
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara 

bağlamak üzere, 28.03.2014 Cuma günü saat: 10:30’da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, 

No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılacaktır. 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden (MKK) sağlanan pay 

sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay 

sahiplerimiz katılabilir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri kimlik göstererek Şirketimiz Olağan 

Genel Kurul toplantısına fiziken katılabilirler. Söz konusu listenin oluşturulmasında 

kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen 

yatırımcılar yer alamamaktadır. Bu pay sahiplerinin de Genel Kurula katılmak istemeleri halinde 

aracı kurumlarına başvurarak Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu 

kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir.  

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik 

ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. 

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

(SPK) Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin 

www.izdemir.com.tr adresindeki internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak 

doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize 

ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 

imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak 

pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak 

iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-

MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri 

veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.  

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 

internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" 

hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla 

ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim 

Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden 

Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref 

Bulvarı No: 23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin 

incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla, 



 

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 

28.03.2014 TARİHLİ 39. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

1. Divan Başkanı seçimi,  

 

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

 

3. Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait; 

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, 

- Bağımsız Denetim Raporu’nun, 

- Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları’nın,  

okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 

 

4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu’nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 

 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 

 

6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 

 

7. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 

 

8. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,   

 

9. 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 

 

10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin 

ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un 

bilgilendirilmesi, 

 

11. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasınının Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 

 

12. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması, 

 

13. 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 yapması 

ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir 

işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka 

şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim 

Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret 

Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına 

sunulması,  

 

14. Dilekler ve kapanış. 

 



 

 

 SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamalarımız; 

Şirketimizin 375.000.000 (üçyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olan sermayesi,  toplam  37.500.000.000 

(otuzyedimilyarbeşyüzmilyon) nama yazılı hisse ile temsil edilmektedir.  Her bir gruba ait hissenin bir oy 

hakkı bulunmaktadır. Bu hisseler; 800 adet  A ve 37.499.999.200 adet B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 

Yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olanlar Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilirler.  

Değişen Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler EK 1’de sunulmuştur. 

Şirketimizce belirlenen, Genel Kurul’un bilgisine sunulacak Bilgilendirme Politikası ile Genel Kurulun 

onayına sunulacak Kar Dağıtım Politikası EK 2’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK 1 

YIL İÇİNDE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNE  

İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖZGEÇMİŞİ 

 

SELİM ŞAHİN.  

Hatay ili Dörtyol İlçesi’nde 1976 yılında doğan Selim Şahin 1999 yılında Pace University of New York 

City, İşletme Bülümü’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında Şahin Dış Ticaret A.Ş.’nde, 2005-2012 

tarihleri arası Şirketimizde İthalat Şefi olarak çalışmıştır. 

Şirketimiz İcra Kurulu Üyesi Sn. Selim ŞAHİN 05.06.2013 tarihinde Sn. Hüseyin BAŞTUĞ’un istifası ile 

boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. Şirketimizde aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi 

Üyeliği görevinide yürüten Sn. Selim ŞAHİN evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce 

bilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 2 

POLİTİKALAR 

 
 

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

AMAÇ 

 

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, pay 

sahiplerinin eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirmelerini sağlayacak etkin bir 

bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale 

gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur. 

 

Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket’in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, 

ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, 

mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır. İDÇ, kamuyu 

aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı’na ve Borsa İstanbul 

A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, 

adil, eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. 

 

YETKİ VE SORUMLULUK 

 

İDÇ’te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi 

Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için 

Yatırımcı İlişkileri birimi görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği 

içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel 

Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur. 

 

İDARİ SORUMLULUĞU OLAN KİŞİLER 

 

İdari sorumluluğu bulunanlar, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede doğrudan ya da dolaylı 

olarak İDÇ’nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve İDÇ’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini 

etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. 

 

KAMUYU AYDINLATMADA KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR 

 

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, İDÇ kamuyu aydınlatma 

ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır: 

 

- Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilir) 

- Periyodik olarak her çeyreksel dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim 

raporu ve   beyanlar (Elektronik ortamda KAP’a gönderilir) 

- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları 

- Kurumsal internet sitesi (www.izdemir.com.tr) 



- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve 

diğer dokümanlar, 

- T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar 

ve duyurular 

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın 

açıklamaları, 

- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve 

araçları, 

 

İNTERNET SİTESİ 

 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde 

www.izdemir.com.tr adresindeki İDÇ internet sitesi aktif olarak kullanılır. İDÇ internet sitesinde yer alan 

açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum 

açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce içerikte düzenlenir. 

 

İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. 

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler 

- Vizyon ve ana stratejiler 

-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi 

- Şirketin ortaklık yapısı 

- Şirket esas sözleşmesi 

- Ticaret sicil bilgileri 

- Finansal bilgiler, göstergeler ve raporlar 

- Duyurular 

- Özel Durum Açıklamaları 

- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler 

- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar 

- Genel Kurul bilgilendirme dokümanı 

- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli 

- Vekâletname örneği 

- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

- Kar dağıtım politikası 

- Bilgilendirme politikası 

- Sıkça sorulan sorular bölümü 

 

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI 

 

Sorumluluk 

 

İDÇ’nin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır, KAP bildirimini 

yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP’a iletilir. 

 

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişikin Açıklamalar 

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul, Sermaye Artımı, Temettü Ödemeleri 

konusunda, ortaklar KAP ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilir. 

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecek 

belgeler ; Gündem, Hazır Bulunanlar Cetveli, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu , Bilanço, Gelir Tablosu, 

Genel Kurul Tutanağı ve varsa Esas Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir. Söz konusu dokümanlar 

yasal düzenlemelerde belirtilen yerlerde  yatırımcıların bilgisine sunulur. 



Medya 

 

Yıl içinde duyurulması gerekli görülen gelişmelerle ilgili yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı 

sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir.Yaşanan gelişmelenin içeriğine bağlı olarak, bu 

bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel 

akış ile ilgili olarak gelen sorular yada bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka 

olumlu veya olumsuz yanıt verilir. 

 

Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür 

 

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Yatırımcı 

İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketin Sermaye piyasası araçlarının 

değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın 

organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş 

bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, şirket kaynaklı olup olmadığına 

bakılmaksızın, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusuna ilişkin özel durum açıklaması yapılır. 

 

Asılsız Haber ve Dedikodular 

 

İDÇ ilke olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. 

Ancak İDÇ Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST’dan doğrulama 

talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği 

takdirde bu tür asılsız haberler için açıklama yapılır. 

 

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler 

 

İçsel bilgiye sahip İDÇ çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması 

sürecinden KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizli kalması, İçsel Bilgilere Erişimi 

Olanlar Listesinde yer alan kişiler ve Şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.  

 

İDÇ nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü 

kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin 

gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 

İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar 

 

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman İDÇ ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. 

Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır. 

Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki 

beklenen sonuçlardan önemli boyutlarda farklılık doğurabilir. Gerçekleşmeler sonrasında beyanatlara 

göre oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır ve uyarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat 

hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. 

Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı, dağıtılabilir karın % 5’inin Kanuni Yedek Akçe’ye 

ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurumu  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 Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır. 

 

Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 

Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur ve hesaplanan net 

dağıtılabilir dönem karının asgari % 20’si oranında, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin 

birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı 

verilen Genel Kurul Toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. 

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. 

 

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu ilgili yılla sınırlı olacak şekilde, Genel Kurul tarafından 

yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uymak 

kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. 
 

 

 


