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1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 30.12.2011
tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
ĠliĢkin Tebliğ‟e uyum konusunda çalıĢmalar yapmaktadır. Bu çerçevede Lokman Hekim,
Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum çerçevesinde faaliyet raporu ve internet sitesinin içeriğini
zenginleĢtirecektir.
Pay sahipleri, Lokman Hekim‟in internet sitesinden yatırımcı iliĢkileri baĢlığı altında kurumsal
yönetim ilkeleri çerçevesinde yer alması gereken bilgi ve belgelere ulaĢabilirler.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Pay sahiplerinin sorularına doğru ve zamanında cevap verebilmek için “Pay Sahipleri ile
ĠliĢkiler Birimi” kurulmuĢtur. Bu birim baĢta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay
sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaĢtırılmasında etkin rol oynar.
Pay sahipleri ile iliĢkiler biriminde görev alanların iletiĢim bilgileri aĢağıdadır,
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Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eĢitlik ilkesi gözetilerek bu birim tarafından cevap
verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletiĢim halinde olması sağlanmaktadır.
Mevzuatta belirtilen mali tablolar çeyrek dönemler itibarıyla yasal sürelerinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulması sağlanmıĢtır.
Dönem içinde ġirket ile ilgili 29 adet özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma
Platformu‟nda yayınlanmıĢtır.
31.12.2012 tarihi itibariyle Ģirket hisselerinin %36,25‟i borsada iĢlem görmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
ġirket, pay sahiplerinin bilgi alma, inceleme, genel kurula katılım, oy verme, kar payı alma ve
azınlık haklarını korur. Ġlgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma hakkının kullanımında, pay
sahipleri arasında ayrım yapmaz. Pay sahiplerinin tamamının eĢit iĢlemlere tabi tutulmasını
ve hissedarlarımızın yatırım kararlarını alabilmesi ve haklarını kullanabilmesi için ihtiyaç
duydukları her türlü bilgiyi sağlar.
Bu amaçla oluĢturulan Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi‟ne telefon veya e-posta yoluyla gelen
tüm sorular cevaplanmaktadır.
Yatırımcı iliĢkileri internet sitemize aĢağıdaki adresten ulaĢılabilmektedir.
www.lokmanhekim.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/
Ġngilizce internet sitesi çalıĢmalarımız devam etmektedir.

Adı geçen bu sitede; hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak
yayınlanan mali tablolar ve faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, sosyal sorumluluk
projeleri, ġirket'i tanıtan bilgiler ve meydana gelen geliĢmelere ait duyurular yer almaktadır.
Özel denetim isteme hakkıyla ilgili ana sözleĢmemizde bir düzenleme yoktur ve Ģirketimize
böyle bir talep gelmemiĢtir. ġirket yönetimi, özel denetim yapılmasını zorlaĢtırıcı iĢlem
yapmaktan kaçınır.

4. Genel Kurul Toplantıları
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla
sayıda pay sahibine ulaĢmayı sağlayacak, elektronik haberleĢme dahil, her türlü iletiĢim
vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıĢ,gündem Dünya
Gazetesi‟nde yayınlanmıĢ,aynı zamanda KAP ve internet sayfamız aracılığıyla da gerek
davet ve gündem gerekse 1.3.2. maddede belirtilen maddeler kamuya
açıklanmıĢtır.ġirketimizle ilgil faaliyet raporu ve mali tablolar da Ģirket merkezimizde
yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuĢtur.
Genel Kurul davetimiz e-mail adresleri bulunan pay sahiplerimize mail gönderilmesi ve
telefon yoluyla iki defa aranarak davetin yinelenmesi Ģeklinde mümkün olduğunca çok pay
sahibimize ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
Olağan Genel Kurul, Ģirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre karar verilir.
Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuat hükümlerine göre,
kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Vekaletname örneği gerek web sayfamızda gerekse toplantı gündeminin ekinde
pay sahiplerimizin dikkatine sunulmuĢtur.
ġirketimiz 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2012 tarihinde Ģirketin toplam
16.000.000 TL.‟lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet hisseden, 7.902.624 TL‟lik
sermayeye karĢılık 7.902.624 adet hissenin asaleten, 169.679 TL.‟lik sermayeye karĢılık
169.679 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 8.072.303 adet hissenin toplantıda
temsili ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Ģirket veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden olabilecek nitelikte iĢlem yapabilmesi ve rekabet
edebilmesi için medya dâhil kamuya açık olarak yapılması konusunda bir düzenleme yoktur.
Bu konuda pay sahiplerimizden herhangi bir talep gelmemiĢtir.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kiĢiler, finansal
tabloların hazırlanmasında genel kurul tarafından önceden onay alınmakta ve söz konusu
iĢlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.2011 Genel Kurulumuzda da, Yönetim
Kurulumuz, Ģirketimizi en geniĢ Ģekilde temsil etmek üzere yetkilendirilmiĢtir.
Ana sözleĢmemizde, Genel kurul toplantılarının , söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve
sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları
cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuĢlar ancak soru yönelten pay
sahibi olmadığı için kayda geçen bir durum oluĢmamıĢtır.

Önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin hükümlere uygun olarak ana sözleĢme değiĢikliği
yapılmıĢtır.
Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağıĢ ve
yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değiĢiklikleri hakkında genel kurul toplantısında
ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiĢtir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Oy hakkının kullanılmasını zorlaĢtırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak
üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun Ģekilde kullanma fırsatı sağlanır.
Elektronik Genel Kurul‟ Ģirketimiz açısından ilgili mevzuat gereğince mecbur olmamakla
beraber bu hususta çalıĢmalarımız bulunmaktadır.
ġirketimizde A ve B grubu olmak üzere iki tür pay türü vardır. Fakat ana sözleĢmenin 8.
maddesinde „‟ ġirketin ĠĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9
kiĢiden oluĢan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim
kurulunun, 7 kiĢiden oluĢması durumunda 5‟ini ve 9 kiĢiden oluĢması durumunda ise 6
kiĢisinin A Grubu payların en az %51‟ine sahip ortaklarının müĢtereken gösterecekleri
adaylar arasından genel kurulca seçilmesi Ģarttır‟‟ hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, A
grubu pay sahiplerinin en az % 51‟ine sahip olan ortakların yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazı bulunmaktadır.
KarĢılıklı iĢtirak iliĢkisinde bulunduğumuz Ģirket yoktur.
Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve imtiyaz türleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

Beher Payın
Grubu Nama/Hamiline Nominal
Değeri (TL)

Toplam Nominal Sermayeye
Değer (TL)
Oranı (%)

A

NAMA

1,00

128.805,03

0,81

B

HAMİLİNE

1,00
TOPLAM

15.871.195
16.000.000,00

99,19
100,00

İmtiyaz Türü
YÖNETİM
KURULUNA ÜYE
SEÇİMİ
YOKTUR

Ġmtiyazlı Hisse Sahipleri ve payları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
MUSTAFA SARIOĞLU
İRFAN GÜVENDİ
SELAMET KOÇ
MEHMET ALTUĞ
NAZIM BİLGEN
TEMEL ÜNLÜ
CELİL GÖÇER
MURAT ALPER
HAMDİ ÖZKAN
TOPLAM

14329,56
14329,56
14329,56
14329,56
14329,56
14249,06
14249,06
14329,56
14329,56
128805,04

0,0896%
0,0896%
0,0896%
0,0896%
0,0896%
0,0891%
0,0891%
0,0896%
0,0896%
0,81%

Sermaye yapısı Bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Banka ana sözleĢmesinde Ģu
an için birikimli oy sisteminin kullanımına imkân veren bir hüküm yer almamaktadır.
Ana sözleĢmemizde Azlık haklarına iliĢkin bir düzenleme henüz bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı
ġirketimizin kâr dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuĢ olup internet sitemizde
yayınlanmaktadır. Pay sahiplerine kâr dağıtımına iliĢkin imtiyaz tanınmamıĢtır. Her pay sahibi
dağıtılan kardan ortaklık payı oranında pay almaktadır. Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun ilgili düzenlemeleri uyarınca gerçekleĢtirilmektedir. Kâr
dağıtımları yasal süre içinde gerçekleĢtirilmektedir.

7. Payların Devri
A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada
satıĢa konu edilemez. B Grubu payların devri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde serbesttir. Nama yazılı A grubu payların A grubu pay sahibi
olmayan 3. Ģahıslara kısmen de olsa devri aĢağıda belirtilen istisna dıĢında yasaktır.
A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. gerçek ve/veya tüzel kiĢilere devri ve satıĢı
halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu devri ortaklık pay defterine kayıttan imtina
edebilir.
Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları öncelikle A grubu pay sahibi olanlara
aĢağıda tespit edilen Ģekilde hakiki değeriyle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar.
Devredilecek payların hakiki değerini taraflar aralarında müĢtereken tespit ederler. Bu
değerin tespitinde uyuĢulmadığı takdirde, değerleme, taraflarca bir ay zarfında müĢtereken
tayin edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme yapabilecek bir kuruluĢ
tarafından yapılır.
Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay
sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirimi tarihi itibariyle
ġirket‟ teki A grubu payları oranında bu pay sahiplerine oransal olarak satılacaktır.
Değer tespiti yapılıp karĢı tarafa bildirim yapılmasını müteakip devredecek ortak 15 gün
süreyle teklife cevabı beklemek zorundadır. Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif
edilen payları, A grubu pay sahibi olanların hiçbiri tarafından devralınmadığı takdirde, satıcı
dilediği üçüncü kiĢiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düĢük bir
bedelle satmak isterse bu bedeli A grubu pay sahiplerine aynı usullerle tekrar teklif etmek
zorundadır.
Bu bent altında yapılacak tüm iĢlemlerde taraflar birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaya
mecburdurlar. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi
halinde,Yönetim Kurulu pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Bilgilendirme politikamız, mevzuat ile belirlenenler dıĢında kamuya hangi bilgilerin
açıklanacağını, bu bilgilerin ne Ģekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya
duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüĢeceğini,
kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, Ģirkete yöneltilen
soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içermektedir.
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların karar vermelerine
yardımcı olacak Ģekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaĢılabilir, yorumlanabilir ve düĢük
maliyetle kolay eriĢilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve
Ģirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Merkezi Kayıt KuruluĢu‟nun “eYÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı” da Ģirket ortaklarının doğrudan ve
etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiĢtir.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların
dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez,
yanıltıcı olmamasına ve Ģirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına
özen gösterilmektedir.
Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların
gerçekleĢmemesi veya gerçekleĢmeyeceğinin anlaĢılması halinde, güncellenen bilgilerin
derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanması konusunda hassasiyet gösterilmektedir.
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına iliĢkin esaslar bilgilendirme politikamızda
yer almaktadır.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Kamunun aydınlatılmasında, Ģirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan
bilgiler sürekli güncellenir. ġirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri
gereğince yapılmıĢ olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çeliĢkili veya eksik bilgi
içermemesine özen gösterilmektedir. ġirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi
yer almaktadır.
ġirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret
sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı
bilgi, değiĢikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Ģirket esas
sözleĢmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları,
izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar
cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi
veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa
Ģirketin kendi paylarını geri alımına iliĢkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme
politikası, iliĢkili taraflarla iĢlemlere iliĢkin bilgiler, Ģirket tarafından oluĢturulan etik kurallar ve
sıkça sorulan sorular baĢlığı altında Ģirkete ulaĢan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara
verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitemizde yer
verilmesi için web sayfamızda güncelleme çalıĢması yapılmaktadır.
ġirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karĢılıklı iĢtirak iliĢkilerinden arındırılmak sureti ile
sadece gerçek kiĢi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip
oldukları gösterilecek Ģekilde web sayfamızda açıklanmaktadır.
Ġnternet sitemizde yer alan bilgiler, Türkçe olarak hazırlanmıĢtır. Ġngilizce web sayfası
oluĢturma çalıĢmamız devam etmektedir.

10. Faaliyet Raporu
Yönetim kurulumuz faaliyet raporunu, kamuoyunun Ģirketin faaliyetleri hakkında tam ve
doğru bilgiye ulaĢmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır.
Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen bilgilere yer verilmektedir.

11. Özel Durum Açıklamaları
2012 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Tebliği‟ne istinaden 29 adet özel durum
açıklaması yapılmıĢtır. Yapılan açıklamalar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ġstanbul Menkul
Kıymetler Borsası tarafından ek açıklama istenmemiĢtir. Özel durum açıklamaları Ģirketimiz
internet sitesinin Yatırımcı ĠliĢkileri bölümünün özel durum açıklamaları alt baĢlığında
yayınlanmaktadır. Özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmaması veya geç açıklanması
nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bankamıza herhangi bir yaptırımda
bulunulmamıĢtır.

12. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
ġirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karĢılıklı iĢtirak iliĢkilerinden arındırılmak sureti ile
sadece gerçek kiĢi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip
oldukları gösterilecek Ģekilde web sayfamızda açıklanmaktadır. Gerçek kiĢi ortaklardan %5
oranını geçen herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Bankanın ortaklık yapısı yıllık faaliyet
raporlarında ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

13. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği‟nin 16‟ncı maddesi gereği Ġçsel Bilgilere EriĢimi
Olanların Listesi tutulmakta ve listenin güncel hali Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve
ġirketin internet sitesinde Yatırımcı ĠliĢkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ġirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir.
Bilgilendirme; Kamu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamaları, gazete
ilanları,
toplantılara katılım, sorulan soruları yanıtlama yoluyla ve Banka'nın internet sitesi aracılığıyla
yapılmaktadır.

15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak
düzenleme
yapılması prensibi benimsenmiĢtir.
ġirketimiz, iĢlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karĢılıklı sözleĢmelerle
düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır.Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve
karĢılıklı sözleĢmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet
kuralları çerçevesinde ve Ģirket imkânları ölçüsünde korunması esas alınmaktadır.
Pay Sahiplerimiz:Mevzuat ve AnasözleĢmemiz uyarınca pay sahiplerimizin hakları
korunmaktadır.ġirketimiz yatırımlarını sürdürülebilir karlılığı sağlama anlayıĢıyla
yönetmektedir.Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi‟miz hissedarlarımıza ve potansiyel
yatırımcılara hizmet vermektedir.
Çalışanlarımız:ġirket „Ġnsan Kaynakları Politikası‟ na istinaden , çalıĢanlarımızın özlük
haklarının tam ve zamanında verilmesini sağlar.ĠĢ sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi
almaktadır. Personelimiz, mevcut öneri sistemimiz ve düzenlenen anketler aracılığı ile görüĢ
ve düĢüncelerini ġirket Yönetimi ile paylaĢmaktadırlar.
Hastalarımız: Hasta hakları ve Sorumlulukları Bildirgemiz hastanelerimizde duyuru
panolarında ve broĢürlerle ,hasta ve hasta yakınlarının bilgisine sunulmaktadır.
MüĢterilerimiz ise internet sitesi ve ġubelerde bulunan dilek/Ģikayet kutuları ile ġirket
Yönetimine düĢünce ve fikirlerini iletebilmektedirler.
Hastanemizde yapılan tıbbi uygulamalar, tanı-tedavi yöntemleri, hekim atamaları, çalıĢma
sistemlerinin kurulması, yeni tedavi metodlarının uygulanması ve iliĢkilerin sağlıklı
yürütülmesi belirlenmiĢ kurullar tarafından düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Tıbbi Danışma Kurulu
Hastanelerimizin sağlık politikasına uygun düzenlemeler yaparak, bölümlerde etkin
kadroların oluĢmasını ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı hedefler. Ayrıca bu kurulumuz,
bölümler arası koordinasyonu sağlarken, bölümlerle yapılan periyodik toplantılarla yeni
hedefleri, ihtiyaçları, geliĢim alanlarını belirler.
Bilimsel Eğitim Kurulu
Yıllık programlı hizmet içi eğitimlerin yanı sıra hastalarımıza yönelik düzenlenecek eğitim
konularının ve eğitmenlerin belirlenmesi Bilimsel Eğitim Kurulumuzun
görevlerindendir. Kurulumuz, eğitim programının düzenli yürütülmesi, hastanede yapılan
bilimsel çalıĢmaların değerlendirilmesi ve tüm bilimsel çalıĢmaların organizasyonunu
sağlamakla da görevlidir.
Enfeksiyon Kontrol Kurulu
Enfeksiyon Kontrol Kurulu, hastane enfeksiyonlarını kontrol altına almak, enfeksiyon kontrol
uygulamalarının düzenli olarak yapılmasını sağlamakla görevlidir. Kurul ayrıca, sorunların
tespiti ve düzeltilmesine yönelik faaliyetleri düzenleyip, yürütülmesini sağlar.
Yapılan çalıĢmalarla ilgili alınan kararları yetkili mercilere iletip, denetleme faaliyetlerini
yerine getirir. Hastane enfeksiyonları ile ilgili personelin eğitimlerini sağlamak ve verilen
eğitimin yeterliliğini denetlemekte de Kurulun görevleri arasında yer alır. Düzenli enfeksiyon
kontrollerinin yapılıp yapılmadığını denetleyen Kurul, herhangi bir enfeksiyon hali veya
olasılığında kısa sürede doğru çözüm yöntemlerini sunar.
Hasta Hakları Kurulu
Hastalarımızdan gelen tıbbi ve idari Ģikayetleri değerlendirmek, bu değerlendirmeler
sonucunda hastalarımıza geri bildirimlerde bulunabilmek için Hasta Hakları Kurulumuz
bulunmaktadır. Bu kurul, hastalarımızdan gelen Ģikayetleri değerlendirir.
Tedarikçilerimiz: ġirketimiz iç düzenlemelerinde, yasalara uygun olarak, satın alma sürecini
belirlemiĢtir. Ticari ahlak gereği satın alımlarında tedarikçi firmalara istenen koĢulları açıkca
bildirerek,teklifleri eĢit koĢullarda değerlendirmektedir.
ġirketimiz, meslek kuruluĢları ve diğer Sağlık Kurumları ile iliĢkilerinde; hasta haklarını ihlal
etmemek kaydıyla bilgi alıĢveriĢinde bulunmayı, rakip kuruluĢlarla ilgili yorumlarda
bulunmamayı, haksız rekabet yaratacak eylemlerden kaçınmayı prensip edinmiĢtir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Etlik Hastanemiz iĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip etmek ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları hakkında yönetmelik madde 7'de belirtilen tüm görev ve sorumlulukları yerine
getirmek amacıyla 31.12.2012 tarihinde kurulmuĢtur.

16. İnsan Kaynakları Politikası
Ġnsan kaynakları politikasının temel esasları Ģunlardır:
ĠĢe alım politikaları oluĢturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eĢit koĢullardaki kiĢilere
eĢit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiĢtir. Yönetici görev değiĢikliklerinin Ģirket yönetiminde
aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin
belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
Personel alımına iliĢkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiĢtir ve bu ölçütlere uyulmaktadır.

ÇalıĢanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalıĢanların bilgi, beceri ve görgülerini
arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleĢtirilir ve eğitim politikaları oluĢturulur. Yıl
baĢlarken oluĢturulan yıllık eğitim planları kurum içi iletiĢim kanalımız intranet aracılığıyla
duyurulur,ayrıca personelimize „eğitim talep hakkı‟ da sunulmakta,yöneticilerinin de uygun
görmesi durumunda plan dahilinde olmayan eğitimlere de katılımları sağlanabilmektedir.2012
yılı için planlanan eğitimler %100 baĢarı ile sonuçlandırılmıĢtır.
ÇalıĢanlara yönelik Ģirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda
bilgilendirme toplantıları yapılarak görüĢ alıĢveriĢinde bulunulur. Ġnsan Kaynakları
Yönetmenliği‟mizce iki ayda bir „sorumlulara yönelik‟ toplantılar düzenlenir,Ģirketimizin varsa
değiĢen uygulamaları,mevzuat,Ģirketimizin genel gidiĢatı ve iletilen soruların yanıtlanması,bu
toplantı sonuçlarının dasorumlular tarafından, ekipleriyle paylaĢılmasını sağlarız.
Yılda 2 defa çalıĢan memnuniyeti anketi uygulanmaktayız. ġubat 2012 anketimize %78
katılım ve %90 memnuniyet sonucu alındı.
ÇalıĢanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalıĢanları ilgilendiren geliĢmeler çalıĢanlara
veya temsilcilerine bildirilmektedir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüĢ alınması
uygulaması bulunmamaktadır.
ġirket çalıĢanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri
çalıĢanlara duyurulmakta ve kurum içi iletiĢimimizde kullandığımız „Ġntranet‟ aracılığıyla
çalıĢanlarımızın eriĢimine sunulmakta ve oryantasyon eğitimleri esnasında yeni
çalıĢanlarımızla paylaĢılmaktadır.
ÇalıĢanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.
ġirketimizde, çalıĢanlara yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluĢturmamıĢtır.
Ancak, konut edindirmek amacıyla, baĢlamıĢ olduğumuz inĢaat projesinde çalıĢanlarımıza
öncelik ve ayrıcalıklı koĢullar sunulmaktadır.
ÇalıĢanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalıĢanların Ģirket içi
fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karĢı korunması için önlemler alınır.
Memnuniyet anketlerinde bu hususlar da ölçülmektedir.
Personelin dernek kurma özgürlüğü ve toplu iĢ sözleĢmesi hakkı anasözleĢmemizde ve
Ġnsan Kaynakları Politikamızda tanımlanmamıĢtır, çalıĢanlarımızdan bu yönde bir talep de
gelmemiĢtir ancak Ģirket yönetimi bu hususlarda zorlaĢtırıcı uygulamalardan kaçınır.
Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler
ġirketimiz hizmet sunarken hasta memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya çalıĢır.
Hastalarımızın ilettiği talepleri süratle karĢılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi
beklenmeksizin müĢteriler bilgilendirilir.
Hizmet sunumunda kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen
gösterilir.ISO 9001:2000 Kalite Belgemiz bulunmaktadır.Standardın altında kalan hizmetler
telafi ve tazmin edilir.
Ticari sır kapsamında, müĢteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen
gösterilmektedir.Haksız menfaatten uzak,iyi iliĢkiler kurulabilmesi ve taraflar arası
anlaĢmaların uygulanması sürecini yönetmek üzere Kurum Halkla ĠliĢkiler Yönetmenliği aktif
rol almaktadır.
17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
ġirketimizce faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları
çerçevesinde yürütülür ve tüm menfaat sahipleri ile olan iliĢkiler etik değerlerle uyumlu
çalıĢma ilkeleri dikkate alınarak kurulmaya çalıĢılmaktadır.
ġirket, sosyal sorumluluklarına karĢı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına iliĢkin
düzenlemeler ile etik kurallara uyar. ġirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına
destek olur ve saygı gösterir. Ġrtikap ve rüĢvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her
türlüsüyle mücadele eder.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa SARIOĞLU, BaĢkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Ġrfan GÜVENDĠ, Üye Celil GÖÇER, Üye Mehmet ALTUĞ, Üye Nazım BĠLGEN, Üye
Necmettin DĠN, Bağımsız Üye Mehmet BARCA ve Bağımsız Üye Ġsmail ÖZDEMĠR ‟den
oluĢmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri ana sözleĢme uyarınca Genel Kurulu tarafından en çok üç yıl için
seçilirler. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. ġirketin ĠĢleri ve
idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9 kiĢiden oluĢan çoğunluğu icrada
görevli olmayan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim
kurulunun, 7 kiĢiden oluĢması durumunda 5‟inin ve 9 kiĢiden oluĢması durumunda ise 6
kiĢisinin A Grubu payların en az %51‟ine sahip ortakların müĢtereken gösterecekleri adaylar
arasından genel kurulca seçilmesi Ģarttır.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Ģirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden olabilecek nitelikte iĢlem yapabilmesi ve
rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu
iĢlemler gerçekleĢmiĢ ise iĢlemler ile ilgili olarak genel kurulda bilgi verilir.
19. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu faaliyetlerini Ģeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir Ģekilde yürütür.
Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu
baĢkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra baĢkanı/genel müdür ile görüĢerek yönetim
kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüĢ bildirmeye
özen gösterir.
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.
ĠliĢkili taraf iĢlemlerine iliĢkili yönetim kurulu toplantılarında iliĢkili yönetim kurulu üyesi oy
kullanmaz.
Yönetim Kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantıları
gerekli görüldüğü hallerde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
Yapılan oylamada oylarda eĢitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır.
Gelecek toplantıda da aynı konu üzerinde ki oylarda eĢitlik olursa, önerge ret edilmiĢ sayılır.
Ġlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz
konusu iĢlemlere iliĢkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin
çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki iĢlemlerde bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun
muhalefetine rağmen anılan iĢlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, iĢlem genel kurul
onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi
derhal kamuya açıklanır, SPK‟na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.
20. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulumuz bünyesinde daha önce kurulmuĢ olan, Denetim Komitesi‟ne 09.04.2012
tarihli toplantıda alınan kararla bağımsız üyelerimiz atanarak ,Kurumsal Yönetim Ġlkeleri
Tebliğ 56‟da istenilen yapılanma oluĢturulmuĢtur.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de ifa etmek üzere Kurumsal Yönetim
Komitesi kurulmuĢtur.
2013 faaliyet yılı içerisinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuĢtur.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu,ġirketin karĢılaĢtığı risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak için Riskin
Erken Tespiti Komitesini seçer ve çalıĢmalarını değerlendirerek gerekli önlemleri alır.
ġirketimizde etkin bir iç kontrol ve iç denetim bulunmamakta birlikte bu yönde çalıĢmalar
yapılmaktadır. Bu husus halihazırda çatıĢma doğurmamakla birlikte konu üzerinde
hassasiyetle durulmaktadır.
22. Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ġirket Yönetim Kurulu, faaliyet raporunda yer aldığı Ģekliyle Lokman Hekim‟in vizyonunu,
misyonunu ve stratejik hedeflerini açık bir Ģekilde belirlemiĢtir.
Yönetim Kurulu yapmıĢ olduğu toplantılarında, ġirketin stratejik hedeflere uygun geliĢim
gösterip göstermediğini takip etmekte ve performansı değerlendirmektedir. Bütçe
prosedürlerinin geliĢtirilmesi konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır.
23. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri genel kurul toplantısında ayrı bir
madde olarak ortakların bilgisine ve onayına sunulmaktadır.
Ücret Komitesi yerine kaim olmak üzere kurulmuĢ olan Kurumsal Yönetim Komitesi,
ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, ücret politikamızı, Ģirketin internet sitesinde yer
alması için faaliyete geçmiĢtir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Ģirketin
performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.
ġu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak
düzeyde olması gerekmektedir. Ana sözleĢmemizde bu konuda hüküm bulunmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu
üyelerine genel kurulca belirlenen ücret dıĢında baĢkaca bir menfaat(prim, borç verme, kredi
kullandırma, kefalet veya teminat verme) sağlanmamaktadır.
24. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu ilgili kanunların, mevzuatın ve Genel Kurul‟un yasal sınırlamaları dıĢında
ġirketi en üst düzeyde temsile yetkilidir.
Yönetim Kurulu, genel kurul kararı gerektirmeyen bütün konularda karar alabilir.

