2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
2018 YİLİ KURUMSAL YONETİM UYUM RAPORU
1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANİ

Köklü ve üzün yılların birikimi ile ölüştürülmüş ölan Şirketimiz yönetim pölitikası, halka açık şirketler için
önemli bir düzenleme ölan kürümsal yönetim ilkelerinin getirdigi yönetim anlayışı ile daha da güçlenmiş
ve mevzüatın öngördügü zörünlü ilkelere üyüm saglanmıştır. Kürümsal yönetimin önemine ve katkısına
inanan Şirketimiz yönetimi, zörünlü ölmayan Kürümsal Yönetim İlkelerine tam üyümü amaçlamakla
birlikte, ilkelerin bir kısmında üygülamada yaşanan zörlüklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin
mevcüt yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam üyüm saglanamamıştır. Henüz üygülamaya
könülmamış ölan ilkelerin önemli bir kısmı üzerinde çalışılmakta ölüp, Şirketimizin etkin yönetimine
katkı saglayacak şekilde idari, hüküki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sönrasında
üygülamaya geçilmesi planlanmaktadır. Diger taraftan Kürümsal Yönetim İlkeleri’ne üyüm çerçevesinde
degerlendirildiginde aşagıda sıralanan hüsüsların belirtilmesi üygün görülmüştür:





Şirketimiz ana sözleşmesine göre öy hakkında, nama yazılı A Grübü paylar lehine imtiyaz söz
könüsüdür.
Ana sözleşmede birikimli öy küllanma yöntemine yer verilmemektedir. Şirket Yönetim Kürülü, A
Grübü hisseye sahip örtaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve aday gösterme
kömitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 bagımsız üyeden ölüşmaktadır.
Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kürülü’na temsilci göndermelerine ölanak tanınmamaktadır.
A Grübü nama yazılı hisse senetlerinin kanüni mirasçılar ve kürücülar dışındaki gerçek ve tüzel
kişilere devri ilgili mevzüat ve mevcüt ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kürülü’nün
önayına baglanmıştır. Ancak halka açık ölan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir
sınırlama yöktür.

Şirketimizin Henüz Uyum Sağlamadığı Zorunlu Olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri
Henüz üyüm saglanamayan, zörünlü ölmayan kürümsal yönetim ilkelerine ilişkin KYT madde 8 üyarınca
Şirketimizce yapılması gereken açıklamalar ilke bazında aşagıda sünülmaktadır:
1.3.11 Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kürüla menfaat sahiplerinin katılmasına ilişkin herhangi bir
hüküm bülünmamaktadır. Genel kürül davetlerinde menfaat sahiplerine veya medyaya yönelik özel bir davet
ibaresi bülünmamakla birlikte, bü kişilerden gelen katılım talepleri geri çevrilmemektedir. Ayrıca şirketimiz
genel kürülları elektrönik genel kürül üygülamaları çerçevesinde EGKS’den canlı ölarak yayınlanmaktadır.
Sözkönüsü üygülamaların menfaat sahiplerinin genel kürüla katılımına ilişkin kürümsal yönetim açısından
yeterli öldügü degerlendirilmektedir.
1.4.2. Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, A grübü pay sahibi örtakların 10 öy hakkı bülünmaktadır.
Ayrıca yönetim kürülünün 6 üyesi bü paysahiplerinin gösterdigi adaylar arasından seçilmektedir. Bü çerçevede
Şirketimiz ilgili Teblig’in 1.4.2 sayılı ilkesine üyüm saglamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı paylara sahip örtagı
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Selçük Ecza Depösü Hölding A.Ş. ölüp (Hölding), Hölding’in en büyük örtagı ise Ahmet Nezahat Keleşöglü
Vakfı’dır. Sözkönüsü Vakfın malvarlıgına ilişkin işlemler, Vakıflar mevzüatına ve Vakıf Resmi Senedinde
öngörülen kürallara tabidir. Dölaylı ölarak adı geçen vakfa ait ölan imtiyazların şü aşamada kaldırılmasına
yönelik bir degerlendirme bülünmamaktadır.
1.5.2. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir örana
sahip ölanlara tanınması şeklinde genişletilmesi sözkönüsü degildir. Yirmidebirlik mevcüt azlık hakkı
üygülamasının, yatırımcı haklarının körünması açısından yeterli öldügü düşünülmekte ölüp, genişletilmesine
ilişkin herhangi bir çalışma bülünmamaktadır.
1.7.1. A Grübü nama yazılı hisse senetlerinin kanüni mirasçılar ve kürücülar dışındaki gerçek ve tüzel
kişilere devri ilgili mevzüat ve mevcüt ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kürülü’nün önayına
baglanmıştır. Ancak halka açık ölan hamiline yazılı payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama yöktür. A
grübü nama yazılı paylara sahip örtagı Selçük Ecza Depösü Hölding A.Ş. ölüp (Hölding), Hölding’in en büyük
örtagı ise Ahmet Nezahat Keleşöglü Vakfı’dır. Sözkönüsü Vakfın malvarlıgına ilişkin işlemler Vakıflar mevzüatına
ve Vakıf Resmi Senedinde öngörülen kürallara tabidir. Şü aşamada sözkönüsü devir kısıtlamasının
kaldırılmasına yönelik bir degerlendirme bülünmamaktadır.
2.1.1. ve 3.5.1 Şirketimiz tarafından üygülanan etik kürallar yazılı ölmayıp, kürüm kültürü içinde üygülana
gelmektedir. Onümüzdeki dönemde sözkönüsü küralların yazılı hale getirilmesi degerlendirilebilecektir. Diger
taraftan yatırımcılardan gelen sörülara ilişkin cevaplar sünümlarda yer almakta ölüp, sıkça sörülan sörülar
başlıgı altında ayrıca yer verilmemektedir.
2.1.3. Şirketimizin özel dürüm açıklamaları ve dipnötlar hariç finansal tablö bildirimleri eşanlı biçimde
İngilizce ölarak açıklanmamaktadır. Diger taraftan finansal tablölarımızın ingilizce versiyönları gecikmeli ölarak
web sitemizde yer almaktadır. Mevcüt dürümda Şirketimizin yabancı örtakları, genellikle yabancı kürümsal
yatırımcılar ölüp, sözkönüsü hizmeti farklı kanallardan almaları mümkündür. Şirketimizin halka açıklık
öranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bü açıdan yögünlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce
ölarak yapılması degerlendirilebilecektir.
2.1.4. Şirketimizin web sitesinin İngilizce versiyönü bülünmakla birlikte, özellikle hüküki metinler içerikte
Türkçe ölarak yer almaktadır. Şirketimizin halka açıklık öranının artması veya yabancı yatırımcı taleplerinin bü
açıdan yögünlaşması halinde, bildirimlerin İngilizce ölarak yapılması degerlendirilebilecektir.
2.2.2.b. Şirketimiz nezdinde ilgili mevzüat üyarınca kürülması zörünlü tüm kömiteler kürülmüş, çalışma
esasları belirlenmiş ve kamüya düyürülmüş ayrıca web sitemize könülmüştür. Bü çerçevede sözkönüsü
hüsüslara yıllık faaliyet rapörlarında yer verilmemektedir.
2.2.2.c. Faaliyet rapörlarımızda yönetim kürülünün yıl içindeki töplantı sayısına ilişkin bilgi verilmekte, üye
bazında katılım dürümü ayrıca yer almamaktadır. Yönetim kürülü karar yeter sayısı 6 üye ölüp, üyelerimiz
töplantıya katılım için azami gayreti göstermekte, töplantılara katılım öranı yüksek seyretmektedir. Bü
çerçevede kişi bazlı açıklama yapmaya ihtiyaç bülünmadıgı degerlendirilmektedir.
3.1.Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat pölitikası bülünmayıp, çalışanlar yasal hakları çerçevesinde
tazmin edilmektedir. Şirketimiz emek yögün bir sektörde faaliyet göstermekte ölüp, çalışan sayımız bü
çerçevede şekillenmektedir. Çalışanlarımızın şirket sadakati öldükça yüksek ölüp, haklarının körünması
könüsünda azami hassasiyet gösterilmektedir. Diger taraftan şirketimiz ilaç sektörü gibi, şirketimizin,
tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin öldükça sıkı bir yasal çerçeve ile düzenlendikleri bir alanda faaliyet
göstermekte ölüp, genel hükümler yanında sözkönüsü düzenlemeler de menfaat sahipleri ile şirketimiz ilişkileri
açısından önem arzetmektedir. Ayrıca şirketimiz yazılı ölmamakla birlikte menfaat sahipleri ile rekabeti
önleyici pölitikaları üzün yıllardır üygülayagelmiş, bü manada tüm tarafların güvenini kazanmış bir şirkettir. Bü
açıdan kürüm kültürü ile vücüt bülan üygülamalara ilişkin ilave yazılı kürallara ihtiyaç düyülmadıgı
degerlendirilmektedir.
3.2. Şirketimizin ana örtagı Selçük Ecza Depösü Hölding A.Ş. ölüp (Hölding), Hölding’in en büyük örtagı ise
Ahmet Nezahat Keleşöglü Vakfı’dır. Vakıf senedi geregi, grüp çalışanları Vakıf yönetiminde yer almakta ölüp,
dögrüdan ölmamakla birlikte Şİrket yönetimine bü şekilde katılımları saglanmaktadır. Ayrıca Vakıf yönetiminde
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akademik alandan katılımcılar da yer almaktadır. Ancak Şirketimiz yönetimine diger menfaat sahiplerinin
katılımına ilişkin özel bir düzenleme veya esas sözleşme hükmü bülünmamaktadır. Mevcüt dürümün tarafların
haklarının körünması ve şeffaflık açısından yeterli öldügü degerlendirilmektedir.
4.2.5. Şirketimiz kürücüsü Ahmet Keleşöglü’nün vefatından önce, kendisi yönetim kürülü başkanı ölarak
görev yaparken, genel müdürlük görevi M. Sönay Gürgen tarafından yürütülmekte idi. Ahmet Keleşöglü’nün
vefatı ile M.Sönay Gürgen aynı zamanda Yönetim Kürülü Başkanlıgı görevine atanmış ölüp, Şirket faaliyetlerinin
herhangi bir kesintiye ügramaması ve yönetimin devamlılıgı açısından bü tip bir üygülama tercih edilmiştir.
4.2.8. Yönetim kürülü üyelerinin sörümlülügüna yönelik sigörta ana örtaklık tarafından yaptırılmıştır.
4.3.9. Şirket yönetim kürülünda kadın üye öranı için belirlenmiş bir asgari sınır ve hedef bülünmamaktadır.
Yönetim kürülü adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bagımsız üyeler için bagımsızlık kriterleri
çerçevesinde belirlenmekte ölüp, kadın üyelerin sayısının artırılmasının ölümlü ölacagı degerlendirilmektedir.
Diger taraftan bü könüda özel bir çalışmamız bülünmayıp, kriterlere üygün kadın adayların mevcüdiyeti halinde
sözkönüsü sayıya ülaşılabilecektir.
4.4.1. Şirketimiz yönetim kürülü töplantıları fiziksel katılımla gerçekleştirilmekte ölüp, henüz elektrönik
yönetim kürülü altyapısı ölüştürülmamıştır. Mevcüt yönetim kürülü üyelerimizin ikamet dürümları gözönünde
bülündürülarak, fiziki katılımın güç öldügü bir dürümla karşı karşıya kalınmadıgı degerlendirilmektedir.
4.4.5. Yönetim kürülü töplantılarının ne şekilde yapılacagına ilişkin özel bir iç düzenleme bülünmayıp,
üygülama ile örtümüş prösedürler üygülanmaktadır. Mevcüt dürümda şirket yönetim kürüllarının
töplanmasına ilişkin herhangi bir aksama ya da sıkıntı ölüşmadıgından bü aşamada yazılı bir prösedüre ihtiyaç
düyülmadıgı degerlendirilmektedir.
4.4.7. Şirketimiz yönetim kürülü üyeleri kariyerlerine düyülan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri
içerisinde Şirket’e önemli katkılar sünmakta ölüp, yönetim kürülü üyelerinin Şirket dışındaki görevlerine
yönelik ölarak sınırlandırma getirilmemiş ve genel kürülda üye adaylarının grüp içinde ve grüp dışında aldıkları
görevler ve gerekçeleri ilgili gündem maddesinde ayrıca belirtilmemiştir. Ozellikle bagımsız üyelerin is
deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kürülü’na önemli katkısı dölayısıyla böyle bir sınırlandırmaya
ihtiyaç düyülmamaktadır.
4.5.5. Yönetim kürülümüz nezdinde 5 ayrı kömite ölüştürülmüş öldügündan ve yönetim kürülü üye sayımız
9 öldügündan Yönetim kürülü üyelerimizin birden çök kömitede yer almaları sözkönüsü ölmaktadır.
4.6.5. Yönetim kürülü üyelerine ve idari sörümlülügü bülünan yöneticilere verilen ücretler ile saglanan tüm
diger menfaatler yıllık faaliyet rapörü vasıtasıyla töplü ölarak kamüya açıklanmaktadır.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri “Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Köördinatörü” ünvanıyla
Aslı Günel tarafından yönetilmektedir. Aslı Günel, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na ve
Kürümsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlıgı Lisansı’na sahiptir. Sermaye Piyasası Kürülü tarafından
3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge girmiş ölan Kürümsal Yönetim
Tebligi'nin 11'inci maddesi üyarınca, Şirketimiz nezdinde tam zamanlı ölarak görev yapmakta ölan
Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi Aslı Günel ile Şirketimiz nezdinde tam zamanlı ölarak görev yapmakta
ölan Nazan Aksü Yüce'ye ilişkin iletişim bilgileri aşagıda yer almaktadır:
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Aslı Günel: +90 216 554 0581 e-pösta adresi: investörrelatiöns@selcükecza.cöm.tr
Nazan Aksü Yüce: +90 216 554 0582 e-pösta adresi: investörrelatiöns@selcükecza.cöm.tr
Könüya ilişkin düyürü 24.12.2014 tarihinde KAP’ta yapılmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü dögrüdan Şirketimiz Genel Müdürü Sn. M. Sönay Gürgen’e baglı ölarak faaliyet
göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte öldügü faaliyetlerle ilgili ölarak yılda en az bir kez
Yönetim Kürülü’na rapör sünmaktadır. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin rapör 24.12.2018 tarihinde Yönetim
Kürülü’na sünülmüştür.
Mevcüt dürüm itibariyle Şirketimizin halka açıklık öranı %20, fiili dölaşım öranı ise %15 civarındadır.
Halka açık kısıma sahip örtaklarımızın önemli bir bölümünü yabancı kürümsal yatırımcılar
ölüştürmaktadır. Bü çerçevede gerek dögrüdan kürümsal yatırımcılardan gerekse, analistlerden gelen her
türlü töplantı, sörü vb taleplerin karşılanmasına özen gösterilmektedir. Bünün yanısıra Şirketimiz, yerli
ve yabancı aracı kürülüşlar tarafından düzenlenen ve yürt dışında yerleşik kürümsal yatırımcılar ve fön
yöneticileri ile birebir görüşmelerin gerçekleştirildigi yatırımcı förümlarına ve töplantılarına iştirak
etmeye gayret göstermektedir. Diger taraftan Şirketimizin bireysel yatırımcılardan telefön, elektrönik
pösta vb yöllarla gelen her türlü sörünün mevcüt mevzüat sınırları içinde cevaplanması saglanmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Bireysel ve kürümsal yatırımcılar ile analistlerden gelen sörülar, ilgili mevzüat çerçevesinde kalmak
şartıyla, en kısa süre içinde yanıtlanmaya çalışılmıştır. Gerek şirket merkezinde, gerekse yatırım bankaları
ile aracı kürülüşların yürtiçi ve yürt dışında düzenledikleri yatırımcı könferansları ve förümlarında, çök
sayıda kürümsal yatırımcı, fön yöneticisi ve analist ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ana
sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bir hak ölarak düzenlenmemiştir. Diger taraftan dönem içinde
şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi de ölmamıştır.
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, tüm çalışmalarında elektrönik haberleşme ölanaklarını ve Şirketin
kürümsal web sitesini küllanmaya özen göstermektedir. Pay sahipligi haklarının saglıklı ölarak
küllanılabilmesi için gerekli ölan bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin küllanımına
zamanında ve eşit bir şekilde sünülmaktadır.
Genel Kurul Toplantıları
2018 yılı içinde 2017 mali yılına ilişkin ölagan Genel Kürül ölmak üzere bir töplantı yapılmış ölüp,
27.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kürül hem fiziki hem de elektrönik Genel Kürül ölarak
gerçekleştirilmiştir. Sözkönüsü Genel Kürüla çagrı, ilgili mevzüat ve esas sözleşme hükümleri ile
öngörülen üsüllerin yanı sıra, mümkün ölan en fazla sayıda pay sahibine ülaşmayı saglayacak şekilde
kürümsal web sitemiz vasıtasıyla çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve Genel Kürülda töplantı için gerekli
nisap saglanmıştır. Ortaklar tarafından sörülan sörülar Genel Kürül sırasında yönetim tarafından
cevaplanmış ve Genel Kürül sönüçlarına ilişkin tüm belgeler ilgili mevzüat üyarınca kamüya açıklanmış ve
ayrıca kürümsal web sitemize könülmüştür. Töplantıya ilave gündem önerisi yapılmamış ölüp, fiziki Genel
Kürül ile birlikte elektrönik Genel Kürül düzenlenmesi süretiyle örtakların Genel Kürüla katılımları
kölaylaştırılmıştır. Ayrıca dönem içinde yapılan bagış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile
örtaklara bilgi sünülmüştür.
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2018 mali yılına ilişkin 2019 yılı içinde yapılacak Genel Kürül çagrısı yine ilgili mevzüat ve esas sözleşme
hükümleri ile öngörülen üsüllerin yanı sıra, mümkün ölan en fazla sayıda pay sahibine ülaşmayı
saglayacak şekilde kürümsal web sitemiz vasıtasıyla da yapılacaktır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel
Kürül’a katılımını teminen pay defterine kayıtları hüsüsünda herhangi bir süre öngörülmemiştir.
Şirketimizin 62.100.000 adet nama yazılı A Grübü paylarının tamamı ana örtaklıgımız ölan Selçük Ecza
Hölding A.Ş.’ye aittir. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin ölarak 2019 yılında yapılacak ölan Genel Kürül
töplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili ölarak bilgilendirme dökümanı hazırlanacak ve ilgili
mevzüat geregince töplantı tarihinden 3 hafta önce kamüöyüna düyürülacaktır.
Yıllık faaliyet rapörü, finansal tablö ve bagımsız denetim rapörü, yönetim kürülünün kar dagıtım önerisi,
Genel Kürül gündem maddeleri ile ilgili ölarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı, ve diger tüm bilgiler
Genel Kürül töplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine açık
tütülacaktır. Ana sözleşmede Olagan Genel Kürül töplantısının hesap dönemini izleyen ilk üç ay içerisinde
yapılması öngörülmüş ölüp 2018 yılı faaliyetlerimizin görüşülecegi Olagan Genel Kürül töplantımızın, ana
sözleşmede belirtilen süreyi aşmaması için azami gayret gösterilecektir.
Genel Kürül töplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri
ilan edilmekte ve kürümsal web sitesi aracılıgıyla pay sahiplerinin küllanımına sünülmaktadır.
Oy Hakları ve Azlık Hakları
Olagan ve Olaganüstü Genel Kürül töplantılarında nama yazılı A Grübü paylara sahip örtakların 1 hisse
karşılıgı 10, diger örtakların 1 hisse karşılıgı 1 öy hakkı vardır. Yönetim Kürülü, A Grübü hisseye sahip
örtaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve aday gösterme kömitesi tarafından
gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 kişiden ölüşmaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinin kanüni
mirasçılar ve kürücülar dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri ilgili mevzüat ve mevcüt ana
sözleşmemizin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kürülü’nün önayına baglanmıştır.
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bülünmamaktadır. Azınlık hakları mevzüat çerçevesinde
sermayemizin en az 1/20’sini temsil eden pay sahiplerine tanınmaktadır. Şirket Yönetim Kürülü yükarıda
izah edildigi üzere , A Grübü hisseye sahip örtaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 6 ve
aday gösterme kömitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek 3 bagımsız üyeden
ölüşmaktadır. Şirket birikimli öy küllanma yöntemine de yer vermemektedir. Ayrıca Şirketimizin yürt
dışında köte ölan hisse senedi bülünmamaktadır.

Kar Payı Hakkı
Şirketimiz esas sözleşmesine göre kardan pay alma könüsünda herhangi bir imtiyaz yöktür. Kar dagıtım
pölitikamız 16.04.2015 tarihinde yapılmış ölan 2014 mali yılına ilişkin Genel Kürül tarafından
önaylanmış, faaliyet rapörlarımızda yer almış ve internet sitemizde yayınlanmıştır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanünü hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diger
ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dagıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dagıtımı
yapılmasını prensip edinmiş ölmakla birlikte, dünya ekönömik könjönktüründeki dalgalanmalar,
şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte ve ileride çıkabilecek ölümsüzlüklara karşı örtaklarımızı
körümaya yönelik önlemler düşünülmektedir. Bünün yanında ilaç sektöründe yaşanan çeşitli sörünlar ve
çıkarılması ölası düzenlemeler Şirketimizi "Tedbirli bir tacir" ölarak gerekli önlemleri almaya
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yönlendirmektedir. Kar dagıtımında, Kürümsal Yönetim İlkeleri’ne üygün ölarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tütarlı bir pölitika izlenmekte; kar dagıtım tütarının belirlenmesinde,
üzün vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman pölitikaları, karlılık ve nakit dürümü dikkate
alınmaktadır.
İlke ölarak,
 Şirketimizin kar dagıtımına könü sermaye piyasası mevzüatına üygün ölarak hazırlanmış yıllık
könsölide gelir tablösünda yer alan cirösünün, bir önceki yıla göre en az aynı yılın GSYH büyüme
öranında artmış ölması,
 GSYH’nın negatif büyüme gösterdigi yıllar için, Şirketimizin sermaye piyasası mevzüatına üygün
ölarak hazırlanmış yıllık könsölide gelir tablösünda yer alan cirösünün bir önceki yıla göre
düşmemiş ölması,
 Şirketimizin sermaye piyasası mevzüatına üygün ölarak hazırlanmış yıllık könsölide gelir
tablösüna göre hesaplanan net kar marjımızın %2,5’den yüksek ölması,
halinde, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diger mevzüat çerçevesinde hesaplanan dagıtılabilir
dönem karının asgari %15’inin nakit ölarak dagıtılması benimsenmiş ölmakla birlikte, belirtilen
köşüllardan bagımsız ölarak, Şirketimizin yatırım planları, nakit yönetimi, finansman ihtiyaçları, işletme
sermayesi ihtiyacı, piyasa köşülları vb nedenlerle karın dagıtılmaması veya daha düşük bir öranda
dagıtılması Yönetim Kürülümüz tarafından Genel Kürül’a önerilebilecektir. Benzer şekilde yükarıda
belirtilen köşülların gerçekleşmemesi halinde de Yönetim Kürülümüzün önerisi üzerine Genel Kürül
tarafından kar dagıtımı öngörülebilecektir. Karın nakit dagıtılması esas alınmakla birlikte, gelişen piyasa
köşüllarına ve şirketimizin nakit dürümüna göre bedelsiz hisse şeklinde dagıtımı öngörülebilecek ölüp,
dagıtım öranına ilişkin yükarıda belirtilen kıstaslar esastır.
Kar dagıtımının Genel Kürül töplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kar
dagıtım tarihine Genel Kürül tarafından karar verilmektedir. Genel Kürül veya yetki verilmesi halinde
Yönetim Kürülü, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine üygün ölarak kar payının taksitli dagıtımına karar
verebilir.
Kar payı avansı ise dagıtılmayacaktır.
Payların Devri
A Grübü nama yazılı hisse senetlerinin kanüni mirasçılar ve kürücülar dışındaki gerçek ve tüzel kişilere
devri ilgili mevzüat ve mevcüt ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kürülü’nün önayına
baglanmıştır. Yönetim Kürülü, Türk Ticaret Kanünü’nün 493. Maddesi’nde yazılı red sebeplerinden
herhangi birini gerekçe göstererek devre önay vermeyebilir. Börsa İstanbül’da işlem görmekte ölan B
Grübü hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde ise herhangi bir kısıtlama yöktür.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDİNLATMA VE ŞEFFAFLIK
Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin bilgilendirme pölitikası, internet sitemizde yer almaktadır. Bilgilendirme pölitikasının
üygülanmasından Yönetim Kürülümüz sörümlüdür.
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
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Şirketimizin Kürümsal internet sitesinin adresi www.selcükecza.cöm.tr dir. Kürümsal web sitemiz
ülüslararası standartlara üygün ölüp, içeriginin güncel tütülması saglanmaktadır. Web sitemiz içeriginde
yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünde gerek ilgili mevzüat hükümlerince öngörülen gerekse ülüslararası
standartlara üyüm amacıyla yatırımcıları ilgililendiren çeşitli bilgi ve belgelere yer verilmektedir. Ayrıca
hisse senedi perförmansı ile ilgili könülan üygülamalar aracılıgıyla yatırımcıların gerçek zamanlı ölarak
piyasa verilerine erişimi saglanmıştır. Kürümsal yönetim ilkeleri ile öngörülmüş ölüp internet sitemizde
yer almayan bilgilere ve bü könüdaki açıklamalarımıza Kürümsal Yönetim üyüm beyanı bölümünde yer
verilmiştir. İnternet sitemizde yer almayan Web sitemizin İngilizce sürümü de eş zamanlı ölarak
üygülamaya alınmıştır.
Faaliyet Raporu
Şirketimiz faaliyet rapörü örtaklarımızın kamüöyünün ve tüm diger menfaat sahiplerinin Şirketimiz
faaliyetleri hakkında tam ve dögrü bilgiye erişmesini saglayacak şekilde sermaye piyasası mevzüatı ve
Türk Ticaret Kanünü tarafından gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır. Yıllık Kürümsal Yönetim Uyüm
rapörümüza, faaliyet rapörümüzün bir parçası ölarak yer verilmektedir. Kürümsal yönetim ilkeleri ile
öngörülmüş ölüp faaliyet rapörümüzda yer almayan bilgilere ve bü könüdaki açıklamalarımıza Kürümsal
Yönetim üyüm beyanı bölümünde yer verilmiştir.

BÖLÜM Iİİ-MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz, çalışanları ve diger menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hüsüslarda tam ölarak ve
zamanında bilgilendirilmesine özen göstermektedir. Çalışanlar, şirketle ilgili gelişme ve bilgileri baglı
öldükları şübe yöneticilerinden almaktadırlar. Diger taraftan şirket yönetimi, şübe müdürleri, mühasebe
müdürleri, satınalma ve satış müdürleri ile bölge müdürlerini ihtiyaç öldükça arizi veya periyödik ölarak
egitime tabi tütmaktadırlar. Egitim agırlıklı ölarak yapılan bü töplantılar, üst yönetim tarafından şirket
persöneline kendilerini ilgilendiren hüsüslarda, ilgili yöneticiler kanalıyla dögrüdan bilgi verilmesine de
ölanak saglamaktadır. Yapılmakta ölan işin geregi ölarak müşteriler, bölge müdürleri ve satış persöneli ile
tedarikçi firmalar da satınalma müdürleri ile sürekli bir iletişim içerisinde bülündüklarından, kendilerini
ilgilendiren gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgi sahibi ölmaktadırlar.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimiz, müşterileri ve tedarikçilerinden aldıgı geri beslemeyi ve önerileri üst yönetim kademesinde
her zaman dikkat ve titizlikle degerlendirmeyi prensip edinmiştir. Selçük Ecza Depösü, ilaç sektöründeki
dagıtım zincirinde önemli bir pözisyöna sahip öldügü için, karar ve pölitikalarında müşterisi ölan
eczanelerin ve tedarikçisi ölan ilaç firmalarının görüşlerini her zaman dikkate almak mecbüriyetinde
ölmüştür. Ayrıca devletin geri ödeme sistemine bagımlı küçük birer ekönömik işletme ölan eczanelerin
karşılaştıkları sörünlarının yönetim kademesinde dikkate alınmasının öneminin de bilincindedir.
Müşterilerin sörünlarına çözüm üretmek, memnüniyetlerini saglamak ve mühafaza etmek Şirketin
başlıca pölitikaları içerisinde yer almaktadır. Şirket, müşterisi ölan eczanelerle içinde bülünülan sektörün
özellik ve dinamikleri nedeniyle çök yakın bir ilişki ve iletişim içerisinde ölmak zöründadır. Şirketin
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ödaklanmak zöründa öldügü ve başarısının temelinde yatan hüsüsların başında etkin ve hızlı servis
verilmesi könüsündaki müşteri memnüniyeti yatmaktadır. Şirket müşterilerileri ile ölan ilişkilerini bölge
müdürleri, şübe müdürleri ve diger satış persöneli aracılıgıyla yürütmektedir. Tedarikçilerle de sektörün
kendine has özellikleri nedeniyle kesintisiz bir iletişim içinde bülünülması gerekmektedir ve bü ilişki agını
satınalma sörümlüları sürdürmektedir.
İnsan Kaynakları Politikası
Şirketin yazılı ölmayan ancak kürümsal kültürün bir parçası haline gelmiş ölan bir insan kaynakları
pölitikası vardır. Şirketin köklü bir kürüm ölmasının temelinde de bü pölitikanın neticesi ölarak
çalışanlarının sahip öldügü yüksek aidiyet düygüsü yatmaktadır. Şirkette üzün yıllar çalışan persönelin
sayısı yüksektir. Çalışanlar sörün ve önerileri ölması dürümünda bünü öncelikle baglı öldükları şübe
yöneticilerine aktarmakta, şübe yöneticileri de gerekli gördükleri dürümlarda könüyü üst yönetime
iletmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık könüsünda gelen bir şikayet ölmamıştır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz yasalara ve ahlaki kürallara üygün davranan, kürümsal sösyal sörümlülügün öneminin
bilincinde ölan, çevreye ve dögaya deger veren bir degerler bütünü çerçevesinde hizmet verme anlayışını
benimsemiştir ve çalışanları nezdinde de bü anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Yazılı ölarak bir
etik kürallar seti ölüştürülmamıştır.
Şirketimiz sösyal sörümlülük kapsamında egitim alanı başta ölmak üzere bagış ve yardımlarını 2018
yılında da sürdürmüştür. 2018 Yılında grüp tarafından gerçekleştirilen töplam bagış ve yardım
tütarı 1.644.355 TL dir. (31.12.2017: 1.031.896 TL). Sözkönüsü bagışlar agırlıklı ölarak öküllar ile çeşitli
vakıf, dernek ve birliklere yapılmıştır.

BÖLÜM İV-YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimizin 27.03.2018 tarihli Genel Kürül töplantısında 3 yıl için belirlenen yönetim kürülü üyelerine
ilişkin bilgiler aşagıda yer almaktadır.
Adı / Söyadı Görevi
M. Sönay Gürgen -Yönetim Kürülü Başkanı
Mehmet Yılmaz -Yönetim Kürülü Başkan Vekili
Nazım Karpüzcü -Yönetim Kürülü Uyesi
Müstafa Keleş-Yönetim Kürülü Uyesi
İ. Halük Ogütçü -Yönetim Kürülü Uyesi
Ali Akcan- Yönetim Kürülü Uyesi
S.Feride Çeliktemür -Yönetim Kürülü Uyesi (Bagımsız)
M.Emin Oztaş -Yönetim Kürülü Uyesi (Bagımsız)
Nüri Güzveli- Yönetim Kürülü Uyesi (Bagımsız)
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Yönetim Kürülü üyelerimizden Sayın Nazım KARPUZCU dönem içinde vefat etmiş ölüp,Yönetim Kürülümüz’ün
08.08.2018 tarihli töplantısında yerine, yapılacak ilk genel kürülün önayına sünülmak ve kalan süreyi
tamamlamak üzere, Sayın H. Kürtülüş KARPUZCU'nün seçilmesine ve kendisinin Sayın Nazım KARPUZCU'nün
görev yaptıgı yönetim kürülü kömitelerinde görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kürülü Başkanı Müstafa Sönay Gürgen aynı zamanda Şirket’in Genel Müdürlük görevini de
yürütmektedir. Diger Yönetim Kürülü üyelerinden Mehmet Yılmaz ve İbrahim Halük Ogütçü Genel Müdür
Yardımcısı, Ali Akcan ise Finansal İşler Köördinatörü ölarak görev yapmaktadır. Şirket Yönetim kürülü
üyelerinin, ilgili mevzüat sınırları içerisinde kalmak süretiyle, icrada görev almalarının başlıca nedeni,
sektörü iyi bilen ve şirketi yakından tanıyan çök deneyimli yöneticiler ölmalarıdır. Söz könüsü yöneticilerin
tümü şirket bünyesinde ötüz yılı aşkın süredir görev yapmaktadır. Mevcüt haliyle Şirket yönetim kürülünda
döküz üye bülünmaktadır. İlgili mevzüat hükümleri üyarınca üç üye bagımsız yönetim kürülü üyesi ölarak
görev yapmaktadır. İlgili dönem içinde bagımsızlıgı örtadan kaldıran herhangi bir hüsüs ölüşmamıştır.
Yönetim Kürülü’nün yarıdan fazlası icrada görev almayan üyelerden ölüşmaktadır. Genel Kürül
töplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanünü’nün 395 ve 396’ncı maddeleri geregince yönetim kürülü
üyelerine izin verilmektedir. İleride örtaya çıkabilecek iştirak, örtaklık ve benzeri ölüşümların yönetiminde
şirketin en iyi şeklide temsil edilebilmesini teminen böyle bir sınırlama getirilmesi düşünülmemektedir.
Diger yandan Yönetim Kürülü üyelerinin bü tür harici görevler nedeniyle şirketin yönetimine göstermeleri
gereken ilgi ve özeni ihmal etmeleri dürümünda, böyle bir sınırlama getirilmesi söz könüsü ölabilecektir.
Mevcüt haliyle ana sözleşmede yönetim kürülü üyelerinin seçilme kriterlerini düzenleyen bir madde
ölmamakla birlikte, yönetim kürülü üyelerinin SPK Kürümsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterlere üygün
ölarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip ölan kişilerden
seçilmesine özen gösterilmektedir.
Şirket Yönetim Kürülü üyeleri için dönem içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasagı üygülanmamıştır.
Şirketin Yönetim Kürülü Başkanı ölan Müstafa Sönay Gürgen aynı zamanda şirketin tedarikçilerinden
İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.’de Yönetim Kürülü Başkanı ölarak görev yapmaktadır. Kendisi,
Yönetim Kürülü başkanlıgı görevini Selçük Ecza açısından herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet
vermeyecek ve Selçük Ecza’nın tedarikçileri arasında haksız rekabet köşülları yaratmayacak şekilde
sürdürmeye devam etmiştir. Ayrıca yönetim kürülü üyelerimizden bazıları, Şirketimizin hakim örtagı
könümündaki Selçük Ecza Hölding A.Ş. bünyesindeki bazı grüp şirketlerinde yönetim kürülü başkanı ölarak
görev yapmaktadır. Yönetim Kürülü üyelerimizin grüp içi ve dışı aldıkları görevler aşagıda verilmiştir.

Adı Soyadı

Grup içi

Grup Dışı

M. Sonay Gürgen

Selçük Ecza Hölding A.Ş YK Başkanı

İ.Ethem Ulagay İlaç
Sanayii Türk A.Ş.
YK Başkanı

Selçüklü Türizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı
Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı
As Ecza Depösü A.Ş. YK Başkanı
Tez Trans Löjistik A.Ş. YK Başkanı
Mehmet Yılmaz

Aksel Ecza Depösü Tic. A.Ş. YK Başkanı
As Ecza Depösü A.Ş. YK Başkan Vekili
Tez Trans Löjistik A.Ş. YK Başkan Vekili

İ. Haluk Öğütçü

Aksel Ecza Depösü Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
As Ecza Depösü A.Ş. YK Üyesi
Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
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Ali Akcan

Aksel Ecza Depösü Tic. A.Ş. YK Üyesi
Selçüklü Türizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
Selçük Ecza Hölding A.Ş YK Başkan Vekili

Mustafa Keleş

Selçüklü Türizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
Selçük Ecza Hölding Bilgi İşlem Yöneticisi

H.Kurtuluş Karpuzcu

Selçük Ecza Hölding İstatistik Bölümü Yöneticisi

Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Ana sözleşmede yönetim kürülünün en az ayda bir kez ölmak üzere şirket işleri ve işlemleri lüzüm
gösterdikçe töplanması hükme baglanmıştır. Yine esas sözleşmemize göre yönetim kürülü 6 üye ile
töplanır ve kararlarını katılanların çögünlügü ile alır. Yönetim kürülünün töplantı gündemi yönetim kürülü
başkanı tarafından genel müdür ve icrada görevli diger yönetim kürülü üyeleri ile görüşülerek belirlenir.
Yönetim Kürülü üyelerinin töplantı zamanı ve gündemi könüsünda bilgilendirilmeleri ve iletişimin
saglanmasını teminen sekretarya görevini finansal işler köördinatörlügü yürütmektedir.
2018 yılında yönetim kürülü töplantı-karar sayısı 78 ölüp, tüm kararlar mevcüdün öybirligi ile alınmıştır.
Yönetim Kürülü üyelerine agırlıklı öy hakkı ve/veya ölümsüz vetö hakkı tanınmamıştır.
Ana sözleşmeye göre yönetim kürülü ilk töplantıda kendi içinde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
Ayrıca yönetim kürülü yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi içinden seçecegi mürahhas üyeye ve
genel müdüre devredebilecegi gibi pay sahibi ölmayan müdürlere de devredebilir. Yönetim Kürülü temsil
ve ilzama yetkili kişileri ve bünların ne şekilde imza edebileceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. İlgili
dönemde bagımsız yönetim kürülü üyelerinin önayına sünülan ilişkili taraf işlemi yöktür.
Yönetim Kürülü üyelerinin sörümlülüklarına ilişkin ölarak ana örtaklık ölan Hölding bünyesinde sigörta
yapılmıştır.
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kürülü’nün görev ve sörümlülüklarını saglıklı ölarak yerine getirmek amacıyla: Denetim
Kömitesi, Kürümsal Yönetim Kömitesi, Aday Gösterme Kömitesi, Riskin Erken Saptanması Kömitesi ve
Ucret Kömitesi kürülmüştür. Yönetim kürülü üyelerinin sayısının kısıtlı ölması nedeniyle, ilgili mevzüat
üyarınca tercih edilmemekle birlikte, bazı üyeler birden fazla kömitede görev almaktadır. Tüm kömitelere
bagımsız yönetim kürülü üyeleri başkanlık etmektedir.
Denetimden sörümlü kömite
Nüri GUZVELİ (Başkan-Bagımsız)
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Uye-Bagımsız)
Kürümsal Yönetim Kömitesi
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bagımsız)
Hülüsü Kürtülüş KARPUZCU (Uye-İcracı ölmayan)
Aslı GUNEL(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
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Aday Gösterme Kömitesi
Nüri GUZVELİ (Başkan-Bagımsız)
Mehmet YİLMAZ (Uye-İcracı)
Mehmet Emin OZTAŞ (Uye-Bagımsız)

Riskin Erken Saptanması Kömitesi
Mehmet Emin OZTAŞ (Başkan-Bagımsız)
İbrahim Halük OGUTÇU (Uye-İcracı)
Nüri GUZVELİ (Uye-Bagımsız)
Ucret Kömitesi
Mehmet Emin OZTAŞ (Başkan-Bagımsız)
Ali AKCAN (Uye-İcracı)
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Uye-Bagımsız)
ölarak ölüştürülmüştür.
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kürülü risk yönetimine ilişkin faaliyetlerini denetimden sörümlü kömite ve riskin erken
saptanması kömitesi üzerinden yürütür. Denetimden sörümlü kömite ve riskin erken saptanması
kömiteleri, iç denetim müdürlügü, bagımsız denetim kürülüşü, yeminli mali müşavir ile hükük
müşavirinden alacagı bilgi ve önerilerden faydalanır. İç denetim müdürlügü, hükük ve iç denetimden
sörümlü genel müdür yardımcısına baglı ölarak görev yapmaktadır. Olüştürülmüş ölan bü iç denetim
sistemi, etkin ve, güvenilir bir sistem ölüp Şirketimizin faaliyetlerinin ve kesintisiz bir şekilde
yürütülmesinin temininde önemli bir fönksiyön üstlenmiştir. 2018 yılında Şirket iç denetim birimince
yürütülen risk ödaklı denetimler ve Riskin Erken Saptanması Kömitemizce Şirket faaliyetlerine ilişkin
yapılan inceleme ve degerlendirmeler gözönünde bülündürülarak, Şirketin varlıgını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşürebilecek nitelikte risklere rastlanmamış ölüp, bü çerçevede Yö netim
Kürülümüzca risk yönetimi amacıyla alınacak ilave bir önlem bülünmadıgına ve mevcüt risk yönetim
sisteminin işlerligini körüması nedeniyle sistemde herhangi bir revizyöna yer ölmadıgına karar
verilmiştir.
Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimizin misyönü sektördeki öncü könümünü sürdürerek, müşterilerimizin her ihtiyacını, en fazla
ürün çeşidi, en yüksek hizmet kalitesi ve en sön teknölöji imkanları ile karşılayabilmektir. Vizyönümüz
tüm müşterilerimize ülüslararası standartlarda hizmet vermek ve hizmet kalitesini çagın yeniliklerine
göre geliştirmektir. Misyönümüzü yerine getirmek için stratejik hedeflerimiz yönetim kürülünca düzenli
ölarak izlenip degerlendirilmektedir.
Mali Haklar
01.01.-31.12.2018 hesap döneminde Yönetim Kürülü üyelerine saglanan faydalar 7.774.905 TL ölüp
bünün 5.650.100 TL’lik kısmı primden ölüşmaktadır (01.01.-31.12.2017: 5.943.727 TL).
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Sözkönüsü bilgiler faaliyet rapörümüzda yer aldıgından, genel kürülda ayrıca bilgilendirme
yapılmamaktadır.
Şirket, yönetim kürülü üyeleri lehine Sermaye Piyasası Kanünü ve ilgili mevzüatın amir hükümleri
geregince herhangi bir şekilde teminat, rehin, ipötek ve kredi veremez.
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