
 

 

VEKALETNAME 

 

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA 
 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’nin 25.05.2021 Salı günü saat 13.00’de “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 

Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul” adresinde yapılacak olan Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 

gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

..........................................................’yi vekil tayin ettim. 
 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
 

Gündem Maddeleri (*)      Kabul Red Muhalefet 

Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması         

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet 

Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi 
        

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim 

Raporunun okunması 
        

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 

yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, 

müzakeresi ve onaylanması 

        

5. 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine 

seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması, 
        

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden 

dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi 
        

7. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin 

onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi 
        

8. Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin 

yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve 

ücretlerinin tespiti 

        

9. 2021 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim 

Kuruluşu’nun seçilmesi 

        

10. Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7’nci 

maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin 

uzatılmasına yönelik olarak  ekli şekilde (Ek:1) tadil 

edilmesinin onaya sunulması 

        

11. Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu 

Toplantıları” başlıklı 14’üncü maddesinin yönetim 

kurulu toplantılarının elektronik ortamda da 

yapılabilmesine yönelik olarak  ekli şekilde (Ek:2) 

tadil edilmesinin onaya sunulması 

        

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 

2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel 

Kurul’un bilgilendirilmesi 

        

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan 

Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş 

olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un 

bilgilendirilmesi 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kapsamı belirlenmelidir.  
 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.                                    

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.   

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

 

Talimatlar:  

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

maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda 

varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

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

verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

 

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

ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.                                         

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.                   

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.                          

 

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

 

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

 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

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

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

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

 

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

ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.                                                                     

 

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

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

Adresi: 

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

 

İMZASI 

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal 

Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 

sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut 

ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi 

        

15. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim 

Kurulu üyelerine izin verilmesi 

        

16. Dilek ve temenniler         



 

 

 
EK-1: 

Eski Şekil Yeni Şekil 

SERMAYE 

MADDE 7 

Şirket 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 

yüzaltmış 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. 

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 ve 

ilgili mevzuat 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 2016-2020 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 

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 

SERMAYE 

MADDE 7 

Şirket 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  (dokuzyüz 

milyon 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. 

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 ve ilgili 

mevzuat 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 2021-2025 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 

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 Yönetim Kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapamaz. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapamaz. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 
EK-2: 

Eski Şekil Yeni Şekil 

YÖNETIM 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 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. 

YÖNETIM 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 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. 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma 

hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 

Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar 

Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda 

katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak 

Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi 

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 



 

 

hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda 

şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca 

kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek 

hizmeti alınacak sistem üzerinden hak 

sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını 

Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede 

kullanabilmesi sağlanır. 

 


