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EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  

 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 09:00’da 
aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 
Şişli - İstanbul adresindeki Wyndham Grand Oteli’nde yapılacaktır.  

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik 
ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel 
Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak 
isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 
İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında 
Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde 
gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. 

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na; 

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 

- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile 
beraber yetki belgelerini, 

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, 

- Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini 

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden 
düzenlettirecekleri ekte, Şirket Merkezimizde ve www.eis.com.tr internet adresinde örneği 
bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli 
olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de EGKS 
üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı 
vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi 
zorunludur. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesi’nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy 
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay 
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 
etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

 

 

 



2 
 

Şirketimizin 2015 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim 
Ilkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta 
önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket’in www.eis.com.tr adresindeki kurumsal 
internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS’de pay sahiplerinin incelemelerine 
hazır bulundurulacaktır. 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Saygılarımızla, 

 

YÖNETİM KURULU 

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
 

SPK’nın 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 
uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili 
gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize 
sunulmaktadır: 
 
1.  Ortaklık yapısı ve oy hakları 

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamilinedir. Genel Kurul 
toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket 
sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 
 
İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık 
yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir: 

 

 
Hissedarlar 

 
Pay Tutarı 

(TL) 

Pay 
Oranı 
(%) 

Pay Sayısı  
ve  

Oy Hakkı 

Pay Sayısı 
ve Oy Hakkı 
Oranı (%) 

Eczacıbaşı Holding A.Ş.  277.476.368,35 50,62 27.747.636.835 50,62 

Eczacıbaşı Yatırım Holding  
   Ortaklığı A.Ş. 

 
157.922.432,92 

 
28,81 

 
15.792.243.292 

 
28,81 

Halka Açık  112.809.198,73 20,57 11.280.919.873 20,57 

Toplam  548.208.000,00 100,00 54.820.800.000 100,00 

 
2.  Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi: 

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının 
geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı 
ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. 
 

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında 
bilgi: 

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır. 
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26 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

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

hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;  
 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 
Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7. Maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel 
Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.  
 
TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 
geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu 
oylanacaktır. 

 
2.  Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun 

okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması; 
 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 
Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi’nde, 
www.eis.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.  

 
3.  2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin 

okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi 
verilmesi; 

 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç 
hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.eis.com.tr adresindeki Şirket internet 
sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın 
incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 
hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okunarak, Genel Kurul’da ortaklarımızın 
görüş ve onayına sunulacaktır. 

 
4.  2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi 

ve onaylanması; 
  

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 
Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi’nde ve 
www.eis.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 
olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 
 
 
 
 

http://www.eis.com.tr/
http://www.eis.com.tr/
http://www.eis.com.tr/
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5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;  
 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2015 yılı 
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır.  

 
6.  Yönetim Kurulu’nun Şirket’in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan 

önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması; 
 
Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe 
Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 
tarafından denetlenen 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide 
finansal tablolarımıza göre 67.647 bin TL “Ana Ortaklığa ait Konsolide Net Dönem 
Karı” oluşmuştur. Yönetim Kurulu’muzun Şirket’in Kar Dağıtım Politikası uyarınca 
kuruluşumuzun mevcut karlılık ve nakit durumu, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı 
ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, pay 
sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen uzun vadeli büyüme 
stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınarak hazırladığı kar dağıtım önerisi 
ile SPK’nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ekinde ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer 
alan formata uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu EK-1’de yer almaktadır. 
 

7.  Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli 
onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Ana Sözleşmesi'nin “Kayıtlı Sermaye” 
başlıklı 7. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması; 
 
Yönetim Kurulumuz 17 Mart 2016 tarihli toplantısında, kuruluşumuzun kayıtlı sermaye 
tavanı izni geçerlilik süresinin 2017 yılında sona ereceğini dikkate alarak;  
 

1) Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak 
şekilde 548.208.000 TL (BeşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizmilyonTürkLirası)’dan 
1.920.000.000 TL (BirmilyardokuzyüzyirmimilyonTürkLirası)’na yükseltilmesine, 

 

2) Bu kapsamda; ana sözleşmenin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesinin EK-2’de yer 
alan tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin 
alınmasını takiben madde değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına 

 

karar vermiştir. 
 
Şirketimizin sözkonusu Ana Sözleşme değişikliği için 21 Mart 2016’da Sermaye 
Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 
29833736-110.03.02-E.3557 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na gerekli iznin alınması için başvuruda bulunulmuştur. 
 

8.  Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 
seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti; 

 
TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan 
Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri 
belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca, 
SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi 
gerçekleştirilecektir. 
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6 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu’nda 2 üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olunan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları 
zorunludur. 
 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine 
iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim 
Kurulumuz, Sn. Akın Dinçsoy ve Sn. Şenol Süleyman Alanyurt’un Genel Kurul’a 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir. 
 
Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 6 üyeden oluşmaktadır. Sn. Ferit Bülent 
Eczacıbaşı (Başkan), Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı (Başkan Vekili), Sn. Mustafa Sacit 
Basmacı, Sn. Ayşe Deniz Özger, Sn. Akın Dinçsoy (Bağımsız Üye) ve Sn. Şenol 
Süleyman Alanyurt (Bağımsız Üye) üye olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim 
Kurulumuz mevcut üyelerin tekrar seçilmesi yönündeki önerisini Genel Kurul’da 
ortakların onaya sunacaktır. 
 

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine sadece bu 
görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 
verilecek ücretin tespiti konuları karara bağlanacaktır. 
 

2016 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bağımsızlık beyanlarına EK-3’de yer verilmiş olup, söz 
konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir. 
 

9.  Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulu’nca belirlenen 
Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması; 

 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu 
Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal 
raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer 
faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)’nin seçilmesine karar 
verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 

10.  Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi 
verilmesi, “Bağış ve Yardım Politikası”nın ortakların onayına sunulması ve 
2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. Maddesi gereğince; 
yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel 
kurulca belirlenmeli ve yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda 
ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 
 
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve EK-4’de yer alan 
“Bağış ve Yardım Politikası” Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
2015 yılında toplam 1.725.- TL tutarında (tamamı vakıflara) bağış yapılmıştır. Ayrıca; 
2016 yılında yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. 
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11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2015 yılında üçüncü kişiler 
lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve 
menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. 
Maddesi’nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen 
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel 
kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 
Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde 
bu konuda bilgi verilmektedir. 

 

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen 
''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 

 

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.6.2 no’lu Maddesi gereğince 
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz 
tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul 
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu 
konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme 
Politikası” EK-5’de yer almaktadır. 
 

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu 
Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 
çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya 
ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş 
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür 
ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak 
olabilmelerine ilişkin 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen 
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için Yönetim 
Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis 
konusu faaliyetler için izin verilmesi; 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 
Yasağı” başlıklı 395. Maddesi’nin 1. Fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddesi 
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. 
 

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 no’lu Maddesi gereğince, 
yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, 
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna 
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür 
ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi 
durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek 
üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul 
tutanağına işlenir. 
 

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi 
Genel Kurul’un onayına sunulacak olup; 2015 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının 
bilgisi verilecektir.  

 
14.   Dilekler. 
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EK-1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ 

Yönetim Kurulumuz; 29 Mart 2016 tarihli toplantısında; Kuruluşumuzun 31 Aralık 2015 tarihi 
itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 
konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 62.349.762 TL, yasal kayıtlara 
göre hazırlanan finansal tablolarında ise 100.647.521 TL olduğunu tespit etmiştir. 

2015 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana 
Sözleşmemizin 26. Maddesi’ne ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nda 
belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer 
alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, ayrıca konsolide finansal tablolardaki 
"geçmiş yıl karları" ile yasal mali tablolardaki "olağanüstü yedekler"den de kar dağıtımı 
yapılmasını uygun bularak Genel Kurul’a sunulmasına karar vermiştir. 

Buna göre; 

1) Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin %40’ına tekabül eden 219.283.200 TL tutarında 
nakit temettü dağıtılması, 

 
2) Dağıtılacak temettünün; 

 

- Sermayenin %10’una isabet eden 54.820.800 TL’lik tutarının dönem karından, 
- Sermayenin %30’una isabet eden bakiye 164.462.400 TL’lik tutarının ise konsolide 

finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"ndan, yasal mali tablolardaki "olağanüstü 
yedekler"den aşağıdaki şekilde karşılanması, 
 

 TL 

2014 yılı Olağanüstü Yedekler 44.566.623,36 

2013 yılı Olağanüstü Yedekler 16.496.881,39 

2012 yılı Olağanüstü Yedekler 39.930.016,60 

2011 yılı Olağanüstü Yedekler 11.642.331,19 

2010 yılı Olağanüstü Yedekler 2.844.805,13 

2009 yılı Olağanüstü Yedekler 26.752.169,05 

2008 yılı Olağanüstü Yedekler 65.609,56 

2007 yılı Olağanüstü Yedekler 22.163.963,71 

 164.462.400,00 

 
3) 1 TL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %40, tam mükellef gerçek kişi 

ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan 
stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, 

 
4) Yasal kayıtlara göre oluşan 132.796.514 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından 

yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 
 
5) Dağıtıma 10 Mayıs 2016 tarihinde başlanması 
 
konusunda 26 Nisan 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir. 
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1. 548.208.000

2. 53.032.699

Yoktur.

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara 

(YK) Göre

3. 86.321.000 132.796.514

4. (18.674.000) (26.851.754)

5. 67.647.000 105.944.759

6. 0 0

7. (5.297.238) (5.297.238)

8. 62.349.762 100.647.521

9. 1.725

10. 62.351.487

11.

54.820.800

0

54.820.800

12. 0

13.

0

0

0

14. 0

15. 0

16. 19.187.280

17. 0

18. 0

19. 4.787.922 43.085.681

20. 164.462.400 164.462.400

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

NAKİT         

(TL)

BEDELSİZ 

(TL) ORANI (% ) TUTARI (TL) ORANI (% )

NET (*) - 186.390.720 0 298,94 0,34000 34,00

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                           

2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Dönem Karı

Vergiler (-)

Net Dönem Karı (=)

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

Ortaklara Birinci Kar Payı

    - Nakit

    - Bedelsiz

    - Toplam

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

Dağıtılan Diğer Kar Payı

    - Yönetim Kurulu Üyelerine

    - Çalışanlara

    - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

Ortaklara İkinci Kar Payı

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA 

İSABET EDEN KAR PAYI

Genel Kanuni Yedek Akçe

Statü Yedekleri

Özel Yedekler

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN 

KAR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KAR 

PAYI / NET DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI
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EK-2 ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ METİN YENİ METİN 

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE  

Madde 7. Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.5.1991 tarih ve 333 
sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL 
olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 54.820.800.000 adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 
yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek 
üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

Şirket’in 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış 
sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 54.820.800.000 paya 
ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı 
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay 
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik 
yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim 
sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay 
karşılığında 1 YKr pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların 
sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. 
 

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE  

Madde 7. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni 
ile bu sisteme geçmiştir. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 TL (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL 
olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 

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 tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek 
üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirket’in 548.208.000 (Beşyüzkırksekizmilyonikiyüzsekizbin) TL olan çıkarılmış 
sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 54.820.800.000 paya 
ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı 
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay 
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 
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EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve 

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

 
F. Bülent Eczacıbaşı 
 
İstanbul’da, 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra 
yüksek öğrenimini Londra’da Imperial College’da sürdürdü ve ABD’de Massachusetts Institute 
of Technology’den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı. 
 
Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding’de başlayan Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun 
çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu.  
 
1991-1993 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 
yıllarında ise TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yaptı. 
 
Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD’ın Onursal 
Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Onursal Başkanı, İstanbul Modern Sanat 
Müzesi’ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı, 
İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı’dır ve TESEV (Türkiye Ekonomik 
ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu’nda yer almaktadır. 
 
 
R. Faruk Eczacıbaşı 
 
İstanbul' da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan 
sonra, Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptı.  
 
1980’de Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışma hayatına atıldı. ABD’de bir süre deneyim 
kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu’nda çeşitli düzeylerde görev aldı.  
 
Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, 
Eczacıbaşı Topluluğu’nun “Eczacıbaşı Bilgi İletim” şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve 
Topluluğun “e-dönüşümü” sürecini yönetti.  
 
Başkanlığını üstlendiği, Türkiye’nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995’te kurulan 
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu 
konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalıştı.  
 
e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu’nda çalıştı. 
TÜSİAD’la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri’nin 
kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye’de e-ticaret ve 
e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan 
ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi 
yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, 
Türkiye’nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Faruk 
Eczacıbaşı ayrıca, 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini 
yürütüyor. 
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M. Sacit Basmacı 
 
1952 yılında doğan Sacit Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek 
Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamladı. 
 
1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap 
Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding'de Denetim Uzmanı olarak çalışan 
Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler 
Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali 
Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü. 
 
2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini 
yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörlüğü ve 
Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı 
Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.   
 
 
Ayşe Deniz Özger 
 
1959 yılında doğan Ayşe Özger, lisans eğitimini 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde tamamladı. 
 
İş yaşamına 1982 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi’de Ürün Yöneticisi olarak başlayan Özger, 
1986-1988 yılları arasında aynı kuruluşta Grup Ürün Yöneticisi, 1989-1991 yılları arasında 
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da Pazarlama Müdürü, 1992-1994 yılları arasında ise aynı kuruluşta 
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Özger, 1995-2003 
yılları arasında Eczacıbaşı-Rhone Poulenc’de Genel Müdürlük görevini üstlendi. 
 
2003-2011 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapan Ayşe 
Özger, 1 Temmuz 2011 - 31 Ocak 2015 tarihleri arasında Sağlık Grubu Başkanlığı’na bağlı 
olarak grubun tüm iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu Grup Başkan 
Yardımcısı (İş Geliştirme) olarak görev yaptı.  
 
Ayşe Deniz Özger, halen Sağlık Grubu Başkanı Danışmanı olarak görev yapıyor. 
 
 
Şenol S. Alanyurt 
 
1941 yılında Samsun Çarşamba’da doğan Şenol Süleyman Alanyurt yüksek öğrenimini 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsü’nde tamamladı. 
 
1968 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi’de İş Etüdü Şefi olarak işe başlayan Şenol S. Alanyurt 
sırası ile 1971 yılında Baxter Serum Departmanı Şefi, 1979 yılında Serum Fabrikası Proje 
Müdürü, 1982 yılında Serum Fabrikası Müdürü, 1989 yılında Hastane Ürünleri Genel Müdürü, 
1994 yılında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanı, 2000 
yılında Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Genel Müdürü olarak görev yaptı ve 2002 yılında 
emekli oldu. 
 
Şenol Süleyman Alanyurt halen Kuruluş’un bağımsız yönetim kurulu üyesidir. 
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Akın Dinçsoy 
 
1943 yılında Erzincan’da doğan Akın Dinçsoy, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya 
Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde, lisansüstü eğitimini de aynı üniversitenin aynı 
bölümünde tamamladı.   
 
1970 yılında Eczacıbaşı İlaç Sanayi’de Üretim Şefi olarak göreve başlayan Dinçsoy, 1980 
yılında Üretim Planlama Müdürlüğü, 1989 yılında Üretim Müdürlüğü, 1990 yılında Üretim 
Genel Müdür Yardımcılığı, 2001 yılında da Üretim ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerine atandı. Bu görevine, 2004 yılında kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri’nde devam 
etti ve daha sonra emekli oldu. 
 
2003-2007 yılları arasında, Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler’de, 2004-2007 yılları arasında 
da Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri’nde yönetim kurulu üyesi oldu. 2005-2007 yılları arasında da, 
Genel Müdür danışmanlığı görevini sürdürdü. 
 
1985-2005 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı yönünden Eczacıbaşı İlaç Sanayi’nin mesul 
müdürü olarak görev yaptı, bu görevi ile birlikte, son 10 yılda ayrıca, Ürün Geliştirme Alt 
Kurul Başkanlığı, Ürün Geliştirme Kurulu Üst Kurul Üyeliği, İş ve İşçi Sağlık Kurulu Başkanlığı, 
GMP (İyi Üretim Teknikleri) Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürdü. 
 
Akın Dinçsoy halen Kuruluş’un bağımsız yönetim kurulu üyesidir. 
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 
 
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, 
mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday 
olduğumu, bu kapsamda; 

 
• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi 
olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, 
eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin 
bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmadığını, 

 

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç 
denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 
üyesi olmadığımı, 

 

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 

• Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten 
sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, 

 

• Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
 

 Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 
çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 
alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olduğumu, 

 

 Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, 

 

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmadığımı, 

 

• Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim 
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

 

• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu 
 

beyan ederim.  
 
 
Şenol Süleyman Alanyurt 
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 
 
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, 
mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday 
olduğumu, bu kapsamda; 

 
• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi 
olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, 
eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin 
bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmadığını, 

 

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç 
denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 
üyesi olmadığımı, 

 

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 

• Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten 
sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, 

 

• Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
 

 Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 
çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 
alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olduğumu, 

 

 Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, 

 

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmadığımı, 

 

• Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim 
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

 

• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu 
 

beyan ederim.  
 
 

 
Akın Dinçsoy 
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EK-4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 
 
Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesi G fıkrasında 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 “Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, kendi 
amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen 
esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul 
tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar 
matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı 
düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum 
açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.” 

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay 
sahipleri karar vermektedir. 
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EK-5 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN 
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

 
Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar 
kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem 
ve uygulamalarını tanımlamaktadır. 

Eczacıbaşı Topluluğu’nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, 
performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. 
Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları 
Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da 
dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri 
bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda 
gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme 
planları kullanılamaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararları doğrultusunda 
tespit edilen ücret ödenmektedir.  

İcracı nitelikteki üyeler ile Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına, aşağıda detayları 
açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin verdikleri hizmetler dolayısıyla ve aynı zamanda çalışan olmaları 
kaydıyla, performanslarına ve konumlarına uygun bir ücret verilebilmekte, atanma ve ayrılma 
tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme 
yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler 
(ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir. 

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan 
oluşmaktadır. 

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek 
performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak 
düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. 

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları 
esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada 
rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve 
şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; 
organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve 
performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir. 

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, 
başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve 
şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır. 

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin 
önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa 
koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir. 


