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1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

 

Çemaş Döküm San. A.Ş. hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarına yönelik 

olarak paylarını cazip bir yatırım aracı haline getirmek için kurumsal yönetim 

ilkelerinin önemine inanmaktadır. Yönetimi, ortakları, çalışanları ve ilişkide olduğu 

üçüncü şahıslarla ilişkilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini eşitlik, şeffaflık, 

hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olan Çemaş Döküm San. 

A.Ş., pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşların menfaatlerini eşit seviyede korumayı 

ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. 

2014 yılı içinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal 

Yönetim Tebliği” nin ekinde yer alan ilkelerin uygulanması bakımından Şirketimiz 

anılan Tebliğin 5’inci maddesinde tanımlanan gruplardan Üçüncü Grupta yer 

almaktadır. Tebliğin 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre Üçüncü Grupta yer alan 

ortaklıkların bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterlidir. Tebliğ ile 

uygulanması zorunlu tutulan ilkelerinin tamamı Şirketimizce uygulanmıştır. Anılan 

Tebliğin ekinde yer alan ilkelerden: 

 

-“Pay Sahipleri” başlığını taşıyan birinci bölümde: Pay Sahipliği Haklarının 

Kullanımının Kolaylaştırılması” başlığı altındaki ilkelerin tamamına, “Bilgi Alma ve 

İnceleme Hakkı” başlığı altındaki ilkeye uyum sağlanmıştır. “Genel Kurul” başlığı 

altındaki ilkelerden1.3.11 numaralı ilkede belirtildiği gibi genel kurul toplantısına 

söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak 

yapılabileceğine dair esas sözleşmemizde bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun 

dışında kalan “Genel Kurul” başlığı altındaki zorunlu ve ihtiyari bütün ilkelere 

uyulmuştur. “Oy Hakkı” başlığı altındaki 1.4.2 numaralı oy hakkında imtiyazdan 

kaçınılır ilkesi hariç diğer ilkelere uyulmuştur. "Azlık Hakları” başlığı altındaki 

ilkelerden esas sözleşme ile azlık haklarının genişletilebileceği ifade edilmekteyse 

de Şirketimiz esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. “Kâr 

Payı Hakkı” başlığı altındaki maddelere tam uyum sağlanmıştır. 2014 yılı içinde 

Şirketimizin kâr payı politikası oluşturulmuş, genel kurul toplantısında 
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ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmuştur. Şirketimizin kâr dağıtım politikası 

Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. 

“Payların Devri” başlığı altındaki ilkeye uygun olarak borsada işlem gören payların 

serbestçe devredilmesini engelleyen Şirketin herhangi bir uygulaması 

bulunmamaktadır.  

 

-“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığını taşıyan ikinci bölümde: “Kamuyu 

Aydınlatma Esasları ve Araçları” başlığı altındaki maddeler çerçevesinde 

Şirketimizin bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur. 

Kamuyu aydınlatma konusunda sermaye piyasası mevzuatın yer alan 

düzenlemelere uyum konusunda azami gayret gösterilmektedir. “Kurumsal 

İnternet Sitesi” başlığı altındaki maddelerde yer alan şekilde Şirketimizin 

kurumsal bir internet sitesi bulunmakta, bu sitede mevzuat gereği yer alması 

gereken bilgiler güncel bir şekilde tutulmaktadır. Ancak, 2.1.3 numaralı ilkede 

belirtildiği şekilde özel durum açıklamalarının ve finansal tabloların eş zamanlı 

olarak İngilizce açıklaması yapılmamaktadır. Şirketimize bu yönde bir talep 

iletilmediği ve ortak profili de dikkate alındığında bu aşamada fazladan maliyet ve 

operasyonel güçlük yaratacak bu uygulamaya geçilmesi planlanmamaktadır. 

“Faaliyet Raporu” başlığı altında yer alan maddelerde yer alan hususların faaliyet 

raporunda yer almasına gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte hem internet 

sitesinde hem de yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında sürekli iyileştirme 

çalışması yapılmakta görülen eksiklikler giderilmektedir. 

 

-“Menfaat Sahipleri” başlığını taşıyan üçüncü bölümde: “Menfaat Sahiplerine 

İlişkin Şirket Politikası” başlığı altındaki ilkelere (Şirketin çalışanlarına yönelik 

tazminat politikası oluşturması ve bunun kamuya açıklaması kısmı hariç olmak 

üzere) uyum sağlanmıştır. Yürürlükteki iş mevzuatı çalışanlara yönelik tazminata 

ilişkin amir hükümler içerdiğinden Şirketimizce ayrıca bir tazminat politikası 

oluşturulmamıştır. “Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının 

Desteklenmesi” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmakla birlikte iç 

düzenlemelerde veya esas sözleşmede doğrudan bu başlık altında bir düzenleme 

bulunmamaktadır. “Şirketin İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altındaki 
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ilkelerden 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2014 yılı için 

yapılmamıştır. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanmaktadır. Bunun dışındaki 

ilkelere uyum sağlanmıştır. “Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler” başlığı altında 

yer alan ilkelere uyum sağlanmıştır. “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk” başlığı 

altındaki ilkelere uyum kapsamında personelimize imza karşılığı dağıtılan 

Şirketimizin Etik Kuralları internet sitemiz vasıtası ile de kamuya duyurulmuştur.  

 

-“Yönetim Kurulu” başlığını taşıyan dördüncü bölümde: 4.1 ile başlayan “Yönetim 

Kurulunun İşlevi” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Yönetim 

Kurulunun Faaliyet Esasları” başlığı altındaki 4.2.1 ile 4.2.7 arasındaki ilkelere 

4.2.3 ile 4.2.4 iç kontrole ilişkin ilkeler hariç olmak üzere uyum sağlanmıştır. 

Şirketimizin personel sayısı, fonksiyonları, Işıklar Holding A.Ş. altındaki 

yapılanması dikkate alındığında Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde hali hazırda bir iç 

kontrol birimi var olduğundan ayrıca Şirketimizde bir iç kontrol birimi 

oluşturulması maliyetler açısından uygun görülmemektedir. “Yönetim Kurulunun 

Yapısı” başlığı altındaki uyulması zorunlu ilkelerin (4.3.1’den 4.3.8’e) tamamına 

uyum sağlanmıştır. 4.3.9’da yer alan uygulanması ihtiyari tutulan “Şirket, yönetim 

kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve 

hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” ilkesi 

çerçevesinde oluşturulmuş bir hedef oran ve zaman bulunmamaktadır. “Yönetim 

Kurulu Toplantılarının Şekli” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Yönetim 

Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” başlığı altındaki ilkelerde belirtilen 

komiteler oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesinin kendi fonksiyonlarının 

ifasının yanı sıra Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 

işlevlerini de yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulunun yapılanması 

gereği (iki bağımsız üye bulunması nedeniyle) bir yönetim kurulu üyesi zorunlu 

olarak birden fazla komitede görev almaktadır. “Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst 

Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” başlığı altındaki uyulması zorunlu 

ilkelere uyum sağlanmıştır. 4.6.1’de belirtilen yönetim kurulu üyelerinin kendi 

performans değerlendirmelerini yapmaları ve buna göre üyelerin 

ödüllendirilmeleri veya azledilmeleri hususu, 4.6.3’de belirtilen yönetim kurulu 

üyelerinin ücretlerinin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak bir Ücret 
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Komitesi ile belirlenmesi hususuna uyum sağlanmamıştır. Şirketimizde Yönetim 

Kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmaları ile ücretlerinin tespiti genel 

kurul tarafından yapılmaktadır. 

Özetle, 2014 yılında “Kurumsal Yönetim Tebliği” inde yer alan ilkelere büyük 

oranda uyum sağlanmıştır. Yukarıda açıklanan kısmen veya tamamen uyum 

sağlanmayan ilkelerden kaynaklanan bir çıkar çatışması söz konusu değildir. 

2. Pay Sahipleri  

2.1 Yatırımcı İlişkileri 

Şirketimizde yatırımcılar ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay 

sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla “ Yatırımcılar ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur. 

Yatırımcılar ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla, 

 Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere 

ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama, 

 Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki 

bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerini 

yanıtlama, 

 Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine 

sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili 

mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak 

yapılmasını sağlayacak tedbirleri alma, 

 Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil 

olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini gözetmek ve izleme, 

işlevlerini yerine getirmektedir.  

 

2014 yılı içerisinde Şirketimize bireysel veya kurumsal yatırımcılardan gelen 

kamuya açıklanmamış bilgiler ve yatırım danışmanlığı kapsamına girebilecek 

olanlar hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi zamanında karşılanmıştır. Gelen 

bilgi talepleri, en az departman müdürü düzeyindeki çalışanlar tarafından 

değerlendirilmekte olup, en kısa sürede, gerçeği tam ve dürüst bir şekilde 
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yansıtacak şekilde özenle karşılanmaktadır. Bu çerçevede 2014 yılında 

yatırımcılar ile 6 telefon görüşmesi yapılmış, 32 e-postaya cevap verilmiştir.  

Yatırımcı ilişkileri birimi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan yıllık rapor 25.02.2014 

tarihinde Yönetim Kuruluna takdim edilmiştir. 

İlker ÖZDEMİR       Sami GÖZKONAN 

Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Birim Müdürü  Mali İşler Müdürü 

0216 537 00 00      0386 234 80 80 

      iozdemir@isiklar.com.tr sgozkonan@cemas.com.tr

 

2.2 Pay Sahipleri Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Yatırımcıların sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının 

kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler internet sitemizde düzenli ve 

güncel olarak yer almaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcıların kullanımı için internet 

sitemizin İngilizce sürümü de bulunmaktadır.  

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket 

sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi 

tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan Şirket esas 

sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin her hangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi 

bir talep olmamıştır. 

 

2.3 Genel Kurul Bilgileri 

2014 yılı içinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11/04/2014 tarihinde 

Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sokak Eryılmaz Plaza No: 3 Kat:2 PK. 

34810 Kavacık-Beykoz /İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı daveti; Kanun ve 

esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP)’nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi 

içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. 

11.04.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Hazır 

bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 237.000.000 TL tutarındaki 
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sermayesine karşılık gelen 237.000.000 adet paydan; 163.101.677 adet pay 

vekâleten, 314 pay asaleten temsil edilmiştir. Toplantıya ortaklar ve çalışanlar 

dışında bir katılım olmamıştır. 

Genel Kurul Toplantısı’nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru 

sorma imkânı tanınmış olup, yapılan toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda 

hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır.  

Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantı 

tutanakları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu 

dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de (www.cemas.com.tr) 

ulaşılabilmektedir. 

 

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; 

her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı 

sağlanmaktadır. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Esas 

Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy 

kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizde oy hakkına haiz 

olan pay sahipleri bu haklarını kendileri doğrudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak üçüncü şahıslara verdikleri vekâlet 

ile de kullanabilirler. Şirketimizde iki bağımsız yönetim kurulu üyesi 

bulunmaktadır. Azlığı doğrudan temsil eden yönetim kurulu üyesi 

bulunmamaktadır. Esas sözleşmede azlık haklarına ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

2.5 Kâr Payı Hakkı 

Şirketimizde kâr dağıtım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin 

kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal 

mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak 

belirlenmektedir.  

2014 yılında yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın 

bilgisine ve onayına sunulan kâr dağıtım politikamız şu şekildedir: 
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Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve 

iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr 

dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz. 

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel 

ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai 

olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi 

üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. 

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri 

arasındaki denge gözetilir. 

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi 

Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan 

karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.  

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5’nin altında 

kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz. 

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem 

sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı 

olarak %5’ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5’ini yönetim kurulu üyeleri ile 

çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya 

bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır. 

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak 

şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.  

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul 

tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar 

verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. 

Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul 

tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı 

ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr 

dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir. 

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı 

dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde hareket edilir. 
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Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın 

dağıtmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın 

kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer 

verilir.  

 

Şirketimizin kâr dağıtım politikası internet sitemizde yatırımcılarımızın bilgisine 

sunulmuştur. Kâr dağıtım önerisi, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık 

ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben yasal 

süreler dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı üzerine 

kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır. 

2014 yılında yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 01.01.2013-

31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net 

dönem kârı 26.755.218 TL olup TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak 

hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 

9.043.985 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla Yönetim Kurulumuz Genel 

Kurulumuzun görüş ve onayını alarak 9.043.985 TL tutarındaki net dönem 

zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, TMS/TFRS’na uygun olarak 

hazırlanan finansal tablolarda bulunan 26.755. 218 TL net dağıtılabilir dönem 

karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, SPK kâr dağıtımına ilişkin 

düzenlemelerine göre Şirketimizin 2013 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan 

yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı 

yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermiştir. 

 

2.6 Payların Devri 

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

3. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimizin internet sitesi adresi www.cemas.com.tr dir. Şirketimizin internet 

sitesinde, SPK’nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca esas sözleşme, genel kurul 
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toplantı tutanakları, ticaret sicil bilgileri, UFRS’ye uygun olarak hazırlanan 

konsolide finansal tablo ve raporlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile diğer 

kamuyu aydınlatma dokümanları yer almaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcıların 

kullanımı için internet sitemizin İngilizce sürümü de bulunmaktadır. Şirketimizin 

Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan 

bilgilendirme politikası Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. 

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan 

yükümlülüklere uyulmakta, önemli nitelikteki her türlü bilgi zamanında ve eksiksiz 

bir şekilde mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sitesinde 

yayınlanmaktadır. 

 

3.2 Faaliyet Raporu 

Şirketimizce 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere dört defa faaliyet raporu 

hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu faaliyet raporlarında 

mevzuatın gerektirdiği hususların eksiksiz yer almasına özen gösterilmektedir. 

 

4. Menfaat Sahipleri 

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahipleri, Şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında iç yazışmalar, 

toplantılar ve internet yoluyla yazılı ve görsel basın ile araçları yoluyla 

bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, yatırımcılar Şirketin finansal raporlarına, 

faaliyet raporlarına ve diğer sunum ve bilgilere Şirketin internet sitesinden 

ulaşabilmektedir. 

 

4.2  Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin Şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model 

oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan 

toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye 

alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir. 
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4.3 İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları şu şekildedir: 

Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından 

belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit 

fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı 

olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır. Eğitim ve terfi 

kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket 

menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir. Çalışanların 

mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve kariyer planlarına uygun olarak 

kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim planları 

yapılmaktadır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, 

bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizde çalışanlardan 2014 yılında ayrımcılık 

konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere 

temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır. 

 

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Şirketimiz genel kabul görmüş etik kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte 

tüm çalışanlarımızın bu kurallara uygun hareket etmesi hususuna özen 

göstermektedir. Şirketimizin tüm çalışanları tarafından benimsenmiş olan bu etik 

kurallarını Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları, faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde çevre 

kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki 

sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Şirketimizin hâkim ortağının 

kurucusu adına oluşturulan Turgut Işık Vakfı, 1992 yılından beri her yıl ortalama 

250 öğrenciye burs vermektedir. Vakfın gelirleri bağışlar, iştirak kazançları ve 

mevduat faizlerinden oluşmaktadır. Vakfın elde ettiği gelirler çoğunlukla burs 

yardımı olarak orta öğretim öğrencilerine dağıtılmaktadır. Dağıtılacak gelirde 

fazlalık olursa muhtaç kişilere sağlık yardımı da yapılmaktadır. 
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5. Yönetim Kurulu 

 

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 

31.12.2014 tarihi itibariyle Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden 

oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 

Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. 

Bağımsız üyelerin Rapor tarihine kadar görev aldıkları dönem içerisinde 

bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir. Bağımsız 

üyelerin bağımsızlık beyanları Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. 

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri Şirketimiz 

dışında sadece Işıklar Grubuna bağlı şirketlerde görev alabilirler.  

 

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Yönetim Kurulumuz şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 

Yönetim Kurulu’nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. 

Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü 

Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Toplantılarda her üyenin en az bir oy 

hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına elektronik 

ortamda da iştirak edilebilir. 2014 yılında 20 adet Yönetim Kurulu Kararı 

Rıza Kutlu IŞIK Yönetim Kurulu Başkanı 

Uğur IŞIK Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Sırrı Gökçen ODYAK Yönetim Kurulu Üyesi  

S. Levent DEMİRER Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet Lütfi GÖKTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi 

Hüseyin BAYAZIT Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 

Ahmet SELAMOĞLU Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 
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alınmıştır. Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kararlar toplantıya 

katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olup, kararlara ilişkin herhangi bir karşı oy 

gerekçesi yazılmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce 

toplantılarda zapta geçilmesi gereken bir soru da yönetilmemiştir. Yönetim 

Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı 

bulunmamaktadır. Işıklar Holding tarafından holding bünyesindeki bütün 

şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri için bir mesleki sorumluluk sigortası 

yaptırılmıştır.  

 

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

05.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komiteler aşağıdaki 

gibidir. Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ikidir. Bu nedenle aynı 

yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir 

 

Denetim Komitesi 

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin iç ve dış denetim sürecinin uygulama 

etkinliğini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi 

ve yeterliliğini Yönetim Kuruluna raporlamak amacıyla oluşturulmuştur.  

Denetim Komitesi Üyeleri:  

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Başkan/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Hüseyin BAYAZIT (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede 

yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin 

kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 

etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak, yaptığı 

değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim 

Kurulu’na raporlamakla görevlidir. 2014 yılında denetim komitesi dört kez 

toplanmıştır.  
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Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 

tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile 

çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna 

önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri: 

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Hüseyin BAYAZIT (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

S. Levent DEMİRER (Üye/Yönetim Kurulu Üyesi) 

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri icrada görev almayan Yönetim 

Kurulu üyeleri arasından seçilir. Konusunda uzman kişiler de komitede 

görevlendirilebilir. Komitenin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından 

seçilir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 

sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve 

riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemini yılda en az 

bir kez gözden geçirir. Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda 

durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu 

izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna 

önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, 

ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine 

getirir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: 

Hüseyin BAYAZIT (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 

Sebahattin Levent DEMİRER (Üye/Yönetim Kurulu Üyesi) 

İlker ÖZDEMİR (Yatırımcı İlişkiler Birim Müdürü) 
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5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerin en aza indirilmesi amacıyla, 

bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmasından sorumludur. 

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının iç kontrolü Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde 

oluşturulan İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. İç Denetim 

Biriminin görev ve sorumlulukları mer’i mevzuata uyumlu olup, Işıklar Holding 

A.Ş. yönetim kurulunun onayından geçmiştir. 

 

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri 

Çemaş Döküm San. A.Ş.'nin ana hedefi, faaliyet gösterdiği alanda lider konuma 

gelmek, büyüme potansiyeli olan yeni yatırımlara imza atmaktır. Şirketimiz 

Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, aylık dönemler itibariyle grup şirketlerinin 

bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip 

etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde 

yöneticilerin katılımı sağlanmakta, aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet 

sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, 

ayrıca faaliyet alanında stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler 

geliştirilmektedir.  

 

5.6 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından 

kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 2013 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısında alınan karar gereği Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 

2014 yılında aylık brüt 2.700 TL ücret ödenmiş, diğer üyelere maaş, huzur hakkı vb. 

ücret ödenmemiştir. Bu husus diğer genel kurul kararları ile birlikte KAP’ta ve 

Şirketimizin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2014 yılında yönetim 

kurulu üyelerimiz Şirketimizden borç almamışlar veya kredi kullanmamışlardır. 

 


