
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  

Bilgilendirme Notu 

 

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak 

üzere, 15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 10:30’da, Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / 

İZMİR adresinde yapılacaktır.  

Pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir: 

Hisse senetlerini kaydileştirmiş olan pay sahiplerimiz, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayıtlı bulunan 

paylarını 24.04.2012 - 11.05.2012 tarihleri arasında hesaplarının bulunduğu aracı kurum veya banka 

kanalıyla Yatırımcı Genel Kurul Blokajı İşlemleri Raporu’na kaydettirdikten sonra, geçerli bir kimlik belgesi 

ibraz ederek Genel Kurul Toplantısı’na katılabilirler.  

Hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz, 24.04.2012 - 11.05.2012 tarihleri arasında Şair Eşref 

Bulvarı No: 23 Çankaya – İZMİR adresindeki Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne fiziki hisse 

senetlerini getirerek Genel Kurul’a giriş kartı alabilir ve geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek Genel Kurul 

Toplantısı’na katılabilirler. 

Genel Kurul Toplantısı’na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimiz ise, hisse senetlerinin blokaj  

işlemini yukarıdaki şekilde gerçekleştirerek; Şirket Merkezimiz veya www.izdemir.com.tr adresindeki 

Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri aşağıdaki örneğe uygun noter tasdikli bir vekaletname 

düzenlemeleri veya vekaletnamelerine noter tasdikli imza beyannamelerini eklemeleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 Tebliği’nde öngörülen diğer hususları yerine getirmeleri kaydıyla, 

kendilerini vekaleten temsil ettirebilirler. Vekiller geçerli bir kimlik belgesi ve bu şekilde adlarına 

düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz ederek Genel Kurul Toplantısı’na katılabilirler. 

Şirketimizin internet sitesinden de erişilebilen 2011 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu 

toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket Merkezi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır 

bulundurulacaktır. 

Pay sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunulur.  

 

SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamalarımız; 

Şirketimizin 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) Türk Lirası olan sermayesi,  toplam  30.000.000.000 (Otuz 

milyar) nama yazılı hisse ile temsil edilmektedir.  Her bir gruba ait hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Bu 

hisseler; 800 adet  A ve 29.999.999.200 adet B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yarıdan bir fazla A grubu 

hisse senedine sahip olanlar Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilirler.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun talebi doğrultusunda 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve 

elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki Genel Kurul’un bilgilendirilmesine ilişkin madde EK 1’de yer 

alan gündeme eklenmiştir. 

Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile Ana Sözleşme’nin değişen maddelerinin eski 

ve yeni metinleri EK 2’de sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler EK 3’de sunulmuştur. 

Şirketimizce belirlenen, Genel Kurul’da onaya sunulacak Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım 

Politikası ile Genel Kurul’un bilgisine sunulacak Ücretlendirme Esasları EK 4’de sunulmuştur. 

 

 

 

http://www.izdemir.com.tr/


EK 1 

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 

15.05.2012 TARİHLİ 37. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 

1. Başkanlık Divanı seçimi,  
 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 
 

3. Şirketimizin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait; 
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, 
- Denetim Kurulu Raporu’nun, 
- Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu’nun, 
- Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları’nın,  

okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 
 

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 
 

5. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 
 

6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler 
ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve seçimi, 
 

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un 
bilgisine sunulması, 
 

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 
 

9. Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 
 

10. Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 
 

11. 2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 
 

12. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 
 

13. Bağış ve Yardım Politikası’nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 
 

14. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 
 

15. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen 
teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un 
bilgilendirilmesi, 
 

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, Ana 
Sözleşmenin 3,8,9,11,12,22 maddelerinin değiştirilmesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 
Uyum" başlıklı 36'ncı maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesinin Genel Kurul'un onayına 
sunulması, 
 

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey 
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 
edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. 
maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve  söz konusu işlemler 
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
 

18. Dilekler ve kapanış. 
 

 

 



EK 2 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2012 tarih ve 6 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri çerçevesinde, ekte yer aldığı şekilde Ana Sözleşmenin 3, 8, 9, 11, 12, 22 maddelerinin  

değiştirilmesine, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum başlıklı 36. maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesine 

ve söz konusu değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulabilmesi için gerekli izinlerin alınması amacıyla 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar 

verilmiştir.  

Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile ilgili maddelerin eski ve yeni şekli aşağıda 

sunulmuştur. 

 
Toplantı No : 06 

Toplantı Tarihi : 21.03.2012 

Toplantı Yeri 

Gündem                                        

: 

: 

Şirket Merkezi 

Ana Sözleşme Değişikliği  

Toplantıya Katılanlar : Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Adil KOÇ, Serkan ŞAHİN,  Hüseyin 

BAŞTUĞ 

  ALINAN KARARLAR  :       

1- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ekte yer aldığı şekilde Ana 
Sözleşmenin 3, 8, 9, 11, 12, 22 maddelerinin değiştirilmesine, “Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
Uyum”  başlıklı 36. maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesine, 

   
2- Söz konusu değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulabilmesi için gerekli izinlerin alınması 

amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda 
bulunulmasına,  

 
     karar verildi. 

 

Eski Metin 

Amaç ve Konu 

Madde 3 

Şirketin amaç ve konusu; ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığı, yurt içinde ve yurt 

dışında her türlü inşaat, müteahhitlik ve taahhüt işleri, demir çelik, çelik alaşımları, ferro alyajlar, cevher, 

pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina, levha, kömür, petrokok ve türevleri, petrol ve türevleri, 

düz ve nervürlü yuvarlaklar, filmaşinler, lama, silme, dörtköşe, köşebent, U, I, T profiller, özel profiller, ray 

demiri, demiryolu profilleri, siyah, galvanizli, DKP kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlar, 

siyah, galvanizli boru ve profilleri, profilli ve kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş yuvarlak ve yassı teller, 

dikenli teller, çivi ve benzerleri ile ilgili olarak; 

a) Ticaret, ithalat, ihracat, imalat, mutemetlik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt, nakliyecilik ve benzeri 

faaliyetlerde bulunmak, 

b) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek amacı ile fabrikalar ve tesisler kurmak, 

satınalmak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren 

kuruluşlara iştirak etmek, 

c) Konusu ile ilgili malların yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü 

hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, makina ve ekipmanın ithali, satın alınması için ticari 

faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak, 

sergi ve fuarlara katılmak suretiyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 

d) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapmak, bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında 

yapan diğer şirketlerin hisse senetlerini, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde 

olmamak şartıyla, satın almak, ayni veya nakdi sermaye ile bu nev’i şirketleri kurmak, veya kurulmuş 



şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. Maddesi son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak 

etmek, 

e) Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti 

farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kiralamak, kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen 

veya kısmen kiraya vermek, devretmek, 

f) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu her türlü gemi, uçak, menkul ve gayrimenkul mallara ve 

haklara sahip olmak, bunları elden çıkarmak, kiraya vermek, ipotek etmek ve icabında başkalarına ait 

gayrimenkuller, uçak ve gemiler de dahil tüm mallar üzerinde Şirket lehine ipotek ve her türlü ayni haklar 

tesis ve fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, 

g) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak, esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 

üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, 

üretim fazlası olması halinde, söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya 

kapasiteyi satmak, tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtı satın almak, ithal etmek, 

h) Şirket ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığında bulunmak ve deniz, kara ve hava 

yoluna ilişkin her türlü gemi, uçak ve bilumum taşıt araçları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek ile 

ilgili olarak; 

• Özel iskele, liman ve istasyon inşa etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların 

işletmeciliğini yapmak, 

• Liman tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi sırasında gerekli makina ve ekipmanları bizzat kendisi 

üretmek, ithal etmek veya yurt içinde başka firmalara ürettirmek, 

• Gemi kiralama acentalığı ve komisyonculuğu yapmak, 

• Konusu ile ilgili deniz, hava ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, gümrüksüz serbest 

bölgelerde depolar, özel antrepolar kurmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 

•  Gemi donatanlığı yapmak, 

• Hurda gemi ithal etmek, batık gemi çıkarmak, bunların bozumunu, sökümünü yapmak ve yaptırmak 

suretiyle hurda yapılmasını sağlamak, gemi bozum, söküm işlemlerinde kullanılacak makina teçhizat ile 

edevatı ithal etmek ve her türlü hurdacılık yapmaktır. 

Şirket, yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum anlaşmaları yapabilir, kredi 
ilişkilerini kurup istikraz yapabilir, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat şartlarına uymak sureti ile 
tahvil ihraç edebilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca 
aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir, sonuçları 
itibariyle kefalete benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirket adına ve 3. kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında sermaye piyasası 
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere 

girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un tasvibine 

sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği 

mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan gereken izin alınacaktır. 

 

Yeni Metin 

Amaç ve Konu 

Madde 3 

Şirketin amaç ve konusu; ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığı, yurt içinde ve yurt 

dışında her türlü inşaat, müteahhitlik ve taahhüt işleri, demir çelik, çelik alaşımları, ferro alyajlar, cevher, 

pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina, levha, kömür, petrokok ve türevleri, petrol ve türevleri, 

düz ve nervürlü yuvarlaklar, filmaşinler, lama, silme, dörtköşe, köşebent, U, I, T profiller, özel profiller, ray 

demiri, demiryolu profilleri, siyah, galvanizli, DKP kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlar, 

siyah, galvanizli boru ve profilleri, profilli ve kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş yuvarlak ve yassı teller, 

dikenli teller, çivi ve benzerleri ile ilgili olarak; 

a) Ticaret, ithalat, ihracat, imalat, mutemetlik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt, nakliyecilik ve benzeri 

faaliyetlerde bulunmak, 



b) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek amacı ile fabrikalar ve tesisler kurmak, 

satınalmak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren 

kuruluşlara iştirak etmek, 

c) Konusu ile ilgili malların yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü 

hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, makina ve ekipmanın ithali, satın alınması için ticari 

faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak, 

sergi ve fuarlara katılmak suretiyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 

d) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapmak, bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında 

yapan şirketlerin hisse senetleri ile kendi hisse senetlerini, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy 

işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, satın almak, ayni veya nakdi sermaye ile bu nev’i şirketleri 

kurmak, veya kurulmuş şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. Maddesi son fıkrası hükmü saklı 

kalmak kaydıyla iştirak etmek, 

e) Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti 

farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kiralamak, kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen 

veya kısmen kiraya vermek, devretmek, 

f) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu her türlü gemi, uçak, menkul ve gayrimenkul mallara ve 

haklara sahip olmak, bunları elden çıkarmak, kiraya vermek, ipotek etmek ve icabında başkalarına ait 

gayrimenkuller, uçak ve gemiler de dahil tüm mallar üzerinde Şirket lehine ipotek ve her türlü ayni haklar 

tesis ve fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, 

g) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak, esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 

üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, 

üretim fazlası olması halinde, söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya 

kapasiteyi satmak, tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtı satın almak, ithal etmek, 

h) Şirket ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığında bulunmak ve deniz, kara ve hava 

yoluna ilişkin her türlü gemi, uçak ve bilumum taşıt araçları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek ile 

ilgili olarak; 

• Özel iskele, liman ve istasyon inşa etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların 

işletmeciliğini yapmak, 

• Liman tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi sırasında gerekli makina ve ekipmanları bizzat kendisi 

üretmek, ithal etmek veya yurt içinde başka firmalara ürettirmek, 

• Gemi kiralama acentalığı ve komisyonculuğu yapmak, 

• Konusu ile ilgili deniz, hava ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, gümrüksüz serbest 

bölgelerde depolar, özel antrepolar kurmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 

•  Gemi donatanlığı yapmak, 

• Hurda gemi ithal etmek, batık gemi çıkarmak, bunların bozumunu, sökümünü yapmak ve yaptırmak 

suretiyle hurda yapılmasını sağlamak, gemi bozum, söküm işlemlerinde kullanılacak makina teçhizat ile 

edevatı ithal etmek ve her türlü hurdacılık yapmaktır. 

Şirket, yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum anlaşmaları yapabilir, kredi 
ilişkilerini kurup istikraz yapabilir, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat şartlarına uymak sureti ile 
tahvil ihraç edebilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca 
aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir, sonuçları 
itibariyle kefalete benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirket adına ve 3. kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında sermaye piyasası 
mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere 

girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un tasvibine 

sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği 

mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan gereken izin alınacaktır. 

 

 

 

 



Eski Metin 

Yönetim Kurulu  

Madde 8 

Şirket Genel Kurul tarafından T.T.K hükümleri dairesinde, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi 

sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 

üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.  

 

Yeni Metin 

Yönetim Kurulu  

Madde 8  

Şirket Genel Kurul tarafından T.T.K hükümleri dairesinde, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi 

sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere seçilecek en az  5 en çok 9 üyeden teşkil 

olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.  

 

Eski Metin 

Yönetim Kurulunun Müddeti  

Madde 9  

Yönetim Kurulu Üyeleri üç sene için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum 

görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.  

 

Yeni Metin 

Yönetim Kurulunun Müddeti  

Madde 9 

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç sene için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel Kurul 

lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.  

 

Eski Metin 

Şirketi İlzam   

Madde 11 

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu gerek görürse ilzam 

yetkisini tayin edeceği Murahhas Aza, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler veya Şefler 

aracılığı ile kullanabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak sözleşmelerin geçerli 

olabilmesi için bunların; Yönetim Kurulunca derece, ünvan, yer ve şekli belirtilerek imza yetkisi verilen ve 

usulüne uygun bir şekilde tescil  ve ilan edilmiş kimselerden şirketin resmi ünvanı altına konmuş en az iki 

kişinin imzasını taşıması gereklidir.  

 

Yeni Metin 

Şirketi İlzam   

Madde 11 

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu gerek görürse ilzam 

yetkisini tayin edeceği Murahhas Aza, İcra Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, 

Müdürler veya Şefler aracılığı ile kullanabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak 

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların; Yönetim Kurulunca derece, ünvan, yer ve şekli belirtilerek 

imza yetkisi verilen ve usulüne uygun bir şekilde tescil  ve ilan edilmiş kimselerden şirketin resmi ünvanı 

altına konmuş en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.  

 

Eski Metin 

Yönetim Kurulunun Yetkileri  

Madde 12  

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını tayin edeceği bir Murahhas Azaya, Genel Müdür’e 

veya Müdürlere devredebilir.  

 

 

 

 



Yeni Metin 

Yönetim Kurulunun Yetkileri  

Madde 12  

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını tayin edeceği bir Murahhas Azaya, İcra Kurulu 

Üyelerine, Genel Müdür’e veya Müdürlere devredebilir.  

 

Eski Metin 

İlanlar   

Madde 22  

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci Maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla 

Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır.  

Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.nci Maddesi 

hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.  

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.Maddesi 

hükümleri uygulanır.  

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve tebliğlerine uyulur. 

 

Yeni Metin 

İlanlar   

Madde 22  

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci Maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla 

Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır.  

Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 

üç hafta evvel yapılması zorunludur.  

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.Maddesi 

hükümleri uygulanır.   

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve tebliğlerine uyulur. 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum 

Madde 36 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 

sözleşmeye aykırı sayılır, 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her 

türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin 

işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 3 

YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ 

 

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları 

Halil ŞAHİN Hüseyin ÖZER 
Nuri ŞAHİN Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR 
Adil KOÇ  
Hüseyin BAŞTUĞ  

 

Halil ŞAHİN 

Hatay ili Dörtyol ilçesi Payas beldesi’nde 1946 yılında doğan Halil Şahin, Ankara İktisadi İdari İlimler 

Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü’nden 1971 yılında mezun olmuştur. Ticaret hayatına 1976 

yılında yurt içi taşımacılık yapmak üzere kurduğu Şahin Nakliyat firması ve uluslararası taşımacılık için 

kurduğu Doruk Uluslararası Nakliyat firması ile başlayan Halil Şahin, 1990 yılında Atakaş Grubu ile ortak 

olarak; Atakaş-Şahin Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Atakaş-Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 

kömür (petrokok) ithalatı ve inşaat demiri üretimine de başlamıştır. 2005 yılında Atakaş Grubu ile 

ortaklığını sona erdiren Halil Şahin, Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu 

başkanıdır.  

İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir A.Ş., İDÇ Liman A.Ş. , İDÇ Denizcilik A.Ş., İzmaden Madencilik A.Ş., Şahin-

Koç A.Ş., Şahin Gemicilik A.Ş, Sarımazı Enerji A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu başkanı olan Halil Şahin 

ayrıca; İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Demir - Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi, 

Ege İhracatçı Birlikleri Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanlığı ve TOBB Yüksek 

Koordinasyon Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.  

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürüten Halil Şahin evli ve 2 

çocuk babasıdır. 

 

Nuri ŞAHİN 

Hatay ili Dörtyol ilçesi Payas beldesi’nde 1958 yılında doğan Nuri Şahin,1980 yılında İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şahin Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.’nde ortak 

olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Atakaş – Şahin Haddecilik A.Ş. ve Atakaş – Şahin 

Pres Kömür A.Ş.’ne ortak olmuş ve Yönetim Kurulu başkanlığı yapmıştır. İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir 

A.Ş., İDÇ Liman A.Ş., İDÇ Denizcilik A.Ş., Şahin Gemicilik A.Ş., Sarımazı Enerji A.Ş. şirketlerinde 

Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı, İzmaden A.Ş., Şahin-Koç A.Ş., Falcon Yapı A.Ş. şirketlerinde 

Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.  

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Nuri Şahin evli 

ve 2 çocuk babasıdır. 

 

Hüseyin ÖZER 

Hatay ili Erzin ilçesinde 1938 yılında doğan olan Hüseyin Özer, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 

bitirmiş, 1965 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişi olarak göreve başlamıştır. 1988 ve 

1993 yılları arasında Ziraat Mühendisliği yapmış, daha sonra tekrar döndüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Müfettişliği mesleğinden 1995 yılında emekli olmuştur. 1995 -1997 yılları arasında TARİŞ’te 

Genel Müdür danışmanlığı yapmış, daha sonra kurduğu Tekno Tarım Mühendislik ve Danışmanlık 

Limited Şirketi’ni 2002 yılında kapatmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Özer Almanca 

bilmektedir. 



Hüseyin Özer, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır, İzmir Demir Çelik 

Sanayi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

 

Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR 

Mardin ili Derik ilçesinde 1954 yılında doğan  Ahmet H. Gökdemir, İlk, Orta ve Lise öğrenimini 

İskenderun‘da tamamlamış, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

1979 yılında Hatay Barosu’na kayıtlı olarak İskenderun’da serbest avukatlığa başlamış, 1980 - 1998 

yılları arasında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü’nün sözleşmeli avukatlığını da yapmıştır.  

2000 - 2008 yılları arasında Gökdemir Avukatlık Ortaklığı’nı kuran ve  İskenderun’da mesleğine devam 

eden Av. Ahmet H. Gökdemir bu süreç içerisinde, Hatay Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliği 

ile Sümerbank/Oyak Bank İskerderun Şube Müdürlüğü’nün ve Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu’nun 

sözleşmeli avukatlığı yanında, Hukuk Mahkemeleri’nde Bilirkişilik ve Konkordato Komiserliği de yapmıştır. 

2008 yılında ailevi nedenlerle İzmir’e yerleşmiş, 2009 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak 

serbest Avukat ve Hukuk Danışmanı olarak mesleğine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup 

Arapça ve İngilizce bilmektedir. 

Av. Ahmet H. Gökdemir Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır, İzmaden 

Madencilik A.Ş.’nin sözleşmeli avukatı olması dışında ilişkili taraflar ile herhangi bir ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

 

Adil KOÇ  

Şanlıurfa’da 1975 yılında doğan Adil Koç çalışma hayatına demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla 

başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Haddecilik Teks.İnş. San.ve Tic.A.Ş. kurucu ortağı ve Yönetim 

Kurulu Başkanı olan Adil Koç, 2005 yılında kurulan Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.’nin de kurucu ortağı ve 

Yönetim Kurulu Üyesidir.  

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüren, evli ve 4 çocuk babası 

olan Adil Koç ayrıca İzdemir Enerji A.Ş., Akdemir A.Ş., İDÇ Liman A.Ş., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim 

Kurulu üyesi, Dagi Giyim Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir. 

 

Hüseyin BAŞTUĞ 

Hatay ili Dörtyol ilçesi’nde 1985 yılında doğan Hüseyin Baştuğ, 2010 yılında Sabancı Üniversitesi 

Yönetim Bilimleri Bölümü’nü bitirmiştir. Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan 

Hüseyin Baştuğ’un herhangi bir görevi olmamakla birlikte ilişkili şirketlerde ortaklığı bulunmaktadır. Rusça 

ve İngilizce bilen Hüseyin Baştuğ evlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 4 

POLİTİKALAR 

 

Bağış ve Yardım Politikası 

Toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde insani, kültürel, eğitim, sanat, sağlık 
ve benzeri amaçlar için ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla bağış, yardım ve sponsorluk yapılabilir.  

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine 
sunulur. 

Kar Dağıtım Politikası  

Kar dağıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile 

dağıtılabilir karın % 5’inin Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılacağı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve 

miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10’unun kurucu intifa senedi sahiplerine, 

azami % 10’unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Ana Sözleşmemiz çerçevesinde 

alınmaktadır. 

Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki 

yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını 

benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve 

karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global 

ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir. 

 
Ücretlendirme Esasları 
 
Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluşturur ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Üst 
düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise 
Genel Kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenecek ücretin 
üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.  
 
Ücretler; kısa ve uzun vadede yurt içi ve yurt dışı ekonomik koşullar, faaliyet gösterilen sektörün ve sahip 
olunan iştiraklerin yapısı, çalışan sayısı, yurt içi ve yurt dışı rekabet koşulları, üretim, hizmet ve satış 
faaliyetlerini, bu faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesini, 
ilgililerce karar verme ve uygulama sürecinde alınan sorumlulukları dikkate alınarak belirlenir.  
 


