
ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 
2011 YILI ÇALIġMA RAPORU 

 
 

I. GĠRĠġ 
 
Raporun Dönemi 

Bu rapor 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır  
 

Ortaklığın Unvanı 

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
 

Dönem Ġçinde Görevli Kurullar 

 
Yönetim Kurulu      

F. Bülent Eczacıbaşı  Başkan     
R. Faruk Eczacıbaşı  Başkan Vekili  
Z. Fehmi Özalp   Üye        
Levent A. Ersalman  Üye 
M. Sacit Basmacı   Üye       
 
Yönetim Kurulu Üyeleri,  01 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl için 
seçilmişlerdir ve 2014 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidirler.  
 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler 
dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir. 
 

Denetleme Kurulu   

Öztin Akgüç   Denetçi    
Bülent Avcı   Denetçi  
 

Denetleme Kurulu Üyeleri, 01 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl için  
seçilmişlerdir ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmede yazılı görevleri yapmakla 
yükümlüdürler.  
            

Ana SözleĢmede Meydana Gelen DeğiĢiklikler 

Dönem içinde ana sözleşmenin 11. ve 12. maddelerinde değişiklik olmuştur. 11. Maddede 
yapılan değişiklik (A) grubu ve (B) grubu pay adetlerinin  ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik 
süresinin maddeye eklenmesine yöneliktir. 12. Maddede yapılan değişiklikler ise şirket 
portföyünün oluşturulması ve yönetilmesinde korunma amaçlı vadeli işlemler yapılabilmesine izin 
verilmesine ilişkindir.   
 

Sermayede Meydana Gelen DeğiĢiklikler 

Dönem içinde sermaye artırımı yapılmış ve sermaye tamamı olağanüstü yedeklerden 
karşılanmak suretiyele 14.000.000,-TL’dan 21.000.000,-TL’na yükseltilmiştir. Halen şirketin kayıtlı 
sermaye tavanı 25.000.000,- TL, çıkarılmış sermayesi 21.000.000,- TL’dir. 
 



 
Ortak Sayısı 

Şirketin yaklaşık  2800 ortağı bulunmaktadır.  

 

Hisse Senedi Fiyatları  

Hisse senetleri fiyatlarının 2011 yılı içinde gösterdiği gelişme, ay sonları değerleriyle tabloda 
gösterilmiştir.  
 
Ocak   0,97 TL* (1,46 TL artırımdan önceki değer) 
Şubat             0,96 TL* (1,44 TL        “           “             “   ) 
Mart   1,01 TL* (1,51 TL        “           “             “   ) 
Nisan   1,09 TL 
Mayıs   0,98 TL 
Haziran   0,90 TL 
Temmuz   0,87 TL 
Ağustos   0,71 TL 
Eylül   0,78 TL 
Ekim   0,79 TL 
Kasım   0,79 TL 
Aralık   0,94 TL 
 
(*) Sermaye artırımı nedeniyle düzeltilmiş değerlerdir.  
 
2011 yılında en yüksek 1,11TL, en düşük 0,64TL fiyat seviyelerini test eden hisse senedi, yılı  
2010 yılına göre yüzde 8 oranında düşüşle kapattı. Aynı dönemde İMKB 100 Endeksi  yüzde 
22 oranında gerilerken  yatırım ortaklıkları sektör endeksinde de  yüzde 9 oranında gerileme 
yaşandı.   
 

Dağıtılan Kâr Payı ve Oranı 

2008 yılına ait dağıtılabilir kâr oluşmamıştır. 
2009 yılına ait kârdan yüzde 11 oranında kâr payı dağıtılmıştır. 
2010 yılına ait kardan dağıtım yapılmamış, dağıtılabilir karın tamamı olağanüstü yedeklere 
eklenmiştir. 
 

Ortaklık Sermayesinin yüzde 10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar 
 
Ortak Adı      Pay Tutarı (TL)      Pay Oranı (%) 

Eczacıbaşı Yatırım Holding 
Ortaklığı A.Ş.         4.849.546,37(*)  23,09 

Eczacıbaşı  Girişim Pazarlama  
Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.      3.150.000 ,00             15.00 
 
 
(*) Bu miktarın 1.050.000 TL’lik kısmı (% 5 ) ortaklık payı, 3.799.546,37 TL’lik kısmı şirket  
     portföyüne ait paylardır. 
 

Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör Ġçerisindeki Yeri: 
 
2010 yılında piyasada yer alan 32 adet A ve B tipi menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif 
değerleri toplamı 750,6 milyon TL iken, 2011 yılı sonunda sayıları 27’ye gerilemiş, net aktif 
değerleri toplamı ise 692,1 milyon TL'ye düşmüştür. 
 
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nın 2011 yılı başında 38.713.996 -TL olan net aktif değeri,  2011 yılı 
sonunda 34.067.560- TL olmuştur. 2011 yılı başında 21,4  milyon TL olan toplam piyasa değeri 
ise 2011 yıl sonunda 19,7 milyon TL'ye gerilemiştir.  

 



II. ÇALIġMALAR 
 
Yönetim ÇalıĢmaları 

 

 

Üst Yönetim DeğiĢikliği 

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.  Bilanço tarihinden sonra 
genel müdür değişikliği olmuştur. 

 
  Selahattin Okan       ( A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu) 
  Genel Müdür (29.02.2012 tarihi itibari ile Genel Müdürlük görevinde ayrılmıştır. ) 
   

Nurgül Yılmazkaya  ( Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu) 
  Genel Müdür  ( 01.03.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak  
atanmıştır.   
 
Personel Hareketleri:  

Dönem içerisinde personel hareketi olmamıştır, çalışan sayısı 1 kişidir.  İşlemlerin büyük 
kısmı, hizmet satın alma yoluyla yapılmaktadır.  
 
Toplu SözleĢme Uygulamaları:  

Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur. 
 
Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu:  

2011 yıl sonu itibariyle personelin kıdem tazminatı yükü 2.781,98 TL’dır.   
 
Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler:  

Personele  yıllık dört maaş tutarında ikramiye ödenmekte, ayrıca; çocuk, doğum, ölüm, 
evlenme yardımı yapılmaktadır.  
 

Merkez DıĢı Örgütler 

Şirketin merkez dışında örgütü yoktur. 
 

Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle Ġlgili Olarak; Grubun Ġç Denetim ve Risk 
Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına ĠliĢkin Açıklamalar 

 

Ortaklığımızın 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 da faaliyetlerimiz gerek  
   duyulan süreçler ve/veya konular kapsamında denetlenmektedir.  
-  Finansal tablolarımızın SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na  
   uygunluğu gerekli dönemlerde bağımsız denetim şirketine denetletilmektedir.  
-  İç kontrol hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş bulunan Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.  
   Sorumlu Denetim Uzmanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince hazırlanmış     
   bulunan “İç Kontrol Prosedürü”ne uygunluğu açısından kontrol edilmekte ve raporlama  
   yapılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

 
 



KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ’ne UYUM RAPORU 
 
 
1.   Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı :  
 

1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları 
uygulanamamıştır.  
 
Söz konusu prensiplerin tam olarak uygulanamama nedeni; şirketimizin portföy işletmecisi 
olması dolayısıyla mal ya da hizmet üretimi bulunmaması, sadece bir çalışanı olması ve 
işlemlerin büyük kısmının hizmet satın alma yoluyla yapılmasıdır. 
 
Ancak uygulanamayan prensipler, pay sahipleri ya da menfaat sahiplerine zarar verici nitelikte 
olmayıp, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına da yol açmamıştır. 

 
 
BÖLÜM  I - PAY SAHĠPLERĠ 
 
2.   Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi :  

Şirketin sadece bir personeli bulunması ve işlemlerin hizmet satın alma yoluyla yürütülmesi 
nedeniyle, pay sahipleriyle iletişim birimi kurulmamıştır. Ancak, pay sahipleri ile ilişkileri 
düzenlemek üzereşirkete danışman olarak hizmet vermekte olan Onur Doğusan 
görevlendirilmiştir.  

 
Eczacıbaşı Yatırım  Ortaklığı A.Ş. 
Ortaklık İlişkileri Sorumlusu ile İlgili İletişim Bilgileri: 
 
Adı Soyadı  : Onur Doğusan 
Telefon  : 212-319 57 66 
Faks  : 212-319 59 90 
e-posta adresi : onur.dogusan@emdas.com.tr  
 
Ortaklık ilişkileri sorumlusu; pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK, MKK ve Takasbank ile olan yazılı 
ve sözlü iletişimi sağlamaktadır. 
 
Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler: 
-     Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi  
      düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır. 
-     Genel kurulda pay sahiplerinin yararlanabileceği doküman hazırlanmıştır.  
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur.  
-     Mevzuat gereği, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir. 

 
 
3.   Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:  

Dönem içinde pay sahiplerinden yazılı veya e-posta ile herhangi bir bilgi talebi gelmemiştir. Pay 
sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, mevzuat gereği yapılan açıklamalar, 
Kamu Aydınlatma Platformu ve basın yoluyla duyurulmaktadır. Dönem içinde elektronik ortam 
bu amaçla kullanılmamıştır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme 
yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır. 
 

4.   Genel Kurul Bilgileri:  

Dönem içinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı, kurucu ortaklar ve halka açık 
hisse senedi sahibi ortakların katılmıyla yeterli çoğunluk sağlanarak gerçekleşmiştir. Medyadan 
katılım olmamıştır. Davet İMKB bülteni ve basın yoluyla yapılmıştır.  
 
Genel kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar, ana sözleşme ve kâr dağıtım önerisi şirket 
merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.  



Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konularda, kararların genel 
kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.  
 
Genel kurul toplantıları, katılımı kolaylaştırmak amacıyla şehir merkezinde yapılmakta, genel 
kurula çağrı ilanı, pay sahiplerinin yoğun şekilde takip ettiği düşünülen iki gazetede 
yayınlanmaktadır. Genel kurul tutanağı KAP sistemine kaydedilmekte ve SPK’ya gönderilmekte, 
ayrıca şirket merkezinde incelemeye açık tutulmaktadır.  

 
5.   Oy Hakları ve Azınlık Hakları:  

Sermayenin yüzde 5’ini teşkil eden A grubu hisseler, oy hakkında imtiyaza sahiptir. Bu imtiyaz 
sadece yönetim kurulu üyeleri seçiminde geçerlidir. Karşılıklı iştirak ilişkisi durumu yoktur. 
Dönem içinde, yönetimde azınlık paylarını temsil eden üye bulunmamaktadır. Birikimli oy 
kullanma yöntemi uygulanmamaktadır. 

 
6.   Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:   

Yönetim Kurulumuz; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir 
kâr dağıtımı politikası uygulanmasını benimsenmiştir.  

- Ana sözleşmemizde, kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile 
yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması ile kâr payı avansı 
dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 

- Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan SPK tarafından saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 

- Yönetim kurulumuz genel kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun 
mevcut kârlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen 
büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. 

- Kâr payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç 
mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen 
gösterilecektir. 
 

7.   Payların Devri:  

   Ana sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.  
  
 
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK 
 
8.   ġirket Bilgilendirme Politikası:  

Basından, pay sahiplerinden ya da potansiyel yatırımcılardan bilgi talebi olduğu takdirde şirket 
yetkilileri tarafından yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca, Bilgilendirme 
Politikamız aşağıda belirtilen internet adresinde de yer almaktadır.  

 
 
9.   Özel Durum Açıklamaları:  

Dönem içinde altı adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında İMKB ve 
SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları zamanında  KAP sistemine 
kaydedilmiştir.   

 
10. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği:  

Şirketimize ait internet sitesi yoktur. Ancak, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli 
bilgilerin yer aldığı ve aktif olarak kullanıma açık şirketimize ait bir bölüme, Eczacıbaşı web 
sitesindeki (www.eczacibasi.com.tr)  “yatırımcı ilişkileri”nden ulaşılabilir.   

 
11. Gerçek KiĢi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:  

Bilindiği üzere, Kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyette 
bulunmakta olup, bu konuda bir çalışması bulunmamaktadır. 

 
 
 



12. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması:  

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler, yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetimde görev alan 
kişiler, danışmanlar, portföy yöneticileri, denetçiler, bağımsız denetçilerdir. Bu kişilerin isimleri 
SPK düzenlemeleri çerçevesinde MKK sistemine girilmiş olup, gereği halinde güncellemeler 
yapılmaktadır.  
 

 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ 
 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:  

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda, talep olduğu takdirde yazılı ya da sözlü 
olarak bilgilendirilmektedirler. Pay sahipleri dışında, dileyen gerçek kişi ya da tüzel kişi temsilcisi 
(aracı kurum çalışanı, potansiyel yatırımcı, v.s) genel kurul toplantılarına dinleyici olarak 
katılabilmektedir. 

 
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:   

   Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
15. Ġnsan Kaynakları Politikası:  

Eczacıbaşı Topluluğu’nun insan kaynakları politikası uygulanmaktadır. Bugüne kadar 
çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili olarak herhangi bir şikayet alınmamıştır. 

 
16. MüĢteri ve Tedarikçilerle ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler:  

Şirketimizin faaliyet konusu gereği mal veya hizmet üretiminin olmaması nedeniyle müşterisi ve 
tedarikçisi bulunmamakta, dolayısıyla da bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır. 
 

17. Sosyal Sorumluluk: 

Şirketimizin faaliyet konusu mevzuat ile sınırlandırılmış bulunduğundan, sosyal sorumluluk 
kapsamında herhangi bir faaliyette bulunması mümkün değildir. Ayrıca, şirketimizin üretimi 
olmadığından çevreye zarar vermesi de söz konusu değildir. 

 
 
BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU 
 
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler:   

Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle tümü icracı olmayan beş kişiden oluşmaktadır.  

F. Bülent Eczacıbaşı  (Başkan)     
R. Faruk Eczacıbaşı   (Başkan yardımcısı)    
Z. Fehmi Özalp       (Üye)      
Levent A.Ersalman   (Üye) 
M. Sacit Basmacı   (Üye) 
 
Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır. Bu konuda bir talep ve/veya gerek 
görülmediği gibi, Topluluk dışı ortakların görüşleri yakından takip edilmekte ve bir dışsal bakış 
açısına ihtiyaç olduğu durumlarda da dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.   

 
Yönetim kurulu üyeleri Eczacıbaşı Topluluğuna bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak 
Topluluk dışında görev alamazlar. 

 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:  

Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’de yer 
alan niteliklerle örtüşmektedir. Ana sözleşmemizde “Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 
TTK ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir “ ifadesine yer 
verilmiştir.  

 

 



 

20. ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:  

Yatırım ortaklıklarının ana işlevi olan portföy işletmeciliği ve bu kapsamda portföy değerinin 
korunması ve artırılmasına yönelik işlemler hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Şirket ana 
sözleşmesinde de bu esaslara yer verilmiş olup, tüm çalışmalar bu düzenlemeler çerçevesinde 
yürütülmektedir.   

  
21. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması:    

Bu konuda; yönetim kurulu üyelerinden ikisinin oluşturduğu denetim komitesinden, Holding 
bünyesindeki Mali İşler Grup Başkanlığı’ndan ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM 
firmasından destek alınmaktadır. Ayrıca, SPK kararı uyarınca hazırlanmış bulunun  “İç Kontrol 
Prosedürü”ne uygunluğu açısından kontrol edilerek raporlama yapılmaktadır. Bu kapsamda  
2010 yılı içinde dört adet rapor hazırlanmıştır.   

  
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:  

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede açıkça 
belirlenmiştir. 

 

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:  

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, yönetim kurulu başkanının kendisine verdiği görev ile 
genel müdür tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yönetim kurulumuz onsekiz toplantı 
yapmıştır. Kararların alınması üyelerin yüzde 96 katılımıyla gerçekleşmiştir. Çağrılar, telefon 
ve/veya e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi 
sağlama Genel Müdür tarafından yapılmaktadır. 
 

Dönem içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, muhalefet şerhi olmaksızın 
alınmıştır.  SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde  yer alan konularda, yönetim kurulu üyeleri 
toplantılara fiilen katılmışlardır.   
 

Yönetim kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur. 
 
 

24. ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:  

Yönetim Kurulu üyelerimize, yasalar çerçevesinde genel kurul tarafından şirketle işlem yapma 
yetkisi verilmiş olmakla beraber, Eczacıbaşı Topluluğu’nun genel prensipleri doğrultusunda 
yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamaktadır. 

 

25. Etik Kurallar:  

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından oluşturulmuş bulunan etik kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar 
şirket çalışanlarına yazılı olarak bildirilmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır. 

 

26. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: 

Kuruluşumuzda denetimden sorumlu komite dışında, kurumsal yönetim komitesi veya başkaca 
komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine 
getirebilmesi amacıyla gerekli danışmanlık ve hizmetler, gerektiğinde dışarıdan satın 
alındığından kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır. 

 

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:  

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararları doğrultusunda herhangi bir ücret 
ödenmemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin hiç biri şirket ile ilgili herhangi bir mali işlem 
yapmamıştır. Performansa dayalı bir ödül sistemi yoktur. Şirket 2011 yılı faaliyet dönemi içinde 
hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi 
kullandırmamıştır. 
 
 
 
 


