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Şirket’imizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 15.00’de
Büyükdere Cad. Levent – İstanbul adresindeki WNYDHAM GRAND İstanbul Levent Hotel’de
aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat
kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan
Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacak olup toplantıya elektronik ortamda
katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları ve
MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde
toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, noterden düzenlettirecekleri ekte ve
www.eczacibasi.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1
sayılı Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan vekâletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin
kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS’ne kaydettirmeleri gerekmektedir.
EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS
üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya
vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden
atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2016 yılı finansal tabloları
ve bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtımı
hakkındaki teklifi ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden önceki 21
gün süre ile şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresimizde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirket Merkezi Adresi, Büyükdere Cd.No.185 Kanyon Ofis Kat.23 Levent, İstanbul
Tel : 0212 371 72 27
Faks: 0212 371 72 22
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ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
13 NİSAN 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması,
müzakere edilmesi ve onaylanması.
3- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması.
5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, T.T.K.’nun 363. maddesi uyarınca
atanan Seyfettin Sarıçam’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması.
6- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7- Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan
önerinin görüşülmesi, görüş ve onaya sunulması.
8- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
9- Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız
Denetim Şirketi’nin seçimi.
10- Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,12,13,15 ve 36. maddelerinin tadili ile 24.
maddesinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
11- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve
2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine
verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme
Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14- Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu
sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için
yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde
bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
16- Dilekler.
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Seri (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 13 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olağan
genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:
1.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz, 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. Kayıtlı sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon)
Türk Lirası, çıkarılmış sermayesi 21.000.000,- (Yirmibirmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Çıkarılmış Sermayesi

:21.000.000-TL

Kayıtlı Sermayesi

:75.000.000-TL

Ortaklık Yapısı
aşağıdaki gibidir:

: Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı

Ortaklar

Grubu

Pay
(TL)

Tutarı

Pay Oranı (%)

Eczacıbaşı Yatırım Holding

B

5.796.245

27,60

Holding

A

1.050.000

5,00

Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
Tüketim Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

B

3.150.000

15,00

F.Bülent Eczacıbaşı

B

84

< 0,01

Faruk R. Eczacıbaşı

B

84

<0,01

Diğer(*)

B

11.003.587

52,39

21.000.000

100,00

Ortaklığı A.Ş.
Eczacıbaşı
Yatırım
Ortaklığı A.Ş.

Toplam

Sermayeyi temsil eden payların 1.050.000 adedi (A) grubu, 19.950.000 adedi (B) grubu paylardır.
Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A)
Grubu payların her biri 15 (Onbeş) adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) adet oy hakkına
sahiptir.
Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca kendilerini Genel Kurul’da pay sahibi
olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler.
2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme
Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir talep
iletilmemiştir.
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3. Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine ilişkin Açıklamalar
Gündem Madde 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.
Gündem Madde 2: Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016Yılı 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.eczacibasiyo.com.tr adresindeki
Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay
sahiplerimizin incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2016 yılı
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Gündem Madde 3: 2016 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.eczacibasiyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okunarak, Genel
Kurul’da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Gündem Madde 4: 2016 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.eczacibasiyo.com.tr
adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun
olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Gündem Madde 5: Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, T.T.K.’nun 363. maddesine
uyarınca atanan Seyfettin Sarıçam’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulca onaylanması,
Yönetim Kurulu Başkanı Levent A. Ersalman’ın 30.09.2016 tarihi itibariyle görevinden ayrılması
nedeniyle, yönetim kurulumuz boşalan yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığına 30.09.2016 tarih ve 19
sayılı kararı ile Seyfettin Sarıçam’ın atanmasına karar vermiştir. T.T.K.’nun 363. Maddesi uyarınca bu
atama işlemi genel kurulun onayına sunulmaktadır.
Gündem Madde 6: 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
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Gündem Madde 7: Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca

hazırlanan önerinin görüşülmesi, görüş ve onaya sunulması.
Şirket Kar Dağıtım Politikası ekte yer almaktadır. (Ek;3)
Yönetim Kurulumuz; 13 Nisan 2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı
gündeminde bulunan kar dağıtım maddesine ilişkin olarak;
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II,14.1 No’lu tebliğ hükümlerine uygun
olarak hazırlanan finansal tablolarda dönem karı oluşmasına karşın Vergi Usul Kanunu
hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda zarar oluşması nedeniyle dönem karından
kar dağıtımı yapılmaması,
2. Dağıtılabilir nitelikteki olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıllar karları) karşılanmak üzere
çıkarılmış sermayemizin (brüt=net) %10’u oranında (toplam 2.100.000TL, 1 TL nominal
değerli pay başına 10 Krş) kar payı dağıtılması,
3. Kar payı dağıtımına 2 Mayıs 2017 tarihinde başlanılması,
4. Finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıllar zararlarının mahsubunda kullanılması,
Teklifinin genel kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Bu öneri esas
alınarak hazırlanan kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır. (Ek;4)

Gündem Madde 8: Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
13 Nisan 2017 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Seyfettin Sarıçam, Sn. M.Sacit Basmacı,
Sn. Simhan Savaşçın Başaran ve bağımsız üyeler Sn. Prof.Dr. Asaf Savaş Akat ve Sn. D.Tamara
Bozkuş’un görev süreleri sona ermektedir.
Yeni dönem Yönetim Kurulu üye adaylarımız Sn. Seyfettin Sarıçam, Sn. M.Sacit Basmacı, Sn.Simhan
Savaşçın Başaran ve bağımsız üyeler Sn.Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Sn.D.Tamara Bozkuş olup,
2018 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmaları önerilmektedir.Adayların
özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları Ek:1’de yer almaktadır.
2016 yılından yapılan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Üyelere ayda 6.500 TL brüt ücret
ödenmesine, yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışında kalan üyelerine herhangi bir ücret
ödenmemesine karar verilmiştir.
Bu yıl yapılacak toplantıda yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret konusu da değerlendirilecektir.
Gündem Madde 9: Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız Denetim
Şirketi’nin seçimi.

Yönetim Kurulumuz, T.T.K.’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince,
Şirketimizin 2017 yılı hesap döneminin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komitemiz
tarafından yapılan öneri üzerine, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmasına ve belirlenen bu Bağımsız Denetim Şirketi'nin
seçiminin 2016 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına
sunulmasına karar vermiştir.
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Gündem Madde 10: Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,12,13,15 ve 36. maddelerinin tadili
ile 24. maddesinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması .
Söz konusu değişiklikler esas sözleşmemizin mevzuat değişikliklerine uyumu amacını taşımaktadır. Bu
işleme yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.02.2017 tarih, 12233903-320.99-E.2371 sayılı
yazısına istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2017
tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile gerekli izin ve onaylar alınmıştır.

Esas sözleşmenin tadil önerisi ekte yer almaktadır. (Ek;6)
Gündem Madde 11: Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
ve 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
2016 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu tarafından bağış ve yardım yapılmaması yönündeki “Bağış ve Yardım Politikası”nın
uygulanmasına 2017 yılında devam edilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.
Gündem Madde 12: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2016 yılında üçüncü kişiler
lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Gündem Madde 13: Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen
''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Seri (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey
Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket’imiz tarafından yazılı hale getirilmiştir.
Yönetim kurulumuz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için daha önce onaylanmış olan
“Ücretlendirme Politikası’nın uygulanmasına devam edilmesi ve “Ücretlendirme Politikası”nın
şirketimiz internet sitesinde yayınlanması suretiyle pay sahiplerine bilgi verilmesine karar vermiştir.
(Ek:2)
Madde 14: Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Şirket Bilgilendirme Politikası revize edilmiş ve son hali Yönetim Kurulu’nun 14 Şubat 2017 tarih ve 3
sayılı toplantısında kabul edilerek KAP ve şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.(Ek;5)
Bilgilendirme politikasının revize edilmiş hali ortakların bilgisine sunulacaktır.
Gündem Madde 15: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikincidereceye kadar kan
ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde
bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu
faaliyetler için izin verilmesi;
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395.
Maddesi’nin 1. Fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri
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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, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’un
onayına sunulacak olup; 2016 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.
Gündem Madde

16: Dilekler.

EKLER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yönetim Kurulu adayları özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları
Ücretlendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kar Dağıtım Tablosu
Bilgilendirme Politikası
Esas sözleşme tadil önerisi
Vekâletname Örneği
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EK:1 Yönetim Kurulu Adaylarımızın
Özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları
Seyfettin Sarıçam – Özgeçmiş
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 İşletme Yüksek Lisansı
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 Stratejik Planlama ve Finansman
Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

M. Sacit Basmacı
1952 yılında doğan Sacit Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans
eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde
tamamladı.
1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı,
1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 19842002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Koordinatörü,
Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman
olarak iş yaşamını sürdürdü.
2003-2004 yılları arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten
Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörlüğü ve Eczacıbaşı Holding
Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup
Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Simhan Savaşçın Başaran
1962 yılında doğan Simhan Savaşçın Başaran, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde
tamamladıktan sonra, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Avukatlık stajının ardından, 1985 yılında serbest avukat olarak meslek hayatına başladı. 1993 yılından
itibaren Turunç & Savaşçın hukuk bürosunda ortak avukat olarak çalışmalarını sürdürdü. 2008 yılında
Eczacıbaşı Topluluğu’na katılan Başaran, Eczacıbaşı Holding’de 2008 – 2010 yılları arasında
Eczacıbaşı Holding Hukuk Başdanışman Yardımcılığı görevinde bulundu ve 2011 Ocak ayından bu
yana Eczacıbaşı Holding Hukuk Başdanışmanlığı görevini yürütmektedir.

Asaf Savaş Akat
1943 yılında doğan Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesini bitirdi. İngiltere East Anglia Üniversitesinde master,İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinde
doktora yaptı.AFS,AIESEC,OECD ve ABD bursları ile aralıklarla çeşitli ülkelerde eğitim,staj,kurs ve
sertifika programlarına katıldı.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 1973’te doçent,1980’de profesör
oldu.Aynı üniversitede ve Marmara Üniversitesinde öğrenim üyeliği,İstanbul School of International
Studies’de akademik kurul üyeliği yaptı.1996-1998 yıllarında Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini
üstlendi.Halen aynı üniversitede öğretim üyesidir.
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Asaf Savaş Akat,akademik yaşamının yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler aldı.1982’den 1992’ye
kadar sırasıyla Kavala Şirketler Grubu Başkan Danışmanı,Çatı İnşaat Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu
Üyesi,Kavala Yatırım Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi,İMTAŞ Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı,Eczacıbaşı İlaç Yürütme Kurulu Danışmanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çalıştı.

D.Tamara Bozkuş
1947 yılında Malatya’da doğan Dırahşan Tamara Bozkuş,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nde tamamladı.
Tokar Tesisat Ltd. kuruluşunda Muhasebe Şefi olarak göreve başlayan Dırahşan Tamara Bozkuş 1971
yılında Alarko Holding’e bağlı Aldağ Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali işler Müdürü olarak görev
yaptı.
1981 yılında Eczacıbaşı Holding Ekom Dış Ticaret A.Ş. Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan
Dırahşan Tamara Bozkuş,1987 yılında Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarında İpek Kağıt Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye geçerek sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Mali İşler Müdürü olarak görevini sürdürdü
ve emekli oldu.
Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip olan Dırahşan Tamara Bozkuş,halen sivil toplum kuruluşlarında
görev yapıyor.
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye
Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında ‘’bağımsız
üye ‘’ olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;


Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak
% 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son 5
yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadığını,



Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev almadığımı,



Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde
ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,



Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip
olduğumu,



Üniversiteler haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı
olarak çalışmadığımı,



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



Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar vereceğimi,
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Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.
Prof.Dr.Asaf Savaş Akat
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye
Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında ‘’bağımsız
üye ‘’ olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;


Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak
% 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son 5
yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadığını,



Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev almadığımı,



Son 5 yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde
ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,



Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip
olduğumu,



Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,



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



Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar vereceğimi,



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

Dırahşan Tamara Bozkuş
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EK:2 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme
Politikası
Ücretlendirme Politikası:
“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, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde diğer şirketlerde icrada bulunan yönetim kurulu
üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında
ödeme aslen görevli bulundukları kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 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.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılmayacak, bu kişilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan
oluşmaktadır.
Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek
performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve
uygulanmaktadır.
Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas
alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet
edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz
hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup;
organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans
göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.
Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin
gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı
ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen
hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.
Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir
parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu
gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.”
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EK:3 Kar Dağıtım Politikası
15 Nisan 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası
aşağıda yer almaktadır;
Portföydeki varlıkların alım satımından oluşan kar, tahakkuk etmiş değer artışı/düşüşü, faiz, temettü vb.
gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin indirilmesinden sonra
kalan kar Şirketin safi karıdır. Şirket karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri
ve diğer mevzuata uyulur.
Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi,
fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır. Şirketin temettü
dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uyulur.
Şirket net dağıtılabilir karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri ve diğer
mevzuata uyulur.
Şirketin finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle
mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle
mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek
akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. Maddesindeki
düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 39. maddesi dağıtılabilir karın %20’ sinin
dağıtılması zorunluluğunu getirmiştir.
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Sermaye Piyasası
Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Ana Sözleşme
hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz.
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Ek 4: KAR DAĞITIM TABLOSU
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EK:5 Bilgilendirme Politikası
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası
1.
Genel Çerçeve: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ECBYO),Türk Ticaret Kanunu (TTK),
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
düzenlemelerine uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir.
Bilgilendirme Politikası’nda amaç; ECBYO’nun tabi olduğu düzenlemelere uygun olarak, pay
sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, sermaye piyasası katılımcıları ve ilgili diğer taraflar ile zamanında,
tam, doğru, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda ulaşılabilir, aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması
ve muhafaza edilmesidir.
ECBYO, bu amacı yerine getirirken Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda azami özeni
gösterir.
2. Yetki ve Sorumluluk: ECBYO’da bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözetimi ve
geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikası ve
bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve ECBYO kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.
Bilgilendirme Politikası’nın koordinasyonu ve gözetimi için Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Birimi
Yöneticisi görevlendirilmiştir. Bu görev, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile
koordinasyon içinde ve gerektiğinde Eczacıbaşı Holding A.Ş. Mali İşler ve Kurumsal İletişim Grup
Başkanlıkları ile yapılan işbirliği ile yerine getirilir.
3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları:
Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere ECBYO’nun bilgilendirme
politikası çerçevesinde kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda gösterilmiştir:










KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu
Periyodik olarak kamuya açıklanan haftalık raporlar, performans sunum raporları ve SPK
düzenlemelerinde belirtilen diğer bilgilendirme dökümanları, finansal raporlar, yönetim kurulu
faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yayımlanması gereken izahname, sirküler,
duyuru metinleri ve diğer dökümanlar
Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı kurumsal internet sitesi (www.eczacibasi.com.tr), sürekli
bilgilendirme formu, bilgi toplumu hizmetleri
Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telefonla yapılan bilgilendirme görüşme ve
toplantıları,
Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.

4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler:
Özel durum açıklamaları Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi tarafından
hazırlanıp, prensip olarak bu kişiler tarafından imzalanarak yasal süreler içerisinde KAP
aracılığıyla kamuya duyurulur ve ECBYO internet sitesinde yayınlanır. ECBYO’da özel durum
açıklamalarının yapılmasından sorumlu, şirketi temsil ve ilzama yetkili, nitelikli elektronik sertifika
sahibi en az iki yönetici belirlenir.
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5. Finansal Raporlar, Haftalık Raporlar, Performans Raporları ve Kamuya Açıklanması Gerekli
Diğer Bilgiler:
Finansal Raporlar kamuya açıklanmadan önce sermaye piyasası mevzuatı gereği Denetimden
Sorumlu Komite’den uygunluk görüşü alınarak, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk
beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu yasal süreleri içerisinde KAP aracılığıyla kamuya duyurulur. Söz konusu
raporlara geriye dönük olarak, ECBYO’nun yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı kurumsal internet
sitesinden (www.eczacibasi.com.tr) ulaşılabilir. Yıllık faaliyet raporunun basılı kopyaları, ECBYO
yatırımcı ilişkileri biriminden temin edilebilir.
Yıllık finansal tablolar, faaliyet raporu, denetim raporu ve kâr dağıtım önerisi her yıl olağan genel
kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler dahilinde ECBYO merkezinde pay
sahiplerinin incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.
SPK’nın menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde haftalık raporlar,
performans sunum raporları, aracı kuruluş ve ödenen aracılık komisyonuna, portföyün yönetimi ve
dışardan alınan hizmetlere ilişkin ilişkin bilgiler, ödenen yıllık komisyon ve ücretler, çalışanlara aylık
ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelere ilişkin bilgiler düzenlemelerde
belirtilen formatlara uygun olarak hazırlanır, süreleri içinde KAP’ta açıklanır ve internet sitemiz ve
ECBYO merkezinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.
6. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular:
Esas sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırımı ve temettü ödemesi gibi
konulara ilişkin ilan ve duyurular, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak ilan edilir.
7. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar:
Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde; genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri
gibi ortakları ilgilendiren işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmelerini sağlayan izahname ve
duyuru metinleri KAP’ta ve düzenlemelerde belirtilen yerlerde ilan edilir. Söz konusu dokümanlara
ECBYO’nun kurumsal internet sitesinde de yer verilir.
8. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları:
Gerekli görüldüğünde yazılı ve görsel medyada basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri veya Genel Müdür tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamalara
internet sitesinde yer verilir
9. Kurumsal Web Sitesi:
Kamunun aydınlatılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla, SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi aktif olarak kullanılır.
İnternet sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü içerikte ve şekilde
düzenlenir.
Yatırımcı İlişkileri bilgilerinin yer aldığı www.eczacibasi.com.tr internet adresindeki kurumsal
internet sitesinde, ECBYO tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara ayrıca yapılacak genel kurul
toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere
erişim imkanı sağlanır, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet
sitesindeki bilgilerin güncellenmesi Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinin
koordinasyonunda gerçekleştirilir ve internet sitesinin sürekli güncel tutulmasına özen gösterilir.
İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.
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10. Yatırımcı İlişkileri Birimi:
Gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistler ile ilişkilerin düzenli ve etkin bir şekilde
yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmalar,
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Pay sahipleri veya ilgili diğer taraflarca
e-posta, telefon, faks gibi iletişim araçları ile iletilen sorular, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde
en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi koordinasyonunda cevaplandırılır.
11. Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin
Esaslar:
Gerek görülmesi halinde bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenlenebilir bu
toplantılarda yapılan sunum ve raporlar ECBYO internet sitesinde yayınlanır. Buna karşılık, bu
toplantılarda henüz kamuya açıklanmamış önemli ve/veya özel hiçbir bilgi açıklanmaz ve yeni bir
bilgilendirme yapılmaz.
ECBYO, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve
internet sitesinde yayınlamaz, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez,
doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.
12. Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ve
Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları:
Eczacıbaşı Topluluğu hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haberlerin
takibi, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla yapılmaktadır.
Basın-yayın organlarında veya diğer kitlesel iletişim araçlarında ilk kez kamuya duyurulan veya
daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde;
ECBYO’nun paylarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi ve
yayınlandığı basın-yayın organının bilinirliği ve ulaştığı kitlenin genişliği de değerlendirilerek gerekli
görülen hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde özel durum
açıklamasında bulunulur.
İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin
içeriğindeki bilgiler daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya aydınlatma araçları
ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada
bulunulmaz.
ECBYO kaynaklı olmadığı, asılsız, söylenti ve dedikodu niteliğinde olduğu belirgin olan haberlere
ilişkin olarak herhangi bir görüş bildirilmez veya kamuya açıklamada bulunulmaz. 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 ECBYO’nun Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu
yönünde bir basın açıklaması yapılabilir.
Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarında, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak
yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliği ve doğruluğuna
ilişkin olarak kamuya açıklama yapma zorunluluğu yoktur.
ECBYO, özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak;
Eczacıbaşı Topluluğu ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülmesi halinde kamuya
açıklama yapılmasını değerlendirir ve konu ile ilgili olarak basına açıklama yapılabileceği gibi
kurumsal internet sitesi aracılığıyla da kamuya açıklamada bulunabilir.
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13. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler
İçsel ve sürekli bilgilerin mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin
gizliliğinin korunması için azami özenin gösterilmesine dikkat edilir. ECBYO’nun içsel ve sürekli
bilgilerine sahip olabilecek kişilere, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bu bilgilerin
gizliliğini sağlamakla yükümlü oldukları ve mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında
kapsamlı olarak bilgilendirmeler yapılır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar,
mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri ve söz konusu yükümlülüklere aykırı davranılması halinde
uygulanabilecek yaptırımlar konusunda imza karşılığı yazılı olarak bilgilendirilirler.
ECBYO, finansal tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasından önce “sessiz
dönem” uygulamasını yürütür. Asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz
açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmış bilgiler
haricinde faaliyetleri, finansal durumu, finansal performansı ve sonuçları hakkında görüş bildirmez,
yorumda bulunmaz ve soruları cevaplandırmaz. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Sessiz
dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen
günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar
geçen süredir. Ancak bu dönem şirket yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri
programlara katılımlarına engel oluşturmaz.
14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar:
ECBYO’ nun Yönetim Kurulu Üyeleri, 1.derecede imza yetkilileri ile içsel bilgilere doğrudan ya da
dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ECBYO’ nun gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini
etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilir.
Bu çerçevede, ECBYO Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Eczacıbaşı Holding CEO’su, idari
sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.
İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte ECBYO’ nun gelecekteki
gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişi ve
yöneticiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilmemiştir.
ECBYO payları ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarında, idari sorumluluğu bulunan
kişiler, mevzuat gereği bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler ve ana ortak tarafından
gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin kamuya açıklanmasına ilişkin her türlü sorumluluk işlemi
yapan kişiye aittir.
15. Geleceğe Dönük Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması:
ECBYO, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz.
Bunun yerine ECBYO, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör
ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası
katılımcılarına aktarmayı tercih eder.
ECBYO’nun geleceğe dönük içsel bilgi niteliğindeki tahmin ve planlarına ilişkin değerlendirmeleri ve
bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
kamuya açıklanabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılacağı gibi SPK
düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla
yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla yapılabilir. ECBYO’nun geleceğe dönük
değerlendirmelerini açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri yetkili kılınmıştır.
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Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, başka bir deyişle
kamuya açıklanan geleceğe yönelik tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi
veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki
değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır. Daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler
arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin
yapılacak açıklamalarda, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

EK:6 ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ
ESKİ METİN

YENİ METİN

Merkez ve Şubeleri

Şirketin Merkezi

Madde 3 - Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Büyükdere
Caddesi, Tekfen Tower, No. 209, Kat.6 Levent/İSTANBUL’dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca,
T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Madde 3- Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi
Büyükdere Cad. No.185 Kanyon Ofis K.23 Levent Şişli –
İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve
ayrıca Kurul'a, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu
durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası
Kurulu’na bilgi vermek şartı ile şube ve temsilcilikler açabilir.
Şube ve temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
Şirketin Süresi

Şirketin Süresi

Madde 4 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Şirket'in süresi sınırsız
olup, ortaklık kanuni sebepler ile veya esas sermayenin en az yüzde
yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin
olumlu oyları ile alınacak fesih kararı üzerine son bulur. İlk toplantıda
bu karar nisabı sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de
aynı karar nisabı aranır.

Madde 4 - Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile
kısıtlanmamıştır.

Yapılmayacak İşler
Yapılmayacak İşler
Madde 6 - Şirket özellikle;
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
Madde 6 - Şirket özellikle:
b) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat veya
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz,
katılım fonu toplayamaz ve mevduat veya katılım fonu
b) Bankalar Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve
toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
mevduat toplama sonucunu
c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.
verebilecek iş ve işlemler yapamaz,
ç) Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
c) Ticari, sınai ve zırai faaliyetlerde bulunamaz,
d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz.
d) Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.
e) Portföylerindeki varlıkları rehin veremez ve portföye ilişkin
olarak yapılan işlemler ve Kurulca izin verilen haller haricinde
Ayrıca, şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve
teminat olarak gösteremez.
kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklara da uyar.
f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle
gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken
miktardan fazla nakit tutamaz.
g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır
ve taşınmaz mal edinemez.
ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık
satın alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz.
Rayiç değer Tebliğ’de tanımlanan değerdir.
Ayrıca, şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve
yasaklara da uyar.
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Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 8 - Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve
denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi
bir menfaat sağlayamaz.

Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı

Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı

Madde 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
kredi kuruluşlarından kamuya açıkladığı önceki yıla ait son haftalık
raporda yer alan net aktif değerinin %20 sine kadar kredi kullanabilir
veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na
uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma aracı
niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. Genel Kurul
herhangi bir borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı
çıkarılması, hükümlerini ve şartlarını saptamak yetkisini ilgili
mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu’na bırakabilir.

Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi ve Ödünç Menkul

Madde 9- Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, kamuya açıkladığı son hesap dönemine ilişkin yıllık
finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının %20’sine
kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak
suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç
edebilir.

Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi ve Ödünç
Menkul Kıymet Verilmesi

Kıymet Verilmesi
Madde 10 - Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin
veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak, sermaye piyasası
mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde kredi temini için portföyün
%10‘unu teminat gösterebilir.
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Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 8 - Şirket huzur hakkı, ücret, prim, kâr payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından
ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline
ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Madde 10 - Şirket, portföyündeki varlıkları rehin veremez ve
portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat
olarak gösteremez. Ancak, sermaye piyasası mevzuatının
ilgili hükümleri çerçevesinde kredi temini için portföyün
%10‘unu teminat gösterebilir

Şirket Portföyünün Oluşturulması ve Riskin Dağıtılması Esasları

Şirket Portföyünün Oluşturulması ve Riskin Dağıtılması

Madde 12 – Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması
esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde
bulundurulur. Sermaye Piyasası Kanununun 49. maddesinde ve
yürürlükte olan ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim
ilke ve sınırlamalarına uyulur.

Esasları

a) Şirket, portföy değerinin % 10’undan fazlasını bir ortaklığın menkul
kıymetlerine yatıramaz.
b) Şirket hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %
9’undan fazlasına sahip olamaz.
c) Şirket, portföyüne rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç
bedelin altında varlık satamaz. Rayiç bedel, borsada işlem gören
varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından
oluşan alımda en düşük, satımda en yüksek fiyattır.
d)Şirket portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır.
Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına Şirket
portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir. Borsada
işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan
Şirketin yatırım aşamasında, portföyünde bulunan özel sektör
borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülebilmesini
teminen ihraççı veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin bir sözleşme
imzalaması gerekmektedir.

yönetim ilkelerine uyulur.

e) Şirket;
1- Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı
kuruluşların ve bu kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak
ortaklık ilişkisi bulunan aracı kuruluşların,
2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı
kuruluşların,
3-Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı
kuruluş
olmaması
durumunda;
imtiyaz
sahibinin,sermayesinin
%10’undan
fazlasına
sahip
bulunduğu aracı kuruluşların,
4-Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz bulunmaması
durumunda, Şirketin sermayesinin %10’undan fazlasına
sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin
%10’undan
fazlasına
sahip
oldukları
aracı
kuruluşların,halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası
araçlarına ihraç miktarının azami %10’u ve Şirket
portföyünün azami %5’i oranında yatırım yapabilir.
f) T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan halka
arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla Şirket portföyüne menkul kıymet
alınabilir. Bu menkul kıymetler bu maddenin (a) bendinde yer alan
sınırlama kapsamında değerlendirilmez.
g) Şirkette imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve Şirketin
sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı
ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin
%20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası
araçlarının toplamı, Şirket portföyünün %20’sini aşamaz.
h) Şirket portföy değerinin en fazla %30’u bir topluluğun para ve
sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden
birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim
açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre
bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir
ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı
ortaklıklar bütününü ifade eder.
ı) Portföy değerinin en fazla %20'si Takasbank Para Piyasasında
değerlendirilebilir.
i) Portföy değerinin en fazla %20’si Kurul kaydında bulunan menkul
kıymet yatırım fonu, yabancı yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest
yatırım fonu, koruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım fonu
katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir
yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, Şirket portföyünün %4'ünü
geçemez. Katılma payları Şirket portföyüne dahil edilen yatırım
fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez
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Madde 12 – Şirket portföyünün yönetiminde Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 48 inci maddesinde, yürürlükte olan ilgili
tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan sınırlamalara ve
Şirket gerekli görmesi halinde portöye yabancı kıymetler
alabilecek olup, söz konusu yabancı kıymetlere ilişkin bilgiler
şu şekildedir:
T.C. Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan para birimleri
üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlerden borsa veya borsa
dışında ikincil piyasada işlem görenler alınır.
Şirket portföyüne New York American Over-the-Counter Market
(NASDAQ), New York, Londra, Tokyo, Frankfurt, Singapur,
Lüksemburg, Shangai, Hong Kong, Toronto, Paris, Lizbon,
Amsterdam, Brüksel, BM&F Bovespa, Budapeşte, Malta, Oslo,
Helsinki, İtalya, İşviçre, İspanya, Avustralya borsalarına kote
edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir.
Şirket Portföyüne yabancı devlet kamu piyasası araçlarından
A.B.D, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada,
Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya,
,İtalya, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya,
Portekiz, Rusya, Meksika, Arjantin, İsveç, Singapur, Yeni
Zelanda, Brezilya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore,
Çin, Belçika, Kuveyt, Malezya, Malta, Polonya, Katar, Tayvan,
Tunus ve Karadağ ülkelerine ait olanlar alınabilir. Portföye
yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş menkul kıymetler
alınamaz.
Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları
satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda
satılabilir.

j) Şirket portföyüne, T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para
birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlerden borsa veya
borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi
tutulmuş olanlar alınır. Derecelendirme mekanizması bulunmayan
ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları portföye alınamaz.
Şirket portföyüne New York American Over-the-Counter Market
(NASDAQ), New York, Londra, Tokyo, Frankfurt, Singapur,
Lüksemburg hisse senedi ve tahvil borsalarına kote edilmiş yabancı
sermaye piyasası araçları alınabilir.
Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın
alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu
kıymetler, Türkiye içinde, Türkiye’de veya dışarıda yerleşik kişilere
satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz.
k) Şirket, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım
yapamaz.
l) Şirket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının
Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında
Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile
herhangi bir anda portföyündeki varlıkların piyasa değerlerinin en
fazla %50’si tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç verebilir. Ödünç
verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılır. Şirket portföyünden
ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100’ü
karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek
teminatın Şirket adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir.
Teminat tutarının ödünç verilen menkul kıymetlerin piyasa değerinin
%80’inin altına düşmesi halinde Şirket teminatın tamamlanması ister.
Şirketin taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek
taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün
konulması mecburidir.
Şirket İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında
portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %25'i
tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Kıymetli maden ödünç
işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi
çerçevesinde yapılır.
m) Şirket portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin
Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin
5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu
edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo
sözleşmelerini dahil edebilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo
sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması
zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri
çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların
Takasbank’da Şirket adına açılmış olan bir hesapta saklanması
gerekmektedir. Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine Şirket
portföyünün en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.
Şirket, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya
Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci
maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği
borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine portföyünde yer alan
repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin
%10’una kadar taraf olabilir.
Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri:
V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü
ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde
belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören
benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate
alınmak üzere, Şirket yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu
itibarla borsa dışında repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması
durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde Şirketin
resmi internet sitesinde ve KAP’ta sözleşmeye konu edilen kıymet ve
sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi
verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve
belgeler ayrıca Şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl
süreyle muhafaza edilir.
n) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında
yapılacak işlemler ile Şirket portföyüne dahil edilmesi veya Şirket
portföyünden çıkartılması mümkündür.
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o) Şirket portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli
madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları
üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, future ve
vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı Şirket net
aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin
Şirketin yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması
zorunludur. Borsa dışında gerçekleştirilecek vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerine ilişkin işlemlerde Kurul düzenlemeleri esas alınır.
ö) Şirket portföyüne varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapılan
yatırımların toplamı Şirket portföy değerinin %15’ini geçemez. Ayrıca,
aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan varantların toplamı Şirket portföy
değerinin %10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantların
toplamı ise Şirket portföy değerinin %5’ini geçemez. Şirketin açık
pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem
sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.
p) Şirket portföyünün en fazla %20’si ulusal veya uluslararası
borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu
madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
r) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, temettü dağıtımı
ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, Şirket esas
sözleşmesinde ve ilgili Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi
veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün
içinde esas sözleşmede ve ilgili Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi
zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması
veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre Şirketin
başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.
s) Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25'i,
devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi
teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırılır.
ş) Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve Vadeli İşlem
ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin teminatı
kapsamında yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde
vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
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Şirket Portföyünün Saklanması

Şirket Portföyünün Saklanması

Madde 13- Şirket portföyündeki varlıklar, saklayıcı nezdinde
yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır.

Madde

Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye
piyasası araçları Şirket adına Takasbank IMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. nezdinde saklanır.Bunun dışında kalan para ve
sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda Şirket , Kurul
tarafından uygun görülmek ve Takasbank İMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.’ne dışarıdan sağlanan varlıklar ve bunların değerleri
konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak
koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.

ve esaslar çerçevesinde saklanır.

13-

Şirket

portföyündeki

varlıklar,

Kurulca

yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde ve Kurulca belirlenen usul

Şirket portföyündeki kıymetli madenlerin İstanbul Altın Borsası’nda
saklanması zorunludur. Kıymetli madenlerin saklanmasına ilişkin
sözleşmenin esasları İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenir.
Şirket portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye
piyasası araçları yetkili bir aracı kuruluş nezdinde saklanır. Saklama
ile ilgili masraf ve ücretler ülkelerin değişik enstrümanlarına göre
farklılık gösterebilir. Saklamacıların gönderdiği belgelerin Şirket
nezdinde tutulması zorunludur.

Portföy Yöneticiliği Hizmeti, Danışmanlık Hizmeti ve Diğer

Ortaklık Portföyünün İdaresi
Madde 15 - Şirket yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla
kendi portföyünü yönetebileceği gibi portföy yönetim hizmetini
imzalanan bir sözleşme ve Kurul’un portföy yöneticiliğine ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip
kurumlardan da sağlayabilir.
Şirket portföy yönetim hizmetini dışardan sağlamadığı durumda,
Kurul’dan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kurumdan
imzalanan bir sözleşme ve Kurul’un yatırım danışmanlığına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.
Şirket muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri gibi
hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir aracı kuruluştan
veya portföy yönetim şirketinden sağlayabilir.
Bu hizmetlerin alımı esnasında Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur.

Hizmetler
MADDE 15- Şirket, yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam
etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği gibi, portföy
yönetim hizmetini Kurul’un onayının alınması şartıyla ve
imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden
de alabilir.
Portföy yönetim hizmetinin Şirket dışından sağlanmadığı
durumda, Kurulun onayının alınması şartıyla Kuruldan yatırım
danışmanlığı yetki belgesi almış bir portföy yönetim şirketi ile
imzalanan bir sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı
hizmeti sağlanabilir
Şirket, muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile iç kontrolden
sorumlu personeli yatırım kuruluşlarından; kontrolü ve takibi
yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk
yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve
Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan
sağlayabilir. Şirket, bir portföy yönetim şirketinden portföy
yönetim hizmeti alması halinde, ilgili portföy yönetim
şirketinden risk yönetim sistemi hizmeti de alabilir.
Bu hizmetlerin alımı esnasında Kurul düzenlemelerine ve
sınırlamalarına uyulur.
Şirket bünyesinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde,
iç kontrol sisteminin ve teftiş biriminin oluşturulması
zorunludur. Risk yönetim sistemi ise söz konusu hizmetin
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan
sağlanmaması halinde Şirket bünyesinde oluşturulur.

Denetçilerin Ücretleri
Madde 24 - Denetçilerin ücretleri Genel Kurul’ca karara bağlanır.
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Madde 24 – İPTAL EDİLMİŞTİR.

Madde 36 - Şirket’in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunmasıŞirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk
Madde 36 - Şirket’in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih
Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin
nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye
piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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EK :7 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 13 Nisan 2017 Perşembe günü, saat 15.00’de Büyükdere Cad. Levent –
İstanbul adresinde bulunan WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Hotel’de yapılacak olağan genel kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri
imzalamaya
yetkili
olmak
üzere
aşağıda
detaylı
olarak
tanıtılan
...................................................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri

Kabul

1.

Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının
imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2.

Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun
okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

3.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin
okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi
verilmesi.

4.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması.

5.

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, T.T.K.’nun 363. maddesine
uyarınca atanan Seyfettin Sarıçam’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel
kurulca onaylanması,

6.

2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

7.

Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca
hazırlanan önerinin görüşülmesi, görüş ve onaya sunulması

8.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
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Red

Muhalefet Şerhi

9.

Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen
Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi.

10. Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,12,13,15 ve 36. maddelerinin
tadili ile 24. maddesinin iptal edilmesinin müzakere edilmesi ve karara
bağlanması.
11. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın
belirlenmesi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2016 yılında üçüncü
kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen
gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen
''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu
üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması
ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu
sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2016 yılı içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017
yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.

16. Dilekler.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
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2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine
ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
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