İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirket’imizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat
13:30’da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 177-183 34394 Şişli, İstanbul adresindeki
“Wyndham Grand İstanbul Levent” otelinde gündemde yazılı hususları görüşüp karara
bağlamak üzere toplanacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik
ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.
Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin
öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul (“MKK”) e-MKK Bilgi
Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli
elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik
ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
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”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan’larını veya
pasaportlarını ibraz etmeleri yeterlidir.
Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı
"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen
hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş
vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kuruluşumuzun Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Gündem maddeleri ile Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme
Notu Genel Kuruldan 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr
internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Şirket Merkezi (Genel Müdürlük) Adresi,
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sok. No:5 Levent-İstanbul
Tel : 0 212 350 87 22
Faks : 0 212 284 49 88
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK’nın 03 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 ise bu bölümde bilginize
sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. 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:
Pay Sahibi
Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Halka Açık
Toplam

Pay Tutarı
(TL)
8.982.336,00
7.715.931,62
2.741.732,38
19.440.000,00(*)

Pay Oranı
(%)

Pay Sayısı ve
Oy Hakkı

46,21
39,69
14,10
100

898.233.600,00
771.593.162,00
274.173.238,00
1.944.000.000,00

Pay Sayısı
ve Oy Oranı
(%)
46,21
39,69
14,10
100

(*) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 4.860.000 TL’den 19.440.000 TL’ye artırılması
nedeniyle Esas Sözleşmemizin “Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 7. maddesinin yeni şekli
12.03.2019 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.
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, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin 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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11 NİSAN 2019 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 2018 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.eczacibasi.com.tr internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine
sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2018 yılı Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına
sunulacaktır.

3.

2018 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.eczacibasi.com.tr internet sitesi yatırımcı
ilişkileri bölümünde, 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 bilgisine sunulacaktır.

4.

2018 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.eczacibasi.com.tr internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümünde, 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.
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Çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 14.580.000 TL artırılmasına
ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli
her bir pay için 0,03 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına; yeni pay alma haklarının
kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden
düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka
arz edilmesine ilişkin olarak 1 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde;
sermaye artırım işlemlerinin 28.02.2019 tarihinde tamamlandığı ve sermaye artırımından
toplam 43.833.083,62 TL fon elde edildiği, bu çerçevede gerçekleştirilen sermaye artırım
işlemi ile TTK’nın 376. maddesi kapsamında sermaye ve kanuni yedek akçeler
toplamının karşılıksız kalma durumunun ortadan kalktığı hususu, ortaklarımızın bilgisine
sunulacaktır.
5.

2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.

6.

Şirket’imizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan
önerinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait, Vergi Usul Kanunu ("VUK")’na
göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan dönem karından, geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra dağıtılabilir karın oluşmaması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:
II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında dönem zararı oluşması
nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ve Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak
hazırlanan konsolide finansal tablolarında yer alan 37.862.724 TL dönem zararının
geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin öneri, 2018 yılı Olağan Genel
Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Şirket’imizin kar dağıtım politikası EK-1’de yeralmaktadır.

7.

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için yeni bir üye seçilmesi ve Yönetim
Kurulu üyelerine verilecek yıllık ücretin tespiti.
Şirket’imizin 12.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda TTK,
Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim
Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sn.
Atalay Muharrem Gümrah, Sn. Mustafa Sacit Basmacı, Sn. Ali Murat Aköz, Sn. Elif
Neşe Çelik, Sn. Nejat Emre Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi olarak, SPK’nın II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla Sn. Hasan Toker Alban ve Sn.
Zühal Atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak
üzere seçilmişlerdir.
31.10.2018 tarihi itibariyla Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Elif Neşe Çelik’in istifası
sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için Sn. Seyfettin Sarıçam yönetim kurulu üye
adayı olarak belirlenmiştir. Özgeçmiş bilgisi EK-2’de yer almaktadır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri
dolayısıyla ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek ücretin
ise tespiti konuları karara bağlanacaktır.
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8.

Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde, 2019 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız Denetim
Şirketi’nin seçimi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak,
Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2019 tarih 10 numaralı toplantısında, Denetimden
Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal
raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer
faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.’nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır.

9.

Şirket’in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2019 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.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
hazırlanmış olan “Bağış ve Yardım Politikası” EK-3’de yeralmaktadır.
2018 yılı içinde 21.800 TL’si Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’na (YİBO), 8.259 TL’si çeşitli
vakıf ve derneklere olmak üzere toplam bağış tutarı 30.059 TL’dir. Ayrıca; 2019 yılında
yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

10.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2018 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 ve/veya bağlı ortaklıkları 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 2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 11
numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir.

11.

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” uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve
Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul
toplantısında ayrı bir madde halinde ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu
konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Şirketimizin “Ücretlendirme Politikası” olarak
yazılı hale getirilmiş olup, söz konusu döküman Olağan Genel Kurul’da ortaklarımızın
bilgisine sunulacak olup EK-4’de yer almaktadır.

12.

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
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başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa
sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2018 yılı içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için
yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde
bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “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; 2018 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının
bilgisi verilecektir.
13.

Dilekler.

EKLER:
1.
2.
3.
4.

Kar Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu adayı özgeçmişi
Bağış ve Yardım Politikası
Ücretlendirme Politikası
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EK :1

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kuruluşumuz Yönetim Kurulu, 10 Mart 2006 tarihli toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri
kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını
benimsemiştir.
1. Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile
yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı
dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
2. Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan SPK tarafından saptanan oran ve
miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
3. 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.
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EK 2:
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI ÖZGEÇMİŞİ
SEYFETTİN SARIÇAM
ÜYE
Seyfettin Sarıçam, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Lisans
derecesiyle mezun olduktan sonra, iş yaşamına PricewaterhouseCoopers İstanbul Ofisi
Denetim Bölümünde başlamış ve 1997 yılına kadar burada çalışmıştır.
1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi Stern School of Business MBA programını
tamamlayan Sarıçam, iş yaşamına yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde devam etmiş;
sırasıyla 1999-2001 yıllarında JPMorgan Chase New York ve Londra ofislerinde Yatırım
Bankacılığı Uzmanı, 2002-2006 yıllarında İstanbul merkezli kurumsal finans ve danışmanlık
şirketi Antika Partners’da Başkan Yardımcısı, 2006-2010 yıllarında Merrill Lynch Türkiye Yatırım
Bankacılığı bölümünde Başkan Yardımcısı ve Direktör olarak görev almıştır. 2010 yılında
Deutsche Bank Türkiye Yatırım Bankacılığı bölümüne katılan Sarıçam, 2014 yılında bankanın
Türkiye Kurumsal Danışmanlık Başkanı olmuştur.
1 Temmuz 2016’da Eczacıbaşı Topluluğu’nda Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkan
Yardımcısı olarak atanan Sarıçam, 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren Grup Başkanlığı görevini
üstlenmiştir. Seyfettin Sarıçam, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve
Finansman Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
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EK: 3
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Şirket Esas Sözleşmesinin 3. Maddesi i fıkrasında yer
alan “Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağış da bulunabilir.”
düzenlemesi de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda
ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal
amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak
bağışların üst sınırı, Genel Kurul tarafından belirlenir.”
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EK: 4
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 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.
Kuruluşumuzdaki yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret
ödenmemekte, icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst
düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket’in performansına dayalı ödeme
planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, 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,
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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.
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