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1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı 
 

1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”ine (“Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır.  
 
Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri 
 
Yürürlükte bulunan Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ kapsamında uyulması zorunlu olan ilkelere 
tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. 
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin 
bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde 
gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket’in 
mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz 
uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; kuruluşumuzun etkin 
yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması 
sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Kuruluşumuz bünyesinde kurumsal yönetim 
ilkeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan 
kaynaklanan çıkar çatışmaları raporun ilgili bölümlerinde ilkeler bazında açıklanmıştır.  
 
Dönem İçinde İlkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar 
 
 2013 yılında Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim 

ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk 
Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. Bu kapsamda; 2013 yılında yapılan Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda şirketimizin ana sözleşmesinde yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. 

 Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği’e 11 Şubat 2012 tarih, 28201 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile eklenen ve 
uyulması zorunlu olmayan ilkeler arasında yer alan 4.3.10 maddeye uyum kapsamında 
Yönetim Kurulu’na kadın üye olarak Ayşe Deniz Özger seçilmiştir.  

 17 Mayıs 2013 tarihinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi etkin olarak 
faaliyetlerine başlamış, komitenin çalışma esasları Şirket’in internet sitesinde yayınlanmıştır. 
Komitenin 2 üyeden oluşmasına; Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Akın 
Dinçsoy’un, üyeliğe ise Ayşe Deniz Özger’in getirilmesine karar verilmiştir. 

 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” belirlenerek Genel 
Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur.  

 Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan oy 
hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye 
adaylarının özgeçmişleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 
ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve 
açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul’dan 3 hafta önce Şirket’in internet sitesinde 
yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 
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 Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunularak, bağımsız Yönetim 
Kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. 

 Ayrıca, Şirket’in internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum 
açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.  

 
Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve 
uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
 
 

BÖLÜM  I - PAY SAHİPLERİ 
 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
 

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)’de pay 
sahipleri ile ilişkiler, 1993 yılında Mali İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş Pay Sahipleri 
İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Şirket’in Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, pay 
sahipleri için başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması 
ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.  
 
SPK’nın 3 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “II-17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum kapsamında 2014 yılında bu birimin adı “Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü” olarak değiştirilecek olup, bölümün yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi 
üyesi olarak görevlendirilecektir. 
 
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi iletişim bilgileri: 

Adı Soyadı : Gülnur Günbey Kartal 

Telefon  : 0 212 350 85 36 

Faks  : 0 212 350 85 33 

e-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr 
 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nde yürütülen başlıca faaliyetler: 

 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

 Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 
üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde pay sahiplerinden Şirket’e gelen tüm yazılı 
ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak, 

 Genel Kurul toplantısının, yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,  

 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay 
sahiplerine yollanmasını sağlamak,  

 Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 
hususu gözetmek ve izlemek, 

 Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek, 

 Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini karşılamak, 
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 Şirket’in kurumsal internet sitesi (www.eczacibasi.com.tr), içerisinde yer alan Yatırımcı 
İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, mümkün olan en sık 
aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı 
ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak, 

 Pay sahipleri ile Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasındaki çift yönlü iletişimi 
sağlamak, 

 Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel 
olarak Şirket’in internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak, 

 SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığı ile BİST’e bildirerek kamuyu aydınlatmak, 

 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta meyda gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket 
içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,  

 Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket’i temsil 
etmektir. 

 
Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup, 
geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin olarak şirketimize 
intikal eden herhangi bir yazılı ve/veya sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde 
şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari ve/veya kanuni takip bulunmamaktadır. 
 
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı   

 
Pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili taleplerin yerine getirilmesinde SPK mevzuatına, Ana 
Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte, bu hakların 
kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. 
 
Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, 
ticari sır niteliğindekiler dışında pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için 
gerekli olan tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir 
biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir.  
 
Yıl içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki 
bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon 
gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi 
amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak 
elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahipliği haklarının 
kullanımını etkileyecek bu nitelikteki bilgi ve gelişmeler, özel durum açıklamaları ile kamuya 
duyurulmakta olup, Şirket’in internet sitesinde de ayrıca yayınlanmaktadır. 
 
Ana Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme 
olmamakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun 438 inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay 
sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme 
hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını,  
gündemde yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde 
bir talebi olmamıştır. Ayrıca, Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da onaylanan Bağımsız Denetim 
Kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 
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4. Genel Kurul Toplantıları  
 

Genel Kurul Toplantı ilanımız; Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, ilan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 3 hafta önce 
yapılmaktadır. Ana Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.  
 
Yönetim Kurulumuz Genel Kurul'un yapılmasına dair kararı aldığı tarihte gündem maddelerini 
de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi 
(EGKS) aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.  
 
Genel Kurul Toplantısı’na çağrı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en 
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim 
vasıtası ile Şirket’in internet sitesinde ve ayrıca pay sahiplerinin yoğun şekilde takip ettiği 
düşünülen gazetenin Türkiye baskısında en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan 3 hafta önce 
yayınlanmaktadır.  
 
Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde, kamuya açık olarak 
yapılmaktadır. Toplantılar, menfaat sahiplerimiz ve medya tarafından izlenebilmektedir. 
 
Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem 
maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gündem 
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme’nin son hali ve Ana 
Sözleşme’de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı’na davet 
için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezi ve internet sitesinde, pay sahiplerimizin en 
rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Gündem maddelerine ilişkin 
bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için öngörülen bilgiler pay sahiplerine 
sunulmaktadır. Ayrıca, yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem maddeleri hakkında 
bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dokümanların İngilizcesi Şirket’in internet 
sitesinde yer almaktadır. 
 
Genel Kurul Toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname 
örnekleri ilan edilmekte ve Şirket’in internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına 
sunulmaktadır.  
 
Genel kurul Toplantısı’nda gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 
anlaşılabilir bir yöntemle aktarılarak; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama 
ve soru sorma imkanı verilmekte olup, yıllık faaliyet raporu ve Şirket’in performans 
göstergelerinin tartışılması imkanı tanınmaktadır.  
 
Genel Kurul Toplantı tutanağı KAP aracılığı ile kamuya duyurulmakta olup, Şirket internet 
adresinden de ulaşılabilmektedir. Tutanağın 1’er örneği SPK’ya gönderilmekte; ayrıca, Şirket 
merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır. 
 
Şirket 2013 yılı içerisinde 1 kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2012 yılı faaliyetlerinin 
görüşüldüğü 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı yüzde 79 nisap ile 
gerçekleşmiştir. Halka açık hisse senedi sahiplerinden 6 gerçek ve 50 tüzel kişi Hazirun 
Cetveli’ne kaydını yaptırmıştır. Genel Kurul Toplantımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret 
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Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Genel 
Kurul’da pay sahiplerimiz soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorular, konularına göre 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür tarafından cevaplanmıştır. Pay sahipleri tarafından 
gündeme madde eklenmesi konusunda herhangi bir talep gelmemiştir.  
 
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile 
bilgi verilmektedir. 
 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 
 

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; sınır ötesi de 
dahil olmak üzere tüm pay sahiplerimize eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanma imkanı 
sağlanmaktadır. Genel Kurul Toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik 
ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi 
kullanılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. 
 
Oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmemizde imtiyaz yoktur, her payın bir oy hakkı 
bulunmaktadır. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra 
kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemizde pay 
sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm 
bulunmamaktadır.  
 
Kuruluşumuz sermayesinin yüzde 50,62 payına sahip olan ve aynı zamanda sermayesinde yüzde 
37,28’ine sahip olduğumuz (karşılıklı iştirak) ana ortağımız Eczacıbaşı Holding A.Ş., Genel 
Kurul’umuzda oy kullanmaktadır.  
 

Bugüne kadar azlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma 
yöntemi uygulanmamaktadır.  
 

6. Kar Payı Hakkı 
 

Şirketimizin kâr dağıtım politikası ve Yönetim Kurulumuzun yıllık kâr dağıtım önerisi, SPK’nın 
belirlediği kar dağıtım tablosu ile birlikte hazırlanıp, Yönetim Kurulumuzun kararı ile eşzamanlı 
olarak KAP ortamında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Sözkonusu öneri, yıllık 
faaliyet raporumuzda yer almakta olup, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmaktadır. 
Ayrıca, kar dağıtım tablosu, kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler 
Şirket’in internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. 2013 yılında ortaklara brüt %10 oranında 
nakit temettü dağıtılmıştır. 
 
Kar Dağıtım Politikası 
 

Yönetim Kurulumuz, 29 Mart 2013 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmemizin kar 
dağıtımı ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası 
uygulanmasına ve bu politikanın 2012 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. 
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 İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi 
tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı” üzerinden nakit 
ve/veya bedelsiz hisse şeklinde temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 

 Ana Sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile 
Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulamasını öngören özel 
bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, 
kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile 
kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak 
suretiyle hazırlanmaktadır.   

 Kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç 
mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere Genel Kurul Toplantısı’nı takiben en 
kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. 
 

7. Payların Devri 
 

Ana Sözleşmemizde payların serbestçe devrini kısıtlayan veya zorlaştıran hüküm 
bulunmamaktadır. 
 
 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
 

8. Bilgilendirme Politikası 
 

Amaç 
 

Bilgilendirme Politikası’nda amaç, şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, 
stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu 
eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, 
mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman 
aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. 
 
Şirketimiz, bu amacı yerine getirirken her zaman Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, BİST 
düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan 
prensiplere uyum konusunda azami özeni göstermektedir.  
 
Yetki ve Sorumluluk 
 

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve 
geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan Bilgilendirme Politikası Şirket’in internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 
Bilgilendirme Politikası’nın koordinasyonu için Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi 
görevlendirilmiştir. Sözkonusu birim Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın 
işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu yetki ve sorumluluğun yerine 
getirilmesinde, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri yetkilileri ile de yakın bir işbirliği 
yapılmaktadır. 
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Yöntem ve Araçlar 
 

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken SPK ve BİST 
düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları 
kullanmaktadır: 

 Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulan özel durum açıklamaları 
(Sözkonusu açıklamalar Şirket’in internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak 
yayımlanmaktadır), 

 BİY ortamında hazırlanarak, elektronik ortamda KAP aracılığıyla kamuya duyurulan finansal 
tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Sözkonusu raporlar Şirket’in 
internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır),  

 Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak, gerekse Şirket’in internet 
sitesinde elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır) 

 Kurumsal internet sitesi ve Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı Şirket internet sitesi 
(www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr), 

 Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” 

 T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, 

 Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,  

 Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,  

 Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve 
toplantıları, 

 Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve 
araçları, 

 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, 
duyuru metinleri ve diğer dokümanlar. 

 
Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler  
 

Özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 
yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük 
maliyetle kolay erişilebilir biçimde Mali İşler Müdürü ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birim 
Sorumlusu tarafından hazırlanıp, imzalanarak KAP (www.kap.gov.tr) aracılığıyla kamuya 
duyurulmaktadır. İlgili kişilerin olmaması durumunda, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından imzalanmaktadır. KAP’da duyurulmasını takiben Şirket’in Yatırımcı İlişkileri 
bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmakta ve beş yıl 
süreyle muhafaza edilmektedir. 
 
Bu kapsamda 2013 yılı içinde, SPK düzenlemeleri uyarınca 28 adet özel durum açıklaması 
zamanında yapılmıştır. Bu açıklamalarla ilgili olarak, BİST veya SPK tarafından herhangi bir ek 
açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları zamanında yapıldığı için, SPK’nın bu konuda 
bir yaptırımı olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir. 
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Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 
 

Şirket’in konsolide finansal tabloları ve dipnotları, SPK mevzuatında belirtilen hükümler 
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmakta ve 
Uluslararası Denetim Standartları’na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya 
açıklanmaktadır. 
 
Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 
Denetimden Sorumlu Komite’den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmaktadır. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan 
sonra finansal tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP’a iletilmektedir. 
Sözkonusu raporlara Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde Şirket’in Yatırımcı 
İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilmektedir. 
 
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 
 

Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, SPK’nın Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde ve kamuoyunun Şirket’in 
faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet 
raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve finansal tablolarla 
birlikte kamuya açıklanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinden 
(www.eczacibasi.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen faaliyet raporunun basılı 
kopyaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nden de temin edilebilmektedir. 
 
T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular 
 

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği; Genel Kurul, sermaye 
artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular, gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük 
gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. 
 
Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar 
 

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; Genel Kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, 
birleşme ve bölünme gibi ortakları ilgilendiren önemli nitelikte işlemler hakkında ortakların 
izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Sözkonusu 
dokümanlara, Şirket’in Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet sitesinde de yer 
verilmektedir. 
 
Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları 
 

Yazılı ve görsel medya ile iletişim, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Kurumsal İletişim ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir.  
 
Kurumsal İnternet Sitesi 
 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde, Şirket 
internet adresindeki (www.eczacibasi.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı internet 
sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesindeki bilgilerin hazırlanması ve 
güncellenmesinden Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi sorumludur. 
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Kuruluşumuz tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirket internet sitesi 
(www.eczacibasi.com.tr) üzerinden erişim imkanı sağlanmaktadır. İnternet sitesi buna uygun 
olarak yapılandırılmakta ve bölümlendirilmektedir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü 
önlem alınmaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmekte, sürekli olarak güncellenip, 
geliştirilmektedir.  
 
Şirket’in internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır: 

 Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler 

 Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket üst yönetimi hakkında bilgi 

 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler 

 Şirket’in organizasyonu ve ortaklık yapısı 

 Şirket Ana Sözleşmesi 

 Ticaret sicili bilgileri 

 Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi 

 Finansal bilgiler ve göstergeler  

 Basın açıklamaları 

 Özel durum açıklamaları 

 Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında bilgilendirme dokümanı 

 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli 

 Vekâletname örneği 

 Genel Kurul toplantısında yapılan sunumlar 

 Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu 

 Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları 

 Bilgilendirme politikası 

 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası 

 Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar 

 Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler 
 
Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler 
 

Gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, 
yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılması ve Şirket değerinin artırılmasına 
yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Birimi oluşturulmuştur. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerinin üst düzey yöneticilere 
iletilmesi ve toplantının organizasyonu bu birimce sağlanmaktadır.  
 
Kuruluşumuzun operasyonel ve mali performansının, vizyon, strateji ve hedeflerinin pay 
sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst düzey yöneticileri ve Pay Sahipleri İle 
İlişkiler Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir. Pay 
sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst 
düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile 
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pay sahiplerinin ve analistlerin Şirket’e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri 
sağlanmaktadır. 
 
Kuruluşumuz, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul 
eder ve internet sitesinde (www.eis.com.tr veya www.eczacibasi.com.tr) yayınlamaz, analist 
raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu 
almaz ve yaymaz. 
 
Sessiz Dönem 
 

Kuruluşumuz, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları 
önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları 
sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınmaktadır. Bu döneme "sessiz dönem" adı 
verilir. Kuruluşumuz için sessiz dönem, üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip 
eden ayın 15'inde başlamakta ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra 
sona ermektedir.  
 
Sessiz dönem boyunca;  

 Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, 
kamuya açıklanmış bilgiler hariç, kuruluşumuzun finansal durumu konuşulmayacaktır.  

 Gerekli görülmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir.  

 Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, bire bir ve küçük gruplar 
tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. 
Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara internet sitesinde 
(www.eczacibasi.com.tr) yer verilecektir. 

 
Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler 
 

Kuruluşumuz, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş 
bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, 
kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu 
mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin kuruluşumuzun 
Bilgilendirme Politikası’nın bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılabilmektedir. 
Bununla birlikte, gerekli koşullar oluştuğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 
düzenlendiği üzere “doğrulama yükümlülüğü” yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve 
dedikodular hakkında açıklama yapılmaktadır. 
 
Geleceğe Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar 
 

Kuruluşumuz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme 
yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve 
sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye 
piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih etmektedir.  
 
Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya 
açıklanmamış ve önemli / özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz. Ancak; kuruluşumuz, zaman 
zaman özellik arz eden durumlarla ilgili olarak ileriye dönük beyanatlarda bulunabilmektedir. Bu 
durumda, kuruluşumuzun yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatların belli 
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varsayımlara göre yapıldığı; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen 
sonuçlar ile ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık 
doğabileceği dikkate alınmalıdır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme 
politikasında aksi belirtilmedikçe kuruluşumuz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili 
kişiler kurabilir. 
 
Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkilerin 
Kamuya Açıklanması 
 

Şirketimiz ile pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler arasındaki ilişkiler, SPK 
mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hükümler çerçevesinde Şirket tarafından 
öğrenildiği anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklanmaktadır. 
 
Bilindiği üzere, kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyette 
bulunmakta olup, Eczacıbaşı Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda 
oldukları kamu tarafından bilinen bir husustur. Kuruluşumuz, kurucu ortak olması sebebiyle 
Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin %37,28’sine sahiptir. 
 
Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti 
 

Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, 
üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi 
sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir. 
 
Şirket, içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri 
almaktadır. Şirket’in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye 
ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi ve / veya kurumların listesi 
hazırlanmakta ve bilgilendirme politikalarında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya 
duyurulmaktadır.  
 
İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak yasal 
çerçevede Şirket ile iş ilişkisi içinde olan, Şirket’e ait içsel bilgilere düzenli ulaşan, Şirket’in 
gelecekteki gelişimini ve hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisinde olan kişilerdir. 
İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki 
görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve denetçilerin yanı sıra, Şirket'in bütününe ilişkin 
bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kar-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları 
makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi olan üst yöneticiler ve çalışanlar idari 
sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. 
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İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler ve bu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır: 
 
Yönetim Kurulu 

F. Bülent Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı 
R. Faruk Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayşe Deniz Özger Yönetim Kurulu Üyesi 
M. Sacit Basmacı Yönetim Kurulu Üyesi 
Şenol S. Alanyurt Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Akın Dinçsoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
 

Bağımsız Denetçiler  

O. Tuğrul Özsüt Yeminli Mali Müşavir 
Levent Ergüven Başdenetçi 
Aysel Keleş Başdenetçi 
İlkay Suvakçı Kıdemli Denetçi 
Nurten Kahya Denetçi 
Gülşen Turan Denetçi 
Emin Uzun  Denetçi 
Doğukan Tomak Denetçi 
M. Tolga Akgül Denetçi 
Tuğba Balabanlı Denetçi Yardımcısı 
Turgay Akyazı Denetçi Yardımcısı 
Burç Seven Sorumlu Ortak Başdenetçi 
H. Ali Bekçe Sorumlu Ortak Başdenetçi (Yedek) 
Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak Başdenetçi (Yedek) 
Yaman Peyvent Polat Sorumlu Ortak Başdenetçi (Yedek) 
Alp Güres Kıdemli Denetçi 
Pınar Kaymaz Kıdemli Denetçi 
Balkız Devrim Ünal Kıdemli Denetçi (Yedek) 
Engin Sarıkaya Kıdemli Denetçi (Yedek) 

 
Üst Yönetim 

Dr. O. Erdal Karamercan Eczacıbaşı Holding A.Ş. / CEO 
M. Sacit Basmacı Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Mali İşler Grup Başkanı 
Levent A. Ersalman Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanı 
Sedat Birol Genel Müdür / Sağlık Grup Başkanı 
Ayşe Deniz Özger Sağlık Grup Başkan Yardımcısı (İş Geliştirme) 
Okşan Atilla Sanon   Eczacıbaşı Holding A.Ş. /  
 Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Grup Başkanı 
E. İlkay Akalın Eczacıbaşı Holding A.Ş. /  
 Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü 
Tayfun İçten Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Baş Denetçi  
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Yönetici ve Çalışanlar  

Bülent Avcı Mali İşler Müdürü 
Gülnur Günbey Kartal İç Denetim Yöneticisi 
Hülya Özer Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı 
Ceyla Özgen Finansal Raporlama Sorumlu Uzmanı 

 
Diğer  
Can Hisarlı Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. / Genel Müdür 
Volkan Tüzel  Ecacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ür. San. ve Tic. A.Ş. / Genel Müdür 
A. Yeşim Roth   Ecacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ür. San. ve Tic. A.Ş. / Genel Müdür 
Mehmet İmre Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. / Genel Müdür 
Selahattin Okan Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 
Kerem Fidan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. / Finans Direktörü 
M. Seçkin Köseoğlu Ecacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ür. San. ve Tic. A.Ş./Finans Direktörü 
E. İsmail Özgür Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Finans Direktörü 
Melikşah Topbaş Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Finansman Müdürü 
Elif Durgut Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. / Finans Müdürü 
F. Füsun Oral Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Yönetim Bilgi Sistemleri Danışmanı 
Onur Karahan Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Stratejik Planlama Yöneticisi 
Deniz Kaya Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Muhasebe Yöneticisi 
Cem Tanrıkılıcı Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Basın Danışmanı 

 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
 

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla 
sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet 
sitesi olan www.eis.com.tr, Nisan 2005 tarihinden beri aktif olarak kullanımdadır. Böylelikle, 
kuruluşumuz ile ilgili bilgiler, insan kaynakları, iştiraklerimiz, yatırımcı ilişkileri toplumun 
bilgisine açılmıştır. Kuruluşumuzun 2007 yılında yeniden yapılanması nedeniyle, yeni yapıya 
uyumlu olarak internet sitesinin güncellenmesi çalışmaları 2008 yılında tamamlanmıştır. 
Şirketimizin www.eis.com.tr adresinden ulaşılan Yatırımcı İlişkileri’ne ait bilgiler 8 Mayıs 2009 
tarihinden itibaren www.eczacibasi.com.tr adresine yönlendirilmiştir. Yeni linkten ulaşılan 
Yatırımcı İlişkileri bölümünde Türkçe ve İngilizce olarak daha kapsamlı bilgilere yer 
verilmektedir.  
 
Şirket internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili 
bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Şirket Ana Sözleşmesi’nin son hali, 
özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantılarının 
gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar 
dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücretlendirme politikası, etik kurallar ile Şirket 
tarafından yapılan basın duyuruları ve sunumlar yer almaktadır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık 
bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Burada yer alan bilgiler; sürekli olarak 
güncellenmekte, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı 
olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.  
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İnternet sitesi’nin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin 
güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nin 
sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli devam 
etmektedir. Ayrıca, Şirket’in antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır. 
 

10.  Faaliyet Raporu 
 

Şirket, Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru 
bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında; 

 Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye 
ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığa ilişkin beyanlarına, 

 Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı ve yürüttükleri faaliyetleri de 
içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 
değerlendirmesine, 

 Yönetim Kurulu’nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz 
konusu toplantılara katılım durumuna,  

 Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye, 

 Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, 

 %5’i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye, 

 Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran 
Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer 
verilmektedir. 

 
 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 
 

11.  Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, SPK mevzuatı kapsamı içinde kalmak kaydıyla Genel 
Kurul ve kişisel başvuruların cevaplandırılması yolu ile yapılmaktadır. Kamuya ilişkin 
bilgilendirmeler, gerek yapılan basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile verilen demeçlerle 
yapılmakta; çalışanların bilgilendirilmesi ise Stratejik Planlama, Genel Müdür bilgilendirme ve 
yayılım toplantıları (Bu toplantılarda, hedef paylaşımları, ücret, sosyal hak, harcırah gibi 
değişiklikler duyurulmaktadır) gibi çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla bir araya gelinerek 
gerçekleştirilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışanların erişimi olan bir portal mevcut 
olup, kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye, önemli duyurulara, yönetim 
değişiklikleri ve basın açıklamalarına bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca, 
Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Kurumsal İletişim Birimi, çalışanlarla iletişimin 
artırılması amacıyla “Yaşam” isimli periyodik bir kurum içi dergisi yayınlamaktadır. 
 
En önemli müşterilerimiz olan Kanyon kiracılarının sorunları doğrudan görüşmeler yoluyla 
çözümlendiği gibi, Kanyon kompleksinin yönetim hizmetlerini veren Kanyon Yönetim İşletim 
Pazarlama Ltd. Şti. de sorunların çözümünde destek sağlamaktadır. 
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12.  Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını 
destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Şirket 
tarafından benimsenen söz konusu modeller Şirket’in iç düzenlemelerinde yer almaktadır. 
Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri 
alınmaktadır. Menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin Genel Kurul’da, çalışanların çeşitli 
toplantılar ve elektronik posta ile yapılan bilgilendirmelerle yönetime katılımları sağlanmaktadır. 
 

13.  İnsan Kaynakları Politikası 
 

Eczacıbaşı değerleri temelinde, insanı, rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli unsur olarak tüm 
faaliyetlerinin odağına yerleştiren insan kaynakları politikamız aşağıdaki esaslara 
dayanmaktadır: 

 Kuruluş Stratejik Planı ve Hedefleri doğrultusunda, organizasyonel olarak esnek ve değişim 
gerekliliklerine açık bir yapılanma sağlamak,  

 İnsan kaynaklarının, Kuruluş Hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlamak, 

 İnsan kaynakları süreç ve sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirmek,  

 Öğrenme faaliyetlerinin özendirilmesi ve çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının 
geliştirilmesi yoluyla birey, takım ve kuruluş düzeyinde performansı artırmak, 

 Kuruluşumuzun gereksinimleri ve performans değerlendirme çalışmaları sonuçlarıyla uyumlu 
olarak, çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak, 

 Çalışanların memnuniyet algılamalarının ve ilgili diğer performans göstergelerinin 
ölçümlenmesi paralelinde gerekli iyileştirmeleri yaparak, memnuniyet düzeyini sürekli 
geliştirmek, 

 Kuruluşumuza, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, yaratıcı ve yenilikçi, katılımcı, 
değişimlere açık, girişimci, iletişimi güçlü, şeffaf, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi 
hedefleyen, yetkin insan yetiştiren, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak, 

 Eşit durumda olan erkek ve kadından, kadın adayın tercih edilmesini sağlamak. 
 

Şirketimizin İnsan Kaynakları yönetimi Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, 
Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu olması sebebiyle Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki İnsan 
Kaynakları Grup Başkanlığı tarafından belirlenen ve topluluktaki tüm kuruluşlar için 
oluşturulmuş ortak politika, temel ilke ve esaslar uygulanmaktadır. Bu temel ilke ve esaslar, 
Kurumsal Portal üzerinden Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ile paylaşılmaktadır.  
 
Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır. 
 
Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır. 
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14.  Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
 

Etik Kurallar 
 

Şirket’in faaliyetleri, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından oluşturulmuş bulunan aşağıdaki etik 
kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar, SPK’nın yayınladığı Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uyum kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’muzda ve Şirket internet 
sitesinde de yayınlanmaktır. 
 
Kuruluşumuz; “en iyi insan kaynakları uygulamaları ile desteklenen mükemmel insan 
kaynağına sahip olmak” temel amacını gerçekleştirebilmek amacıyla; 

 Topluluğa bağlı kuruluşların stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda organizasyon 
yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,  

 İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün Topluluk 
hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle 
bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve 
kariyer geliştirme fırsatları yaratmak, 

 Topluluğa, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine 
sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Topluluk 
değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak politikalarını benimsemiştir. 

 
Bu amaç ve politikaların gerçekleştirilmesinde, insan kaynaklarıyla ilgili olarak yürütülen bu 
çalışmalar ve geliştirilen sistemlerde; kalite, müşteri tatmini, verimlilik, katılımcı yönetim, takım 
çalışması, esneklik ve açık iletişim üzerine yoğunlaşılmıştır. 
  
Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ne uymak, 
verilen sorumluluklarının önemini kavramak ve yerine getirmekle yükümlüdür. 
  
Her çalışan;  

1. Görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, işleriyle ilgili yasal kuralları ve yapılan 
değişiklikleri izlemek, anlamak, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten 
sorumludur. Bu konularda güçlükle karşılaşılması durumunda ilgili kuruluş yetkililerine 
danışılması gerekir. 

2.  İşin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak kendisinden beklenen verimlilik ve 
performansla çalışmasını sürdürür.  

3.  Göreviyle ilgili karar verirken kuruluşun yararlarını ön planda tutmak ve kuruluşu zarara 
sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.  

4.  Göreviyle ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca görülen, gizli kalması 
gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.  

5. Yasalara uymak ve kuruluşu zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü 
faaliyetten kaçınmak durumundadır. 

6. Kendi kadrolarına eleman almada veya işleriyle ilgili dolaylı/dolaysız üçüncü kişi veya 
kuruluşlarla çalışmalarında, saygınlığı olan ve Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ni benimseyip 
uygulayacak kişi veya kuruluşları seçmeye özen göstermelidir. 

7. Görevi nedeniyle özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimseye veya 
kuruluşa yasal olmayan bir ödemeyi veya yardımı teklif edemez ve sunamaz. 
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8. Gerek devletle gerekse müşterilerle ilişkilerinde daima Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ni ön 
planda tutmak ve kuruluşunu bu platformlarda temsil ederken karşı tarafı etkilemeyi hedef 
alan ancak kuruluşunun imajını zedeleyici girişimlerden uzak durmak zorundadır. 

9. Müşteri ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile kaliteyi, 
hızı, kolaylığı, nezaketi ve saygıyı ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak, her 
kişi ve kuruluşa eşit davranmakla görevlidir. 

10.  Kuruluş işyeri çalışma düzenine ve çalışma saatlerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve 
bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden bir aksama 
olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. 

11. Topluluğun çalışma düzenine ve saatlerine uymakla, çalışma saatlerinin tamamını Topluluk 
için kullanmakla sorumludur. Başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmada bulunamaz, 
başka kuruluşlarda yönetim veya danışmanlık görevleri alamaz. Dernek, vakıf gibi gönüllü 
kuruluşların ve odaların yönetim organlarında CEO’nun onayı ile görev alabilir. CEO 
tarafından onaylanan üyeliklere ait üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatlara ilişkin ödemeler 
çalışanın kuruluşu tarafından yapılır. Hiçbir şekilde siyasi partilerin yönetim organlarında 
görev alamaz.  

12. CEO tarafından yetki verilmedikçe, kuruluşlarıyla ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına 
demeç ve bilgi veremez. 

13. Kuruluşla ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak 
ve özel gereksinimleri için kullanmamakla yükümlüdür. 

14. İş Hukuku Mevzuatı, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin eki niteliğindeki bu yönetmelik ile 
belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak 
işveren veya işveren vekillerince verilen yazılı ve sözlü talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı 
ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. 

 
Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı hareket edenlerin olabildiğince belgelendirilerek veya 
objektif olarak değerlendirilerek en kısa zamanda kuruluşun en üst yetkilisine bildirilmesi ve 
bununla ilgili önlemlerin alınmasında gerekli özen gösterilir. 
  
Bu kapsamda, çalışanlar ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile 
sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan 
kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri zamanında 
bildirmek ve vermekten sorumludur. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu 
tamamıyla çalışana aittir. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup, bu adrese yapılan 
tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. 
  
Çalışanlar, ayrıca;  

 Bu görevlerini yerine getirirken kendilerine veya ailelerine ilişkin çıkarların etkisinde 
kalmaksızın, kuruluşun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutarak karar almak zorundadır.  

 Bu çerçevede çalışanların kuruluş dışındaki ilişki ve faaliyetlerinin Topluluğun bir bireyi 
olarak taşıdığı sorumluluklarla çatışmaması ve yasalara aykırı olmaması gerekir.  

 Çalışanlar, Topluluğun kaynaklarını kötüye kullanmamak ve Topluluğun saygınlığını 
zedelememekle yükümlüdür. 



EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. 
 

SERİ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

 

18 
 

 Çalışanlar, Topluluk açısından, Topluluk dışındaki ilişki ve faaliyetlerinin yararlarını, 
zararlarını ve bu faaliyetlerin neden olabileceği olası çıkar çatışmalarını göz önünde 
bulundurmak zorundadır.  

  
Sosyal Sorumluluk 
 

Kuruluşumuz tarafından, Eczacıbaşı Topluluğu’nun prensipleri kapsamında sosyal, kültürel ve 
bazı sportif faaliyetler desteklenmektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayı kuruluşumuz 
aleyhine açılan herhangi bir dava yoktur. Kuruluşumuzca çevre kirliliği en önemli sosyal 
sorumluluğumuz olarak benimsenmiş olup, çevre politikamız yayınlanarak tüm çalışanlarımıza 
duyurulmuştur. 
 
Toplum ve Dış Kuruluşlarla İlişkiler Politikası 
 

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak; 

 Paydaşlarıyla kurduğu tüm ilişkilerde olduğu gibi, toplum ve dış kuruluşlar ile olan 
ilişkilerinde de yasa ve etik kurallara uyumu ön koşul olarak gözetecek,  

 Yerel toplum ve gerektiğinde daha geniş toplum kesimleriyle, karşılıklı yarar sağlayacak 
çalışma fırsatlarını değerlendirerek işbirliği yapacak,  

 Sürekli ve karşılıklı gelişme ilkesi doğrultusunda, dış kuruluşlar ile işbirliği olanaklarından 
etkinlikle yararlanacaktır. 

 
Çevre Politikası 
 

Şirketimiz, mükemmellik hedefi doğrultusunda çevreyi korumak ve çevre koruma bilincini 
sistemli bir biçimde yaygınlaştırmak amacıyla aşağıdaki hedef ve ilkeleri benimser: 

 Çevre duyarlılığının oluşturulması ve sürekli olarak geliştirilmesi için tüm çalışanları, işbirliği 
yapılan kuruluşları ve yerel toplumu bilinçlendirmek, 

 Her türlü kirliliğin azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması, geri kazanılamayan 
atıkların ise uygun tekniklerle giderilmesi yoluyla, çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz 
etkileri en aza indirgemek, 

 İçinde bulunulan çevrenin doğallığının korunmasına özen göstermek, 

 Resmi kuruluşlar ve toplumun, çevrenin korunmasına yönelik girişimlerine destek vermek, 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik uygulamaları sürekli olarak izlemek ve geliştirmek. 
 
Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda; toplumsal sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi, çevreye 
olabilecek olumsuz etkilerimizi iyileştirip, performansımızı sürekli yükselteceğimizi, 
sürdürülebilir bir gelecek için çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm yasa, 
yönetmelik ve standartlara uyacağımızı ve örnek bir yaklaşım sergileyeceğimizi Şirketimiz 
çalışanları adına taahhüt ve kamuoyuna ilan ederiz.  
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Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılım 
 

İstekte bulunan üniversite öğrencilerinin ödev ve araştırmalarına yardım edilmekte ve kaynak 
sağlanmaktadır. Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşlarına, bilgi teknolojileri kapsamında bilgisayar 
ve çevre donanım bağışı yapılmaktadır. Şirketimiz, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj 
olanağı sağlayarak destek vermektedir. 
 
Spor ve Eğlence Faaliyetlerine Destek 
 

Şirket olarak katkıda bulunduğumuz Eczacıbaşı Spor Kulübü, yurtiçi ve yurtdışında 
şampiyonluklar ve çeşitli başarılar kazanmış; Türk Sporu’nun gelişim ve tanıtımında büyük rol 
oynamıştır. 1999’dan itibaren il ve ilçe spor kulüplerine bağış yapılmaktadır. Sporu sevdirmek, 
spor kültürü ve ahlakını benimsetmek amacıyla, Eczacıbaşı Spor Kulübü önderliğinde kız 
çocuklarına yönelik voleybol okulu faaliyet göstermektedir. Kuruluşumuz, sponsorluk 
anlaşmaları ile çeşitli spor kulüplerine maddi katkılarda bulunmuştur. 
 
 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 
 

15.  Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu 
 

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun 
düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli 
çıkarlarını gözeterek, Şirket’i idare ve temsil etmektedir.  
 
Yönetim Kurulu; Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket’in ihtiyaç duyacağı insan ve 
finansal kaynaklarını belirleyerek, yönetimin performansını denetlemektedir. 
 
Yönetim Kurulu; Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve 
oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.  
 
Ana Sözleşme’ye göre Şirket’in işleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde Genel Kurul kararıyla seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, 
hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde 
organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.  
 
Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli 
olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca 
herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine 
müdahil olmamaktadır. Yönetim Kurulumuzda icrada görevli üye bulunmamaktadır. 2013 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
uygun bir şekilde, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir 
etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 bağımsız üye seçilmiştir. Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’de belirlenen “bağımsızlık 
kriterleri”ni tam olarak taşımaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları bağımsızlık 
beyanlarını ve özgeçmiş bilgilerini Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Şirket 
Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.  
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Şirket’in Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmaktadır. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
kadar görevde olan Yönetim Kurulu üyelerimiz: 

Adı - Soyadı Görevi   
 

F. Bülent Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı   İcracı Olmayan 
R. Faruk Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  İcracı Olmayan 
M. Sacit Basmacı Üye  İcracı Olmayan 
Ayşe Deniz Özger Üye  İcracı Olmayan 
Şenol S. Alanyurt Bağımsız Üye  İcracı Olmayan 
Akın Dinçsoy Bağımsız Üye  İcracı Olmayan 

 
Yönetim Kurulu üyelerimize 14 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret 
Kanunu’nun 334 ve 335 inci maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. Yönetim 
Kurulu üyeleri; Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak 
Topluluk dışında görev alamazlar. 
 

16.  Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 
 

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan Yardımcısı seçilmektedir.  
 
Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek 
olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de 
içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate 
alarak oluşturmaktadır.   
 
İç denetim ve risk yönetim konularında, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin oluşturduğu 
Denetim Komitesi’nden, Genel Müdür’e bağlı olup, Denetimden Sorumlu Komite’ye de 
raporlama yapmakta olan İç Denetim Birimi’nden, Eczacıbaşı Holding bünyesindeki Mali İşler 
Başkanlığı, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı’ndan ve tam tasdik sözleşmesi 
imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır. Duran varlıklar için risk analizi (dışarıdan), 
güvenlik, acil durum ve riskli varlıklar pozisyonu değerlendirmesi, Yönetim Kurulu 
toplantılarında yapılmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden 
geçirmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve 
iştiraklerin yasal kayıtları üçer aylık dönemlerde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından 
Türk Ticaret Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve vergi konuları açısından kontrol edilmektedir. 
Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Denetleme Kurulu tarafından konsolidasyona giren 
kuruluşların faaliyetleri gerek duyulan süreçler ve / veya konular kapsamında denetlenmektedir. 
Ayrıca; konsolidasyona dahil olan kuruluşlarca konsolidasyon için hazırlanan 30 Haziran ve 31 
Aralık tarih ve dönemli finansal tabloların SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na uygunluğu bağımsız denetim şirketine denetletilmektedir. Bu kuruluşların, 31 
Mart ve 30 Eylül ara dönemlerine ilişkin olarak hazırladıkları finansal tablolar ise, Şirket 
bünyesinde bulunan İç Denetim Birimi tarafından bağımsız denetim firmasının uyguladığı 
denetim prensiplerine göre kontrol edilmektedir. 
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Şirket Ana Sözleşmesi’nin amaç ve konu maddeleri oldukça kapsamlı olarak düzenlenmiş olup, 
şirketimiz bu kapsam dahilinde çalışmaktadır. Kuruluşumuzun Temel Amacı belirlenmiş olup, 
Stratejik Hedefleri ve Politikaları her yıl gözden geçirilmektedir. Yönetim Kurulumuz ve 
yönetimimiz, şirketimizin faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve bu faaliyetlerin stratejik hedeflere 
uygunluğunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, Şirket hedefleri ile faaliyet gerçekleşmeleri önceki 
dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket’in mevcut durumu 
gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve 
stratejiler geliştirilmektedir. 
 
Kuruluşumuzda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu 
üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşme’de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, 
şirketimizin imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır.  
 
Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek 
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca 
yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır. 
Yönetim Kurulu üyelerimize, yasalar çerçevesinde Genel Kurul tarafından Şirket ile işlem 
yapma yetkisi verilmiş olmakla beraber, Eczacıbaşı Topluluğu’nun genel prensipleri 
doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri Şirket ile işlem yapmamaktadır. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla Şirket’in 
malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz. 
 
Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 
 

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği 
sürece toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin açıkca 
Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi 
ve Yönetim Kurulu üyelerine bldirilmesiyle belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz 2013 yılı 
içerisinde toplam 19 toplantı yapmıştır. Toplantılar, çoğunlukla üyelerin tamamının katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama kuruluşumuzun 
Mali İşler Müdürü tarafından yapılmaktadır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılmakta olup, 
toplantıya çağrı, telefon ve / veya e-posta yoluyla gerçekleştirilmektedir. Önemli nitelikteki 
Yönetim Kurulu kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve İngilizce olarak internet 
sitesinde yer almaktadır. 
 
Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlık oy 
hakkı ve veto hakkı yoktur. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği 
ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. 2013 yılında 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında muhalefet veya farklı görüş beyan 
edilmediğinden bu yönde kamuya da açıklama yapılmamıştır. 
 
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile 
tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan 
üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir.  
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17.  Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı 
 

Kuruluşumuzda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi 
amacıyla komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen çalışma esasları çerçevesinde 
yürütmektedir. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan 
kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. 
Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi 
sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından 
beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir. 
 
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmekte ve Şirket’in internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. 
 
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev 
alamaz. 
 
Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim 
Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet 
edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir. 
 
Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman 
görüşlerinden yararlanmakta olup, danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından 
karşılanmaktadır. 
 
Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmaktadır. Komiteler, 
çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta 
toplanmaktadır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim 
Kurulu’na sunmaktadır.  
 
Denetimden Sorumlu Komite 
 

İlk olarak 6 Mayıs 2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan 
Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri'nde öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin 
tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kuruluşumuzun 17 Mayıs 2013 
tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, komitenin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Şenol S. 
Alanyurt’un ve üyeliğe Akın Dinçsoy’un getirilmesine karar verilmiştir. Komite’nin çalışma 
esasları Şirket’in internet sitesinde ilan edilmiş olup, Komite yılda dört defa düzenli olarak 
toplanmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetçinin seçimi konusundaki görüşü ile kamuya açıklanacak 
yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız 
denetçilerinin değerlendirmelerini de dikkate alarak oluşturduğu görüşünü Yönetim Kurulu’na 
yazılı olarak bildirmektedir. 
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Kurumsal Yönetim Komitesi 
 

Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında 
bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere ilk olarak 31 Mayıs 2012 tarihli 
Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kuruluşumuzun 17 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi Akın Dinçsoy’un, üyeliğe M. Sacit Basmacı’nın getirilmesine karar 
verilmiştir. Aynı kararda, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi 
ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bu komitelerin 
görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 
çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını 
iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını 
gözetmektedir. 
 
Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu, SPK’nın 19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan 
Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"in 8’inci maddesinde belirtilen 
kriterlere uygun olarak ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu 
sağlamak üzere Gülnur Günbey Kartal’ı görevlendirmiştir. 
 
Komite’nin çalışma esasları Şirket’in internet sitesinde ilan edilmiş olup, yılda en az iki defa 
toplanmakta, kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu 
değerlendirmektedir. 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
 
Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve sorumluluklarına dahil edilen 
risk konusunu, SPK’nın 22 Şubat 2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Seri: IV, No: 63 sayılı Tebliğ’ine uygun olarak, 17 Mayıs 2013 tarihli 
toplantısında bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkararak, bu konuda görev 
yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına karar vermiştir. 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e 
ilişkin düzenlemelerine, gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesine uyum 
sağlamak amacıyla; Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, 
operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve 
olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket’in kurumsal risk alma profiline uygun olarak 
yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar 
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması 
ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket 
Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim 
İlkeleri”nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 378 inci Maddesi’nde Komite’nin her iki ayda bir vereceği raporla, Şirket’in varlığı 
ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, 
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varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüş olup, bu kapsamda 
2013 yılında 7 kez toplanmıştır. 
 

18.  Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
 

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar’da risk yönetimi bütünsel bir bakış açısı ile ele 
alınmaktadır. Şirket’in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu 
düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar Yönetim Kurulu seviyesinden 
başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilmektedir. 
 
Riskin yönetilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesinden farklı düşünülemez ve bu nedenle de risk 
yönetimiyle ilgili uygulamalar mümkün olduğunca Şirket içinde gerçekleştirilmekte, dış 
kaynaklara ve danışmanlara bırakılmamaktadır. Dolayısıyla, süreç sahiplerinin önemli 
görevlerinden biri de ilgili risklerin yönetilmesidir. 
 
Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek 
olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de 
içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate 
alarak oluşturmaktadır. 
 
Kuruluşumuzun maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler (döviz, faiz, likidite ve kredi) ve 
finansal olmayan riskler (stratejik ve operasyonel) olarak iki ana başlıkta takip edilmekte ve 
Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine 
ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır. 
 

19.  Şirket’in Stratejik Hedefleri 
 

Şirket Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en 
uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli 
çıkarlarını gözeterek, Şirket’i idare ve temsil etmektedir.  
 
Yönetim Kurulu, Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlamakta, ihtiyaç duyulan insan ve finansal 
kaynakları belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir. 
 
Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve 
oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim toplantılarında Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri 
önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket’in mevcut 
durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni 
hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. 
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20.  Mali Haklar 
 

Yönetim Kurulu, Şirket’in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 
sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve 
ücretlendirme esaslarını içeren şirketimizin “Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için 
Ücretlendirme Politikası” 14 Mayıs 2013 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta 
önce yayınlanan “Bilgilendirme Dokümanı” aracılığı ile internet sitemizde ortaklarımızın 
incelemesine sunulmuştur.  
 
Şirketimizin Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel 
Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu 
üyelerine, Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliği sıfatından dolayı 
herhangi bir ücret ödenmemektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde 
hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı bir ücret sistemi yoktur. Sadece icracı 
üye niteliğindeki üyeler performansa dayalı ücretlendirilmektedir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere Şirket tarafından borç verilmesi, kredi 
kullandırılması, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılması veya 
lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir. 
 
Şirket, üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların toplamını finansal tablo dipnotlarında genel 
uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklamaktadır. 


