8 ve %22,1’lik azalış 

meydana gelmiştir. Yine aynı sebeplerle, operasyonel proforma bazda brüt kar 

2013 yılının ikinci çeyreğinde %24,8’lik azalışla 194,2 milyon ABD Doları 

seviyesinde gerçekleşirken, brüt kar marjı 4 puandan fazla bir düşüşle %43,9 

seviyesine gerilemiştir. Benzer şekilde, yine operasyonel proforma bazda 2013 

yılının ilk yarısındaki brüt kar 2012 yılının aynı dönemindeki 396,7 milyon ABD 

Doları seviyesinden 279,4 milyon ABD Doları seviyesine gerilerken, aynı 

dönemde brüt kar marjı %46,5’lik seviyesinden %41,0 seviyesine düşmüştür. 

 

Yurtdışı bira operasyonlarımız, Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Hollanda’da mukim Efes Breweries International N.V. (“EBI”) 

tarafından yürütülmektedir. EBI 2013 yılı Haziran sonu itibarıyla beş ülkede 13 bira fabrikası ve 5 malt üretim tesisi ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. EBI’nin Beyaz Rusya’da da kendi ürünlerinin satış ve dağıtımın yapan bir iştiraki bulunmaktadır. EBI’nin konsolide sonuçları 

Anadolu Efes’in sonuçlarına tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir.  

Yurtdışı Bira Operasyonları (EBI) 
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Yurtdışı Bira Operasyonları (EBI)- devam 

 

 

 

 

 

EBI’nin 2013 yılının birinci çeyreğindeki faaliyet zararı (BMKÖ), 2013 yılının ikinci çeyreğinde, 2012 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %34,6’lık 

bir düşüş göstererek 36,0 milyon ABD Doları seviyesinde faaliyet karına (BMKÖ) dönüşmüştür. Faaliyet giderlerinde hem nominal bazda hem 

de net satış gelirlerine oranlandığında meydana gelen düşüş, faaliyet kar marjının (BMKÖ) brüt kar marjındaki düşüşe kıyasla daha az bir 

düşüşle, 222 baz puanlık bir azalış göstererek %8,1 seviyesinde gerçekleşmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak, faaliyet zararı (BMKÖ) 

2013 yılının ilk yarısında 2,1 milyon ABD Doları olarak kaydedilmiştir. Operasyonel proforma bazda, EBI’nin faaliyet karı (BMKÖ) 2013 yılının 

ikinci çeyreğinde 35,4 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, 2013 yılının ilk yarısında 2,1 milyon ABD Doları seviyesinde bir faaliyet 

zararı (BMKÖ) kaydedilmiştir. 
 

Uluslararası bira operasyonlarının FAVÖK (BMKÖ) rakamı 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18,8 düşüş 

göstererek 77,9 milyon ABD Doları seviyesinde kaydedilirken, 2013 yılının ilk yarısında FAVÖK (BMKÖ) rakamı bir önceki yılın aynı 

dönemindeki 124,3 milyon ABD Doları seviyesine kıyasla 79,9 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel proforma bazda, 

EBI’nin FAVÖK (BMKÖ) rakamı 2013 yılının ikinci çeyreğinde %2,8 düşerek 77,9 milyon ABD Doları’na gerilerken, aynı dönemde FAVÖK 

(BMKÖ) marjı %17,6 olmuştur. Sonuç olarak, FAVÖK (BMKÖ) rakamı 2013 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla %37,0’lık 

azalışla 79,9 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Uluslararası bira operasyonlarımız 2013 yılının ikinci çeyreğinde, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla %26,7’lik artışla 18,9 milyon ABD Doları 

seviyesinde net kar elde ederken, 2013 yılının ilk yarısında 20,0 milyon ABD Doları seviyesinde net zarar kaydetmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde 

net kar elde edilmesine rağmen, 2013 yılının ilk çeyreğindeki 38,9 milyon ABD Doları tutarındaki zarar nedeniyle uluslararası bira 

operasyonları 2013 yılının ilk yarısında zarar açıklamaya devam etmiştir.  
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2013 YILI BEKLENTİLERİ 
 

  

Türkiye bira operasyonları: 

 

• Kanuni düzenlemelerdeki değişikliklere ek olarak Türkiye’de Mayıs ayının sonlarında ortaya çıkan son gelişmeler ve artan 

fiyatların beklenen etkilerini de yansıtarak Türkiye bira pazarının orta tek haneli oranda küçülmesini bekliyoruz. 

• Türkiye’deki bira satış hacimlerimizin yüksek tek haneli oranda azalmasını bekliyoruz. 

• Satış fiyatlarındaki artışın etkisiyle, satış gelirlerinin düşük-orta tek haneli oranda büyümesini bekliyoruz. 

• Fiyat artışlarının, girdi (arpa) fiyatlarındaki yükselmenin olumsuz etkisini bertaraf etmesini bekliyoruz. Brüt karlılıkta nominal 

bazda artışla birlikte yatay brüt kar marjı öngörüyoruz. 

• Açık ve kapalı nokta yatırımlarının devam edecek olması sebebiyle, faaliyet giderlerinin net satışlara oranının yüksek 

kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, nominal bazda FAVÖK düşüşüyle birlikte FAVÖK marjının da azalarak yüksek yirmili 

seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. 

 

Yurtdışı bira operasyonları: 

 

• 2013 yılında Rusya bira pazarının esas olarak kanuni düzenlemelerdeki değişikliklerin olumsuz etkisi, fiyatlama koşulları ve 

ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle orta tek haneli seviyelerde küçülmesini bekliyoruz.  

• Diğer BDT pazarlarımızda hacimlerin yatay seyretmesini bekliyoruz. 

• Raporlanan bazda, satış hacimlerimizin yatay seyretmesini bekliyoruz. 

•  Operasyonel proforma bazda ise, satış hacimlerimizin orta tek haneli oranda azalması öngörüyoruz.  

• Raporlanan bazda, satış gelirlerinin orta tek haneli seviyelerde azalacağını öngörüyoruz. 

•  Operasyonel proforma bazda ise, ÖTV artışının fiyatlara hemen yansıtılamamasına ek olarak kanal kırılımındaki 

değişiklik sebebiyle satış gelirlerinin yüksek tek haneli seviyelerde azalması beklenmektedir. 

• Raporlanan bazda, brüt karda düşük onlu oranda bir düşüş, brüt kar marjında ise yaklaşık 4 puanlık bir daralma 

beklenmektedir. 

• Operasyonel proforma bazda ise, brüt karda yüksek onlu oranda bir düşüş ile brüt kar marjında yaklaşık 4 puanlık bir 

daralma beklenmektedir. 

• Raporlanan bazda, faaliyet karının (BMKÖ) nominal bazda azalması beklenirken, faaliyet kar (BMKÖ) marjının yaklaşık 4 

puan düşmesi beklenmektedir. 

• Operasyonel proforma bazda ise, faaliyet karının (BMKÖ) nominal bazda azalması ve brüt marjdaki düşüşe paralel 

olarak, faaliyet kar (BMKÖ) marjının da 4 puandan fazla düşmesi beklenmektedir. 

• Raporlanan bazda,  FAVÖK (BMKÖ) rakamının orta-yüksek onlu seviyelerde azalması, FAVÖK (BMKÖ) marjının ise yaklaşık 

2 puan düşmesi beklenmektedir. 

• Operasyonel proforma bazda, FAVÖK (BMKÖ) rakamının düşük-orta yirmili seviyelerde azalması, FAVÖK (BMKÖ) 

marjının ise 2 puandan daha yüksek bir düşüş göstermesi beklenmektedir. 

• 2013 yılı için, maliyet sinerjilerinin 70 milyon ABD Doları civarında olması beklenmektedir. 

 

BİRA GRUBU: 
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Proforma bazda bakıldığında, 2013 yılının ikinci çeyreğinde konsolide satış büyümesi, 

hem Türkiye’de hem de uluslararası operasyonlardaki büyüme sayesinde %17,1 

olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ikinci çeyreğinde %41 olan uluslararası 

operasyonların toplam satış hacmi içindeki payı, 2013 yılının ikinci çeyreğinde %48’e 

ulaşmıştır. 2013 yılının ilk yarısında ise, konsolide proforma satış büyümesi %18,2 

olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk yarısında %39 olan uluslararası operasyonların 

toplam satış hacmi içindeki payı, Güney Irak’ın eklenmesi ve uluslararası pazarlardaki 

yüksek organik büyüme sayesinde 2013 yılının ilk yarısında %45’e ulaşmıştır. Gazlı 

içecek kategorisi Coca-Cola markasındaki büyüme sayesinde 2013 yılının ilk yarısında 

%18 artmıştır. Gazsız içecek kategorisi ise meyve suyu, buzlu çay ve su 

kategorilerindeki artış sayesinde %20 büyümüştür. 

 

Türkiye operasyonlarında, 2013 yılının ikinci çeyreğinde satış hacmi, geçen yılın aynı 

çeyreğindeki %4,5 büyümenin üzerine %3,5 büyüme kaydederek 165,9 milyon ünite 

kasaya ulaşmıştır. Bu hacim artışı, 2012 yılının ikinci çeyreğindeki yüksek bazın 

üzerine, ortalama sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında seyretmesine ve 

Haziran ayındaki Gezi Parkı protestolarının tüketici güvenini azaltmasına rağmen 

gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk yarısında Türkiye satış hacmi %5,1 büyüme 

kaydederek 282,0 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Gazlı içecek kategorisine 

odaklanmamız, toplam portföydeki yerinde tüketime yönelik paketlerin payının artması 

ve büyük paketler için uygun fiyatlandırma stratejisi bu büyümede etkili olmuştur. Gazlı 

içecek kategorisi 2013 yılının ilk yarısında Coca-Cola markasının büyümesi ve birinci 

çeyrekte gerçekleştirilen Coca-Cola Zero re-lansmanının etkisiyle orta-tek haneli 

seviyeye yakın bir sağlıklı büyüme göstermiştir. Gazsız içecekler 2013 yılının ilk 

yarısında düşük tek haneli seviyede büyürken bu büyümede HOD (damacana) 

segmentindeki düşüşten kaynaklanan su kategorisindeki gerileme etkili olmuştur. Çay 

kategorisi ise dökme çay satışlarındaki artış sayesinde orta-onlu seviyede büyümüştür. 

Meşrubat Operasyonları (Coca-Cola İçecek A.Ş.) 

MEŞRUBAT GRUBU:  
Şirket’imizin Türkiye ve uluslararası meşrubat operasyonları Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCİ”) tarafından gerçekleştirilmektedir. Anadolu Efes 

CCİ’nin en büyük pay sahibi konumundadır.  

• Yeniden Düzenlenme Açıklaması: Finansallar (a) UFRS standartlarına göre, (i) 2012 yılının ilk yarısında Pakistan ve Suriye operasyonları 

özkaynak yöntemine göre konsolide edilerek, (ii) 2013 yılının ilk yarısında Suriye özkaynak yöntemiyle, Pakistan ise tam konsolidasyon 

yöntemiyle konsolide edilerek, ve (b) SPK’nın yeni Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğine 

göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. Lütfen CCİ’nin finansal raporunun 2 no’lu dipnotuna bakınız. 

• UFRS 3 «İşletme Birleşmeleri» kapsamında, 1 Ocak 2013’ten itibaren tam konsolide edilen Pakistan operasyonu, 241,6 milyon TL tutarındaki 

satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artış kazancı kaydedilmiştir. Lütfen CCİ’nin finansal raporunun 3 no’lu 

dipnotuna bakınız. 

• Proforma Açıklaması: 2012 sonuçlarının UFRS ve yeni SPK tebliğine göre yeniden düzenlenmesi nedeniyle, 2013 sonuçlarının 2012 ile 

kıyaslanması proforma bazda yapılmaktadır ve proforma finansal sonuçlar daha iyi karşılaştırma amacıyla, hem 2012 hem de 2013 yıllarının 

ilk yarılarında Pakistan’ın tam konsolide edilmesi yöntemiyle düzenlenmiştir.   

Türkiye 
Operasyonları

55%

Uluslararası 
Operasyonlar

45%

Satış Hacmi Dağılımı
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Türkiye 
Operasyonları

58%
Uluslararası 

Operasyonlar
42%

Satış Gelirleri Dağılımı

Uluslararası operasyonların satış hacmi 2013 yılının ikinci çeyreğinde %36,6 artarken, uluslararası operasyonların karlılığı Güney Irak’ın etkisini 

yansıtmaktadır. 2013 yılının ilk yarısında ise uluslararası operasyonların satış hacmi tüm önemli pazarlarımızda uygulamalarımızı geliştirmeye 

odaklanmayı devam etmemiz ve başarılı aktivasyonlar sayesinde %38,8 artmıştır. Pakistan satış hacmi, güçlü yerel pazarlama kampanyaları ve 

artan pazara nüfuz oranı ile desteklenerek %22 büyümüştür. Orta Asya operasyonları 2013 yılının ilk yarısında yüksek büyüme trendini 

sürdürmüştür. Ekonomik belirsizliklerdeki iyileşme ve önemli günlerde gerçekleştirilen başarılı kampanyalar sayesinde, Kazakistan ve 

Azerbaycan’da satış hacmi 2013 yılının ilk yarısında sırasıyla, %33 ve %11 artmıştır. Irak satış hacmi ise Güney Irak’ın eklenmesi (2012 yılının 

son çeyreğinde satın alınmıştır) ve Kuzey Irak’taki güçlü büyümenin etkisiyle %234 artış göstermiştir. 

2013 yılının ikinci çeyreğinde proforma bazda konsolide net satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %17,9 artış ile satış hacminden daha 

fazla büyüyerek 1.573,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ünite kasa başına net satış geliri %0,6 artışla 4,93 TL olmuştur. Bu artış, Türkiye’deki 

başarılı paket yönetimi ve Güney Irak’ın eklenmesinden kaynaklanan etkiyi de yansıtmaktadır. 2013 yılının ilk yarısında, 2.491,0 milyon TL’ye 

ulaşan proforma bazda net satışlar, %20,3 oranında artış ile satış hacmi artışının üzerinde büyümüştür. Ünite kasa başına net satış geliri %1,8 

artışla 4,82 TL olmuştur. Ortalama fiyat seviyesi, Türkiye ve Orta Asya’daki daha yüksek ortalama fiyatların yanı sıra daha düşük ortalama 

fiyatlara sahip Güney Irak’ın eklenmesinden kaynaklanan etkiyi de yansıtmaktadır. 

Türkiye operasyonlarında net satışlar 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,7 artarken ünite kasa başına net 

satışlar, toplam portföydeki gazlı içeceklerin ve yerinde tüketime yönelik paketlerin payının artmasının ve fiyat artışlarının etkisiyle %5,0 artmıştır. 

Uluslararası operasyonlarda 2013 yılının ilk yarısında net satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,4 artışla 1.442,0 milyon TL’ye 

ulaşırken ünite kasa başına net satışlar, hem yerinde tüketime yönelik paketlerin payının artmasının hem de fiyat artışlarının sonucunda %6,0 

artışla 5,11 TL olmuştur. 

Proforma bazda uluslararası operasyonların net satışları 2013 yılının ikinci çeyreğinde  %29,5 artarken ünite kasa başına net satışlar, Orta Asya 

operasyonlarındaki güçlü ortalama fiyatlara rağmen Güney Irak’taki fiyatların düşük olmasının etkisiyle %5,2 azalarak 2,46 ABD Dolarına 

gerilemiştir. 2013 yılının ilk yarısında ise proforma net satışlar %33,0 artarak 581,7 milyon ABD dolarına ulaşırken ünite kasa başına net satışlar, 

Orta Asya operasyonlarındaki güçlü ortalama fiyatlara rağmen Güney Irak’ın eklenmesinin etkisiyle %4,2 azalarak 2,48 ABD dolarına gerilemiştir. 

Konsolide brüt kar marjı 2013 yılının ikinci çeyreğinde hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlardaki daha düşük brüt kar marjları nedeniyle 

119 baz puan azalışla %39,4’e gerilemiştir. 2013 yılının ilk yarısında brüt kar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19,7 artarken, brüt kar marjı 

aynı dönemde %38,1 ile neredeyse aynı kalmıştır. Türkiye operasyonlarında satılan malın maliyeti 2013 yılının ikinci çeyreğinde %10,0 artarken 

brüt kar marjı 66 baz puan azalışla %43,6 olmuştur. 2013 yılının ilk yarısında ise satılan malın maliyeti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla   

%11,3 seviyesinde yükselerek net satış artışıyla başabaş gerçekleşmiştir. Böylece, brüt kar marjı aynı dönemde %42,5 olarak sabit kalmışken, 

ünite kasa başına brüt kar marjı %6,1 artışla net satışlara paralel artmıştır. 2013 yılının ikinci çeyreğinde uluslararası operasyonların proforma 

satılan malın maliyetindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %30,7 olmuştur. Böylece, aynı dönemde proforma brüt kar marjı 60 baz 

puan azalışla %33,8 olmuştur. 2013 yılının ilk yarısında ise uluslararası operasyonların proforma satılan malın maliyetindeki bir önceki yılın aynı 

dönemine göre meydana gelen artış, azalan hammadde fiyatları sayesinde %31,3 ile satış gelirlerindeki artışın altında kalmıştır. Böylece, aynı 

dönemde proforma brüt kar marjı 86 baz puan artışla %32,0 olmuştur. 
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2013 yılının ikinci çeyreğinde proforma  bazda konsolide faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 artarken faaliyet kar marjı 

uluslararası operasyonlarda artan brüt karlılık nedeniyle %14,9 ile hemen hemen aynı seviyesinde kalmıştır. Aynı dönemde proforma bazda 

konsolide FAVÖK %16,1 artarken, 2012 yılının ikinci çeyreğinde %19,8 olan FAVÖK marjı 2013 yılının ikinci çeyreğinde %19,5’e gerilemiştir. 

2013 yılının ilk yarısında ise proforma bazda konsolide faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %29,9 artarken, faaliyet kar marjı 

uluslararası operasyonların artan brüt karlılığı sayesinde 88 baz puan genişleyerek %11,8’e ulaşmıştır. Aynı dönemde proforma bazda 

konsolide FAVÖK ise %25,9 artarken, FAVÖK marjı 78 baz puan artışla %17,5 olarak gerçekleşmiştir.  

Türk Lirası 2013 yılının ilk yarısında %8,0 değer kaybetmiştir. Özellikle nakdi olmayan kur farkı zararının etkisiyle, 2012 yılının ilk yarısındaki 5,2 

milyon TL’lik proforma bazda konsolide net finansal gelire karşın 2013 yılının ilk yarısında 102,3 milyon TL net finansal gider kaydedilmiştir. 

2013 yılının ilk yarısında proforma bazda konsolide net dönem karı, Pakistan’ın 2013 yılının birinci çeyreğinde tam konsolidasyonundan dolayı 

ortaya çıkan tek seferlik gelir hariç, nakdi olmayan kur farkı zararının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19,1 azalarak 150,1 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 1.822,5 milyon TL olan konsolide toplam finansal borç rakamı 30 Haziran 2013 

tarihi itibarıyla 284,2 milyon TL artarak 2.106,7 milyon TL’ye yükselmiştir.  

 

Meşrubat Operasyonları (Coca-Cola İçecek A.Ş.)-devam 

Onur Çevikel 

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 

tel: 90 216 586 80 53 

fax: 90 216 389 58 63   

e-mail: onur.cevikel@efespilsen.com.tr 

Ayşe Dirik 

Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

tel: 90 216 586 80 02 

fax: 90 216 389 58 63 

e-mail: ayse.dirik@efespilsen.com.tr 

 

Anadolu Efes’in finansal raporları ve ek bilgiler için http://www.anadoluefes.com/ websitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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2012/6 2013/6

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

SATIŞ HACMİ (milyon hektolitre) 14,8 42,5

SATIŞ GELİRLERİ 2.240,0 4.563,5

Satışların Maliyeti (-) -1.006,3 -2.512,9

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR 1.233,7 2.050,6

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -640,6 -1.214,9

Genel Yönetim Giderleri (-) -272,6 -373,0

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25,1 29,9

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22,6 -30,0

FAALİYET KARI (BMKÖ)* 349,6 467,2

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar 87,5 -2,6

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3,1 2.723,6

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1,4 -2,8

FİNANSMAN GELİR / GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 412,2 3.180,8

Finansman Gelirleri 125,3 151,5

Finansman Giderleri (-) -122,2 -378,4

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 415,3 2.953,9

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)

- Dönem Vergi Gideri (-) -94,8 -81,0

- Ertelenmiş Vergi Geliri 28,8 39,7

NET DÖNEM KARI 349,3 2.912,6

Net Dönem Karının Dağılımı

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11,2 202,0

- Ana Ortaklık Payları 338,1 2.710,6

FAİZ, VERGİ ve AMORTİSMAN ÖNCESİ KAR ("FAVÖK") (BMKÖ)* 530,6 810,7

* SABMiller’ın Rusya ve Ukrayna bira operasyonlarının entegrasyon ve devralma işlemlerinden kaynaklanan tek seferlik giderlerin

 toplamı 4,7 milyon TL'dir.

Not 3: Yeniden düzenleme: Yeniden düzenlenen finansallar (i) yeni «UFRS 10 Konsolide Finansal Raporlar» ve «UFRS 11 Müşterek

Ortaklıklar» standartlarına ve (ii) SPK’nın yeni Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliğine göre

düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 2013 yılının ilk yarısında tam konsolide edilen CCİ operasyonları, 2012 yılının ilk yarısında

özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.

ANADOLU EFES
30.06.2012 ve 30.06.2013 Tarihlerinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait

SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış

Konsolide Gelir Tablosu

(milyon TL)

Not 1: Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCİ”)’nin yönetimi konusunda imzalanan Ortaklık Anlaşması’na göre, Anadolu Efes 31.12.2012 tarihine

kadar finansal sonuçlarına oransal konsolide edilen CCİ’yi 01.01.2013 tarihinden itibaren tam konsolide etmeye başlamıştır. Dolayısıyla, 2013

yılının ilk yarısında CCİ Anadolu Efes’in finansal sonuçlarına tam konsolide edilirken, UFRS uyarınca, 2012 yılının ilk yarısına ilişkin raporlanan

finansallar CCİ’nin özkaynak yöntemiyle konsolide edilmesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Not 2: FAVÖK; Faaliyet Karı ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi

sonucu oluşmaktadır.
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2012/12 2013/6 2012/12 2013/6

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

Nakit ve Nakit Benzerleri 1.394,6 1.093,8 Finansal Borçlar 749,7 1.735,2

Finansal Yatırımlar 170,7 108,4 Türev Araçlar - 1,3

Türev Araçlar  -  - Ticari Borçlar 347,2 1.053,2

Ticari Alacaklar 633,2 1.660,6 İlişkili Taraflara Borçlar - -

İlişkili Taraflardan Alacaklar -  - Diğer Borçlar 427,5 750,2

Diğer Alacaklar 16,6 55,1 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15,5 31,3

Stoklar 551,1 1.044,6 Borç Karşılıkları 54,5 84,3

Diğer Dönen Varlıklar 199,3 607,2 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 119,7 96,8

Dönen Varlıklar 2.965,6 4.569,6 Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.714,0 3.752,3

Diğer Alacaklar 1,0 3,6 Finansal Borçlar 1.302,4 2.204,6

Finansal Yatırımlar 0,8 0,8 Diğer Borçlar 198,3 215,3

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.215,8 49,3 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 51,3 89,1

Canlı Varlıklar  - - Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 332,9 399,3

Maddi Duran Varlıklar 2.582,4 5.017,5 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 10,2 169,4

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.632,1 2.352,4

Şerefiye 1.783,2 4.828,7

Ertelenen Vergi Varlıkları 74,3 109,5 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.895,2 3.077,8

Diğer Duran Varlıklar 126,3 261,8

 Duran Varlıklar 7.415,9        12.623,6      Özkaynaklar 6.772,4 10.363,1

Toplam Varlıklar 10.381,6      17.193,2      Toplam Kaynaklar 10.381,6       17.193,2        

Not 3: Dönen Varlıklar içerisinde kaydedilen "Finansal Yatırımlar" çoğunlukla 3 aydan uzun vadeli mevduatları içermektedir.

Not 4: Yeniden düzenleme: Yeniden düzenlenen finansallar (i) yeni «UFRS 10 Konsolide Finansal Raporlar» ve «UFRS 11 Müşterek Ortaklıklar» standartlarına ve (ii) SPK’nın yeni

Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliğine göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 2013 yılının ilk yarısında tam konsolide edilen

CCİ operasyonları, 2012 yılının ilk yarısında özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.

ANADOLU EFES 

30.06.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyla SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarına Göre Hazırlanmış Konsolide Bilanço

(milyon TL)

Not 1: Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCİ”)’nin yönetimi konusunda imzalanan Ortaklık Anlaşması’na göre, Anadolu Efes 31.12.2012 tarihine kadar finansal sonuçlarına oransal konsolide

edilen CCİ’yi 01.01.2013 tarihinden itibaren tam konsolide etmeye başlamıştır. Dolayısıyla, 2013 yılının ilk yarısında CCİ Anadolu Efes’in finansal sonuçlarına tam konsolide edilirken,

UFRS uyarınca, 2012 yılının ilk yarısına ilişkin raporlanan finansallar CCİ’nin özkaynak yöntemiyle konsolide edilmesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Not 2: Anadolu Efes' in dolaylı olarak %7,5 oranında sahip olduğu Alternatifbank A.Ş. piyasa değeri üzerinden Dönen Varlıklar içerisindeki ''Finansal Yatırımlar" içerisinde

muhasebeleştirilmiştir.
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2012/6 2013/6

yeniden düzenlenmiş raporlanan

Satış Hacmi (Milyon hektolitre) 4,5 3,9

SATIŞ GELİRLERİ 846,1 833,1

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT  KAR 590,3 590,2

FAALİYET KARI 262,5 204,7

Finansman Geliri / (Gideri) 24,7 -95,3

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 288,9 110,6

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri) -50,3 -13,7

NET DÖNEM KARI 238,7 96,8

FAVÖK 318,7 254,9

2012/12 2013/6

yeniden düzenlenmiş raporlanan

Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar 967,0 251,8

Ticari Alacaklar 462,6 735,2

Stoklar 176,2 138,6

Diğer Varlıklar 134,2 198,0

Dönen Varlıklar 1.769,5 1.339,5

Finansal Yatırımlar 5.539,1 5.747,2

Maddi Duran Varlıklar 407,4 464,4

Diğer Varlıklar 118,1 173,1

Duran Varlıklar 6.079,5 6.399,0

Toplam Varlıklar 7.849,0 7.738,5

Ticari Borçlar  76,8 128,0

Diğer Yükümlülükler 338,7 346,1

Finansal Borçlar 344,7 358,2

Kısa Vadeli Yükümlülükler 762,9 863,2

Finansal Borçlar 1.145,8 1.060,3

Diğer Yükümlülükler 263,8 301,8

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.409,6 1.362,1

Özkaynaklar 5.676,6 5.513,2

Toplam Kaynaklar 7.849,0 7.738,4

Yeniden düzenleme:  Finansallar SPK’nın yeni Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar" tebliğine göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. 

30.06.2013 ve 31.12.2012 Tarihleri İtibarıyla

SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış

Özet Bilanço Kalemleri

 (milyon TL)

Not : Anadolu Efes'in Türkiye'deki bira ve malt faaliyetleri dışında kalan iştirakleri daha iyi bir kıyaslama sağlayabilmek 

amacıyla maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.

TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI

30.06.2012 ve 30.06.2013 Tarihlerinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait

SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış 

Özet Gelir Tablosu

(milyon TL)

Not : FAVÖK; Faaliyet Karı (holding faaliyetlerinden doğan gelir/giderler hariç) ve bu tanım içerisindeki amortisman ve

diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.

TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI



GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 
22 Ağustos 2013 

2012/6 2013/6

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

Satış Hacmi (Milyon hektolitre) 10,3 9,2

SATIŞ GELİRLERİ 773,4 680,7

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR 358,5 279,4

FAALİYET KARI 53,3 -2,1

Finansman Geliri/ (Gideri) -11,9 -17,8

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 35,6 -23,6

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri) -8,3 3,6

NET DÖNEM KARI 27,3 -20,0

Dönem Karının/Zararının Dağılımı

Azınlık Payları 6,3 0,1

Ana Ortaklık Payları 21,0 -20,0

FAVÖK (BMKÖ)* 124,3 79,9

2012/12 2013/6

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

Nakit ve Nakit Benzerleri 331,9           156,7              

Ticari Alacaklar 113,2           171,1              

Stoklar 210,3           219,4              

Diğer Dönen Varlıklar 41,7             38,1                

Dönen Varlıklar 697,1           585,3              

Maddi Duran Varlıklar 1.222,5        1.156,9           

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Şerefiye dahil) 1.885,5        1.769,4           

Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar -                        -                             

Diğer Duran Varlıklar 39,4             53,8                

Duran Varlıklar 3.147,4        2.980,1           

Toplam Varlıklar 3.844,5        3.565,4           

Ticari Borçlar, İlişkili Taraflara Borçlar ve Diğer Borçlar 342,4           410,6              

Finansal Borçlar (Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları ve Finansal Kiralama 

İşlemlerinden Borçlar dahil)
225,2           134,8              

Kısa Vadeli Yükümlülükler 567,5           545,4              

Finansal Borçlar (Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar dahil) 87,9             78,7                

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 184,3           171,1              

Uzun Vadeli Yükümlülükler 272,1           249,7              

Öz Sermaye 3.004,9        2.770,2           

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 3.844,5        3.565,4           

Yurt dışı bira operasyonlarının işlevsel para birimi USD’dir. 30.06.2013 konsolide finansal tablolarda ilgili rakamları

TL cinsinden göstermek için bilanço kalemleri dönem sonu kuru ile, gelir tablosu kalemleri ise altı aylık ortalama kur

ile dönülmüştür.

Yeniden düzenleme: Finansallar SPK’nın yeni Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Esaslar" tebliğine göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Not 1: FAVÖK;  faiz (finansman geliri/ (gideri)-net), vergi, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen 

gelir/(giderler), amortisman ve itfa payları, azınlık payları ve varsa holding faaliyetlerinden doğan gelir/(giderler), sabit 

kıymet satışından elde edilen kar ve zararlar, karşılık giderleri, rezervler ve değer düşüklüğü giderleri etkisi çıkarılarak 

elde edilmektedir.Not 2: EBI'nın finansal sonuçları UFRS'ye göre hazırlanmış  konsolide mali tablolarından temin edilmiştir.

YURTDIŞI BİRA OPERASYONLARI (EBI)

30.06.2012 ve 30.06.2013 Tarihlerinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Özet  Konsolide Gelir Tablosu

(milyon USD)

* SABMiller’ın Rusya ve Ukrayna bira operasyonlarının entegrasyon ve devralma işlemlerinden kaynaklanan tek 

seferlik giderlerin toplamı 2.6 milyon ABD Doları'dır.

Not 1: EBI'nın finansal sonuçları UFRS'ye göre hazırlanmış  konsolide mali tablolarından temin edilmiştir.

YURTDIŞI BİRA OPERASYONLARI  (EBI)

30.06.2013 ve 31.12.2012 Tarihleri İtibarıyla

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış 

Özet Konsolide Bilanço Kalemleri

 (milyon USD)



GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 
22 Ağustos 2013 

2012/6 2013/6

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) 352,4 517,0

Satış Gelirleri (net) 1.751,7 2.491,0

Satışların Maliyeti -1.058,6 -1.541,2

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT  KAR (ZARAR) 693,1 949,8

Faaliyet Giderleri -478,7 -657,2

Diğer Faaliyet Gelirleri/ (Giderleri) (net) 3,4 244,0

FAALİYET KARI 215,9 295,0

İştirak Karı/ (Zararı) -4,1 -1,2

Finansman (Gideri)/ Gelirleri (net) 19,7 -102,5

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI) 233,4 432,9

Vergiler -45,3 -34,1

DÖNEM KARI/ (ZARARI) 188,2 398,8

Azınlık Payları 2,6 7,0

Ana Ortaklık Payları 185,6 391,7

FAVÖK 305,1 436,5

2012/12 2013/6

yeniden 

düzenlenmiş
raporlanan

Hazır Değerler 489,0 615,0

Menkul Kıymetler 117,7 20,6

Türev Araçlar 0,3 -              

Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 309,0 652,9

Stoklar (net) 290,2 483,8

Diğer Alacaklar 6,1 29,5

Diğer Dönen Varlıklar 153,6 191,8

Cari / Dönen Varlıklar 1.502,3 2.155,5

Finansal Varlıklar 161,8          -              

Maddi Varlıklar 1.700,4 2.330,3

Maddi Olmayan Varlıklar (Şerefiye dahil) 667,0 1.095,3

Ertelenen Vergi Varlıkları 1,6 1,6

Diğer Duran Varlıklar -  - 

Cari Olmayan / Duran Varlıklar 2.579,1 3.529,0

Toplam Varlıklar 4.081,4 5.684,5

Kısa Vadeli Finansal Borçlar 68,4 246,0

Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar 310,8 555,5

Diğer Borçlar 67,3 155,9

Dönem Karı Vergi Yük. 2,4 12,7

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 17,4 30,0

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10,9 19,2

Kısa Vadeli Yükümlülükler 555,9 1.909,0

Uzun Vadeli Finansal Borçlar 1.405,4 993,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 37,8 42,4
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 51,4 65,8

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 120,8 130,4

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.615,3 1.234,5

Öz Sermaye 1.910,1 2.541,0

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 4.081,4 5.684,5

MEŞRUBAT OPERASYONLARI (CCİ)

30.06.2012 ve 30.06.2013 Tarihlerinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait

SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre 

Hazırlanmış

Özet Konsolide Gelir Tablosu

(milyon TL)

MEŞRUBAT OPERASYONLARI (CCİ)

30.06.2013 ve 31.12.2012 Tarihleri İtibarıyla

SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre 

Hazırlanmış 

Özet Konsolide Bilanço Kalemleri

(milyon TL)

Not 1: CCİ rakamları SPK mevzuatı çerçevesinde UFRS'ye uygun olarak hazırlanan ara dönem konsolide mali tablolardan

alınmıştır.

Yeniden düzenleme: Yeniden düzenlenen finansallar (i) yeni «UFRS 10 Konsolide Finansal Raporlar» ve «UFRS 11

Müşterek Ortaklıklar» standartlarına ve (ii) SPK’nın yeni Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

İlişkin Esaslar" tebliğine göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, Pakistan ve Suriye operasyonları 2012 yılının

ilk yarısında özkaynak yöntemiyle konsolide edilirken, 2013 yılının ilk yarısında Pakistan operasyonları tam konsolide

edilmiş, Suriye operasyonları ise özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmiştir.

Not 1: FAVÖK; Net Esas Faaliyet Karı ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen

gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.

Not 2: CCİ rakamları SPK mevzuatı çerçevesinde UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarından alınmıştır.

Not 2: CCİ yeni "UFRS 10 Konsolide Finansal Raporlar" ve "UFRS 11 Müşterek Ortaklıklar" standartlarına göre 1 Ocak

2013 tarihinden itibaren konsolide edilmiş olup 30 Haziran 2012 tarihinde özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren ara döneme ait tutarlar 2013 yılı ile karşılaştırma amaçlı sunulmuş

olup Anadolu Efes'in 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait konsolide kar zarar tablosunda yer

almamaktadır. 


