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A.

RAPORUN DÖNEM , ORTAKLI IN ÜNVANI, DÖNEM Ç NDE YÖNET M VE DENETLEME
KURULLARINDA GÖREV ALAN BA KAN VE ÜYELER N, MURAHHAS ÜYELER N AD VE
SOYADLARI, YETK SINIRLARI, BU GÖREVLER N N SÜRELER (BA LANGIÇ VE B T
TAR HLER YLE)
1. Rapor Dönemi
2. Ortakl343n Ünvan3
3. Yönetim Kurulu

: 01/OCAK/2012 – 30/HAZ RAN/2012
: ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY ve T CARET A. .

Ad3 ve Soyad3

Görevi

Seçildikleri Genel
Kurul Tarihi

Görev
Süresi (*)

Ergun KA%ITÇIBA I

YÖNET M KURULU BA KANI

22/03/2012

1 Y*l

M. Cüneyt PEKMAN

YÖNET M KURULU BA KAN VEK L ve
MURAHHAS ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

S. Feyha DURANER

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

M. Celal GÖKÇEN

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

Burhan EVC L

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

Erdem SAKER

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

Necati GELMEZ

BA%IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES

22/03/2012

1 Y*l

Mevci ERGÜN

BA%IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES

22/03/2012

1 Y*l

A.Tuncel BARUT

DENETÇ

22/03/2012

1 Y*l

(*) 2012 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s na kadar

4. Denetimden Sorumlu Komite
Yönetim Kurulumuzun 06/04/2012 tarih ve 2012 / 18 no'lu toplant*s*nda;
Sermaye Piyasas* Kurulu, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas*na liDkin Seri: IV,
No: 56 ve 57 No'lu TebliHleri uyar*nca; irketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komitenin oluDturulmas*na,
Denetimden Sorumlu Komite BaDkanl*H*'na irketimiz BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi Say*n Necati GELMEZ'in,
Denetimden Sorumlu Komite ÜyeliHi'ne irketimiz BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi Say*n Mevci ERGÜN'ün
seçilmelerine karar verilmiD olup, Denetimden Sorumlu Komite’nin görev ve çal*Dma esaslar* Döyledir;
1- AMAÇ VE KAPSAM :
Bu düzenlemenin amac*, ÇemtaD Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. . ( irket) Yönetim Kurulu taraf*ndan,
kendi görev ve sorumluluklar*n* saHl*kl* bir biçimde yerine getirebilmek amac*yla, Sermaye Piyasas* mevzuat*na göre
oluDturulacak Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite) görev ve çal*Dma esaslar*n* belirlemektir.
Komite, bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsam*nda, irket’in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin saHl*kl*
bir Dekilde yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na öneriler sunar.
2- KOM TEN N YAPISI :
Komite, irket’in BaH*ms*z Yönetim Kurulu üyeleri aras*ndan seçilecek en az iki üyeden oluDur.
3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :
Komite, kendi yetki ve sorumluluHunda hareket eder, Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve gereken
durumlarda rapor haz*rlayarak görüDlerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.
Komite:
a- irket’in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç*klanmas*n*n, baH*ms*z denetimin ve irket’in iç
kontrol sisteminin iDleyiDinin ve etkinliHinin gözetimini yapar.
b- irket’in hizmet alacaH* baH*ms*z denetim kuruluDunu seçer ve Yönetim Kurulu’nun onay*na sunar.
c- BaH*ms*z denetim kuruluDunun çal*Dmalar*n* gözetir.
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d-

irket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile baH*ms*z denetimiyle ilgili olarak irket’e ulaDan Dikayetleri
inceler ve sonuca baHlar.
e- irket çal*Danlar*n*n, irket’in muhasebe ve baH*ms*z denetim konular*ndaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi
çerçevesinde deHerlendirilmesi konular*nda uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
f- Kamuya aç*klanacak y*ll*k ve ara dönem finansal tablolar*n, irket’in izlediHi muhasebe ilkelerine, gerçeHe
uygunluHuna ve doHruluHuna iliDkin olarak; irket’in sorumlu yöneticileri ve baH*ms*z denetçileri ile gerekli
görülen diHer birimlerin görüDlerini alarak kendi deHerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yaz*l*
olarak bildirir.
g- Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yap*lmas* istendiHinde söz konusu kuruluDlar*n
seçimi, sözleDmelerin haz*rlanarak sürecin baDlat*lmas* komitenin gözetiminde yap*l*r.
Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüHü konularda, baH*ms*z uzman görüDlerinden yararlanabilir. Komite’nin
ihtiyaç duyduHu dan*Dmanl*k hizmetlerinin maliyeti irket taraf*ndan karD*lan*r.
Komite, en az üç ayda bir olmak üzere y*lda en az dört kere toplan*r ve toplant* sonuçlar*n* tutanaHa baHlayarak
Yönetim Kurulu’na sunar.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alan*yla ilgili olarak ulaDt*H* tespit ve önerileri yaz*l* olarak derhal Yönetim
Kurulu’na bildirir.
Komite’nin toplant* tutanaklar*n*n tutulmas*, arDivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim
Kurulu sekreteryas* taraf*ndan yerine getirilir.
4- YÜRÜRLÜK :
Denetimden Sorumlu Komite’nin Görev ve Çal*Dma Esaslar*’na iliDkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu’nun
06/04/2012 Tarih ve 17 No.lu karar* ile kabul edilerek yürürlüHe girmiDtir.
Bu düzenleme ve yap*lacak deHiDiklikler, Yönetim Kurulu taraf*ndan yürütülür.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar3
irketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar* Esas SözleDmede madde 15 ve 16’da
düzenlenmiD olup, buna göre;
MADDE – 15 irketin idaresi ve harice kar temsili, idare meclisine aittir. dare meclisi kanun ve i bu mukavele ile
haiz oldu u idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir k sm n kendi aras ndan seçece i bir veya birkaç ahsa b rakabilir ve
murahhas aza s fat ile bu gibi ah s veya ah slar irketi harice kar temsile ve irket mühürü alt nda vaz edecekleri imza
ile irketi ilzama selahiyetli k labilir.
irket müdürlerine veya baz memurlar na keza bu ekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek
murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri aras nda veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurlar n
selahiyetlerinin hudut ve umulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. irket ad na tanzim edilecek evrak n ve
akdedilecek mukavelelerin muteber olmas için irketin resmi mühürünü ta mas ve idare meclisi karar ile kendilerine
temsil selahiyeti verilmi en az iki ki inin imza etmesi laz md r.
MADDE – 16 Yönetim kurulu irket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, özellikle gerekli
görece i her nevi gayrimenkul sat n almaya in a etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek
kendi borçlar için irketin, gerekse üçüncü ah slar n mallar üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve ahsi
haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para borç almaya, k saca bütün haklar iktisap ve borçlar kendi üzerine
almaya yetkilidir.
Ticari mümessil ve ticari vekillerin, irket müdür ve memurlar ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna
aittir. Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Yönetim kurulu kendi süresini a an müddetler için her nevi
mukaveleler yapabilir. irket’in kendi ad na, ve üçüncü ki iler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil
rehin hakk tesis etmesi hususlar nda sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yönetim Kurulu tayin edece i kimselerin hizmet sürelerini ve yetkilerini Yönetim Kurulunun süresi ile s n rl
olmaks z n irket müdürlerini ve di er personeli tayin edebilir, bunlar n ücretlerini tespit edebilir ve gerekti inde i ine son
verebilir. Gereken hallerde özel anla malarla irket i lerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü ah slara yapt rabilir.
Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunlar n imza yetkilerini ne ekilde kullanacaklar n tespit ile tescil ve
Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak m ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili
taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas
Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur.

irket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Karar* ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Karar* ile tespit edilen dari
Organizasyon
emas* ve nsan Kaynaklar*, Sat*n Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen
ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donat*lmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde irketi temsile yetkili
k*l*nmaktad*r.
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B.

LETME
PERFORMANSIMIZI
ETK LEYEN
ANA
ETMENLER,
FAAL YETTE
BULUNDU UMUZ ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEML
DE
KL KLER, BU
DE
KL KLERE KAR I UYGULANAN POL T KALAR,
LETMEN N PERFORMANSINI
GÜÇLEND RMEK Ç N UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POL T KALARI

irket kar*na kat*l*m konusunda imtiyaz yoktur. Kar paylar*, Genel Kurul Kararlar* çerçevesinde nakit veya
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara daH*t*labileceHi gibi, belli oranda nakit belli
oranda bedelsiz pay olarak da daH*t*labilir. Kar paylar*, mevcut paylar*n tamam*na, bunlar*n ihraç ve iktisap
tarihlerine bak*lmaks*z*n eDit olarak daH*t*l*r.
irketimizin kuruluDundan itibaren temettü daH*t*m* ve daH*t*m*n öncelikli yap*lmas*; geleneksel bir politika
olarak devam etmektedir.
S.P.K. kurallar*na uygun olarak 2007 ve izleyen y*llara ait; daH*t*labilir konsolide net kar*n en az
% 20’sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak daH*t*lmas* “ irketimizin Kar DaH*t*m Politikas*” olarak
benimsenmiDtir.
irket Yönetim Kurulu, kar daH*t*m önerisini T.T.K. ve S.P.K. TebliHleri doHrultusunda Genel Kurula öneri
olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplant*s*nda verilmektedir.
C.

F NANSAL KAYNAK VE R SK YÖNET M POL T KALARI

irket faaliyetlerinden dolay*, borç ve sermaye piyasas* fiyatlar*ndaki, döviz kurlar* ile faiz oranlar*ndaki
deHiDimlerin etkileri dahil çeDitli finansal risklere maruz kalmaktad*r. irket’in toptan risk yönetim program*, mali
piyasalar*n öngörülemezliHine odaklanmakta olup, irket’in mali performans* üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en
aza indirgenmesini amaçlanm*Dt*r.
Faiz haddi Riski
irket, faiz hadlerindeki deHiDmelerin faiz getiren varl*k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay* faiz haddi
riskine maruz kalmaktad*r. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarl*l*H* olan varl*k ve yükümlülüklerini
dengelemek suretiyle oluDan doHal tedbirlerle yönetilmektedir.
Fonlama Riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say*da ve yüksek kalitedeki kredi
saHlay*c*lar*n*n eriDilebilirliHinin sürekli k*l*nmas* suretiyle yönetilmektedir.
Kredi Riski
Finansal araçlar* elinde bulundurmak, karD* taraf*n anlaDman*n gereklerini yerine getirememe riskini de
taD*maktad*r. irket yönetimi bu riskleri, her anlaDmada bulunan karD* taraf için (iliDkili taraflar hariç) ortalama riski
k*s*tlayarak ve gerektiHi takdirde teminat alarak karD*lamaktad*r.
Döviz Kuru Riski
Döviz cinsinden borçlu veya alacakl* bulunulan meblaHlar*n Türk Liras*na çevrilmesinden dolay* kur
deHiDiklerinden doHan döviz kuru riskine maruz kalmaktad*r. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmekte ve s*n*rland*r*lmaktad*r.
Ç.

F NANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR Ç N FAYDALI OLACAK
D ER HUSUSLAR
Önemli hususlar yoktur.

D.

HESAP DÖNEM N N KAPANMASINDAN, LG L F NANSAL TABLOLARIN GÖRÜ ÜLECE
GENEL KURUL TOPLANTI TAR H NE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEML
OLAYLAR

Uzel Otomotiv Sistemleri A. .'nin Kocaeli ili Çay*rova ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
taD*nmaz* mütemmim cüz ve teferruatlar* ile birlikte 24/07/2012 tarih, saat: 18:00 itibari ile Gebze 3'üncü cra
MüdürlüHü'nden teslim al*nm*D olup, Çay*rova ilçesi ekerp*nar mahalinde bulunan 34 L III B-C pafta, 187 ada, 18
parsel say*l* 22.312,36 m2 yüzölçümlü Kargir fabrika binas*, ham toprak ve tarla vas*fl* taD*nmaz 27/07/2012 tarihi
itibari ile ÇemtaD Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. . ad*na tescil edilip, tapusu al*nm*Dt*r.

Sayfa No: 3

ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .
SER : XI NO : 29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU
Bahsi geçen taD*nmaz*n nas*l deHerlendirileceHi konusundaki nihai karar henüz verilmemiD olup, konuyla ilgili
her türlü olas*l*klar titizlikle deHerlendirilmektedir.
E.

RKET M Z GEL

M HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Sürekli geliDmenin ve müDteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiHi Dirketimizde,
ürün kalitesinin sürekliliHini saHlamak ve tüm alanlarda “kalite” anlay*D*n* geliDtirmek temel ilke olarak
benimsenmiDtir.
ÇemtaD’ *n misyonu “piyasan*n vas*fl* çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyac*n* karD*lamak”, vizyonu
da “otomotiv ve makine imalat sanayilerinde, yurt içi ve d*D*nda tercih edilen firma olmak” Deklinde belirlenmiDtir.
irketimizin kalite hedefleri ve kalite politikas* tan*mlanm*Dt*r. irketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001,
ISO / TS 16949 kalite yönetim sistemleri ile birlikte, TS 18001 D SaHl*H* ve GüvenliHi Yönetim Sistemi ve
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktad*r. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE’den ilk
olarak 1994 y*l*nda, otomotiv sanayisinin Dart koDtuHu QS 9000 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de
RWTÜV firmas*ndan ilk olarak 1999 y*l*nda al*nm*Dt*r. 2005 y*l*nda RWTÜV’ den yine otomotiv ana sanayisinin
istemiD olduHu ISO / TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi al*nm*Dt*r. TS 18001 D SaHl*H* ve GüvenliHi Yönetim
Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE’den ilk olarak 2007 y*l*nda al*nm*Dt*r.
Firmam*zda, stratejik hedefler iD planlar* çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performans*n* artt*rmak, paydaD
memnuniyeti, müDteri odakl*l*k, çal*Dan memnuniyetinin artt*r*lmas*, çevre ile ilgili faaliyetleri tan*mlamak ve ihtiyaç
duyulan tüm mal ve hizmetlerin doHru ve etkili biçimde temin edilmesi baDl*klar*yla 6 anahtar strateji, buna baHl*
olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, iD planlar*yla takip edilmektedir.
F.

KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU
BÖLÜM - 1 : PAY SAH PLER

1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan3
ÇemtaD, Sermaye Piyasas* Kurulu taraf*ndan yay*nlanan “Kurumsal Yönetim lkeleri”ni genel hatlar*yla
uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde aç*klamaktad*r.
2. Pay Sahipleri le liDkiler Birimi
Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim alan*nda S.P.K.’n*n yay*mlad*H* Kurumsal Yönetim lkeleri ve MKB
Dirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamalar* çerçevesinde, Dirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, hissedar
iliDkileri alan*nda ortaklarla iliDkiler ve pay sahiplerine iliDkin haklar*n saHlanmas* ile sermaye piyasas* düzenlemeleri
ve Dirket bilgilendirme politikas* kapsam*ndaki uygulamalar*n takibine iliDkin çal*Dmalar* sürdürmektedir. Kurumsal
Yönetim lkeleri kapsam*nda, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplant*lar*’n*n düzenlenmesi, pay sahipliHi haklar*n*n
kulland*r*lmas* ve hisse senedi iDlemleri yan*s*ra, pay sahiplerine iliDkin gerekli kay*tlar*n tutulmas* ve hissedarlar*n
bilgi taleplerinin karD*lanmas* doHrultusunda faaliyet göstermekte olup, baDta S.P.K. ve .M.K.B. olmak üzere,
Takasbank ve Merkezi Kay*t KuruluDu gibi, konu ile ilgili diHer kurum ve kuruluDlar nezdinde Dirketin temsil ve
iletiDimini saHlamaktad*r. Ayr*ca bu birim, sermaye art*r*mlar*yla ilgili iDlemlerin yap*lmas* ve temettü daH*t*m*na
iliDkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlar*n*n takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki
Komitelerin çal*Dmalar*na iliDkin kay*tlar*n tutulmas* ile sermaye piyasas* mevzuat* kapsam*nda kamunun
ayd*nlat*lmas* ve yat*r*mc*lar*n internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konular*n takibini yapmaktad*r.
Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleriyle liDkiler Birimi, sermaye piyasalar*na iliDkin
düzenlemelerin Dirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çal*Dmalar*n yap*lmas*n*n yan*s*ra, Dirketimiz baHl*
ortakl*k ve iDtirak Dirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullar*na iliDkin Toplant*lar*n*n yap*lmas* ve
takibi gibi hususlarda da görev yapmaktad*r.
irketimizde hissedarlarla ilgili iliDkileri Mali Dler MüdürlüHü yürütmekte iken 10/02/2005 tarihinden itibaren
Mali
Dler MüdürlüHü bünyesinde “Pay Sahipleri ile
liDkiler Birimi” oluDturulmuD olup,
Mali Dler Müdürü H. Pertev B RKAN, Mali Dleri efi M. Fikret PAMUK ve Mali Dler Memuru
Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri le liDkiler Birimi Sorumlusu olarak atanm*Dlard*r.
Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iDbirliHi içerisinde bu sorumluluklar*n* yerine getirmektedir.
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Pay Sahipleri le liDkiler Birimi :

Ünvan3

SPK leri
Düzey
Lisans No

Telefon

Faks

e-mail

H. Pertev B RKAN

Mali Dler
Müdürü

204 564

(0224) 243 12 30

(0224) 243 13 18

pbirkan@cemtas.com.tr

M. Fikret PAMUK

Mali Dler
efi

203 784

(0224) 243 12 30

(0224) 243 13 18

fpamuk@cemtas.com.tr

Bülent GÜZELARSLAN

Mali Dler
Memuru

204 224

(0224) 243 12 30

(0224) 243 13 18

bguzelarslan@cemtas.com.tr

Ad3 Soyad3

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar3n3n Kullan3m3
Y*ll*k faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar daH*t*m önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda
vekaleten oy kullanacak ortaklar*m*z için vekaletname örneHi, kar daH*t*m tarihi ve Dekli, gazetelerde ilan* gibi
bilgilendirme dökümanlar* genel kurul öncesi irket merkezinde haz*r bulundurulmaktad*r. Ayr*ca irketimiz ile
ilgili önemli olay ve geliDmeler S.P.K. Seri: VIII, No: 54 TebliHi gereHi “Özel Durum Aç*klamas*” olarak kamuoyuna
duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmekte olup, ilgili aç*klama ve bildirimler KAP (Kamuyu Ayd*nlatma Projesi)
kapsam*ndaki elektronik iDletim sistemi ve elektronik ortamda gönderilmesini saHlayan program ve baHlant*lar
yoluyla gerçekleDtirilmektedir. laveten internet sayfam*zda Yat*r*mc* liDkileri Bölümü de aç*lm*Dt*r.
Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karD*lanmas* ve irketimizin Bilgilendirme Politikas*
kapsam*nda gerekli çal*Dmalar* azami gayretle sürdürülmektedir.
4. Genel Kurul Bilgileri
irketimizin Genel Kurul Toplant*lar*; haziruna kay*tl* ortaklar*m*z ile birlikte izleyicilere de aç*k olup, menfaat
sahipleri ve medyan*n da kat*l*mlar*yla gerçekleDtirilmektedir.
Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin kat*l*m*n* en üst düzeyde saHlayacak Dekilde yap*l*r ve ayr*ca
toplant* tutanaklar*na yaz*l* veya elektronik ortamda her zaman eriDilebilir olmas* saHlan*r. Toplant* etkinliHini
art*racak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuat*n getirdiHi düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel
Kurullar*n gerekli fonksiyonunun saHlanmas* için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduHu haklar
ve bu haklar*n kullan*lmas*na iliDkin aç*klamalar, gerek mevzuat ilanlar*nda, gerekse Dirket internet adresinde yer
alan bilgilendirme dökümanlar* arac*l*H*yla hissedarlar*m*za sunulmaktad*r.
Genel Kurullar*m*zda pay sahiplerinin soru sormalar* ve konu hakk*nda söz alarak fikir beyan etmeleri en doHal
hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktad*r. Bu doHrultuda, Dirketimiz ortaklar*n*n Genel
Kurul’da soru sorma haklar* veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmalar* ya da verdikleri öneriler veya mevcut
konular üzerinde konuDma yapmalar* Divan Heyeti taraf*ndan usulüne uygun olarak saHlanmakta ve gerekli kay*tlar
tutulmaktad*r. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin deHiDik konularda sunduHu bilgilere iliDkin olarak
Divan Heyetine verdikleri yaz*l* ve sözlü öneriler Dirketimizin internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul
Toplant* Tutanaklar*na eklenmektedir. Ayr*ca pay sahiplerinin, varsa baz* maddeler aleyhine verdikleri oylar*n da
Toplant* Tutanaklar*na iDlenmiD olduHuna dair kay*tlar en son Genel Kurul dökümanlar*nda da (www.cemtas.com.tr)
görülebilir.
Y*llar itibariyle, Genel Kurul Toplant* Tutanaklar* ve Hazirun Cetvellerinin tümüne irket Genel
Merkezimizden ulaDmak mümkün olduHu gibi, T.Ticaret Sicili Gazetesi arDivinden de ulaD*labilir. Ayr*ca, son beD
y*la ait Genel Kurul Toplant* Tutanaklar* ve ilgili diHer dökumanlar* “pdf” dosyas* Deklinde Dirketimizin belirtilen
web sitesinde yer almaktad*r.
2011 YILINA A T OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA I
ÇemtaD Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .’nin 2011 y*l*na ait OlaHan Genel Kurulu 22/03/2012 tarihinde saat
14:30’da, irket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvar* No: 3 BURSA adresinde,
Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji MüdürlüHü’nün 20/03/2012 tarih ve 2295 say*l* yaz*s*yla görevlendirilen Bakanl*k
Komiseri Mustafa GÜVEN’in gözetiminde yap*lm*Dt*r.
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Toplant*ya ait davet kanun ve ana sözleDmede öngörüldüHü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Dekilde, T.Ticaret
Sicil Gazetesi’nin 01/03/2012 tarih ve 8017 say*l* nüshas*nda, 01/03/2012 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet
Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yap*lm*Dt*r.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Dirketin toplam 100.975.680 TL’lik sermayesine tekabül eden 10.097.568.000 adet
hisseden 55.444.392,736 TL’lik sermayeye karD*l*k 5.544.439.273,600 adet hissenin asaleten toplant*da temsil
edildiHinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleDmede öngörülen asgari toplant* nisab*n*n mevcut olduHunun
ve irket murak*b* Sn.Necati GELMEZ’in toplant*da haz*r bulunduHunun anlaD*lmas* üzerine toplant* Yönetim
Kurulu BaDkan* Sn.Ergun KA%ITÇIBA I taraf*ndan aç*larak gündemin görüDülmesine geçilmiDtir.
1. Divan BaDkanl*H*na TuHrul D R MTEK N’in, oy toplay*c*l*H*na H.Pertev B RKAN’*n ve katipliHe
Bülent GÜZELARSLAN’*n seçilmesine oybirliHiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklar*n*n imzalanmas* için divan heyetine yetki verilmesi oybirliHiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklar*m*za daH*t*lm*D olmas* nedeni ile Faaliyet Raporunun
okunmamas* yönünde verilen takrir oylamaya sunuldu ve oybirliHiyle kabul edildi.
Genel bir deHerlendirme yapmak üzere söz alan Sn.Nuri ÖZDEM REL konuyla ilgili aç*klamalarda bulundu.
ÇemtaD A. .’nin 2011 faliyetleri ile ilgili ve Dtirakimiz RODA A. .’nin 2011 Faaliyetleri ile ilgili genel
bilgilenderimelerde bulundu.
Murak*p Raporuyla ilgili söz alan Sn.Necati GELMEZ Murak*p Raporunu okudu. BaH*ms*z Denetim Raporuyla
ilgili Denetim Firmas* ad*na söz alan Sn.Hasan ERS N BaH*ms*z Denetim Raporunu okudu.
4. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebliHi çerçevesinde haz*rlanan Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Müdür
Nuri ÖZDEM REL taraf*ndan okundu. Söz alan olmad*. Oylamaya geçildi, yap*lan oylama sonucunda Faaliyet
Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murak*p Raporu ve BaH*ms*z Denetleme KuruluDuna ait Rapor ayr* ayr*
oylanarak oybirliHiyle kabul edildi.
5. 2011 Y*l*na ait muamele ve hesaplardan dolay* Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak*p ayr* ayr* oylanarak,
oybirliHiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374’e göre bu oylamada oy kullanmam*Dt*r.)
6. Yönetim Kurulu’nun 2011 y*l* kar*yla ilgili aDaH*da belirtilen teklifi Genel Müdür Nuri ÖZDEM REL taraf*ndan
Genel Kurula okundu.
irketimiz 2011 y*l*n*, yasal kay*tlara (V.U.K.) göre 23.440.453 TL, S.P.K. Seri: XI, No: 29 TebliH'e göre
23.754.411 TL Net Dönem Kar* ile kapatm*D bulunmaktad*r.
Buna göre;
Ortaklar*m*za, 2011 y*l* kar*ndan brüt 5.048.784 TL (ödenmiD sermayenin % 5'i oran*nda, 1 TL nominal
deHerdeki 1 hisseye 5,00 Kr); net 4.291.466,40 TL (ödenmiD sermayenin % 4,25'i oran*nda, 1 TL nominal
deHerdeki 1 hisseye 4,25 Kr) tutar*ndaki Nakit Kar Pay*n*n 31/05/2012 tarihinde daH*t*lmas*na, Yönetim
Kurulunca karar verilmiDtir.
GereHini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.
Yap*lan oylamada Yönetim Kurulunun 2011 kar daH*t*m teklifi ve kar daH*t*m*n*n 31/05/2012 tarihinde
gerçekleDtirilmesi teklifi oybirliHiyle kabul edildi.
7. E.P.D.K. Enerji Lisans* gereHi 4.madde, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas*na liDkin
Seri: IV, No: 56-57 TebliH’leri uyar*nca; Esas SözleDmemizin 10, 12, 14, 16 ve 29’uncu maddelerine ait yeni
metin Genel Kurul’a okundu. Yap*lan oylamada sonucunda 4, 10, 12, 14, 16 ve 29’uncu maddelerine ait yeni
metin oybirliHi ile kabul edildi.
MAKSAT VE MEVZUU ( Y EN' MET'N)
MADDE – 4 irketin Maksat ve Mevzuu unlard r.
1- n aat, imalat, yap , slah,otomat, halatl k, borlu, yay, tak m, rulman ve her çe it kaliteli karbon ve özel ala ml
çeliklerin s cak ve so uk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, alt kö e ve di er ekillerde imalatlar n
yapmak çelik, pik, temper, sfero, prinç ve aliminyum ala ml dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler
kurmak, i letmek, iç ve d ticaretini yapmak
2- Her çe it makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her çe it üretim yapan (döküm, s cak ve so uk ekillendirme,
dövme, tala l imalat, montaj ve kontrol) her çe it yan sanayi dövme, tala l imalat, so uk çekme, kabuk soyma,
ta lama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmu ve kurulacak olanlara i tirak etmek, bu sanayilere
parça ve yedek parça üretmek.
3- Makina, tekstil, oto, ziraat ve toprak hafir makina sanayi için imalat ve tesis kurmak,i letmek,sat n almak,ithalat ve
ihracat n yapmak.
4- Çelik makina sanayi ile alakal olarak yabanc firmalarla te riki mesaide bulunmak yurt içinde ve d nda sat
ma azalar tesis etmek,i letmek mümessillikler almak ve vermek.
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5- Ka ttan ve di er maddelerden mamül torba ve ambalaj malzemesinin, ticaretini, d al m n ve d sat m n yapmak.
6- Maden kanunu ve di er yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, ta oca ve benzeri yerüstü ve yeralt do al
zenginliklerin istihrac n , üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak i letmek, ticaretini, ithalat ve
ihracat n yapmak.
7- Yurt içinde ve yurtd nda enerji santralleri kurmak, i letmek, kurulmu veya kurulacak irketlere i tirak etmek, petrol,
do al ve s v la t r lm gazlar n her türlü ticareti ile birlikte bo altma, yükleme, depolama ve da t m tesislerini
kurmak, i letmek ve bunlar n ta nmas ile bu konulara ili kin ticari ve s nai faaliyetlerde bulunmak.
8- Yurt içi ve yurt d ndan her türlü kara, deniz ve hava nakil vas talar sat n almak, kiralamak, i letmek, satmak,
devretmek, kiraya vermek.
9- Yurt içi ve yurt d nda her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge, sabit veya yüzer yükleme bo altma
tesisleri kurmak, i letmecili ini yapmak, kurulmu olanlara i tirak etmek bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde
gerçek yada hükmi ah slara devlet ve kamu hukuku tüzel ki ilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken
tesis ve yat r mlar yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet,makine,ve yedek parçalar , yurt içinden ve
yurt d ndan temin etmek, sat n almak, kiralamak ve kiraya vermek,satmak ve devir etmek bu hususta gerekli
müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatlar almak.
10-Bilgisayar, bilgi i lem ve bilgi ileti im konular nda servis büro ve e itim hizmetleri vermek, programlar haz rlamak,
bilgisayar donan m,yaz l m ve yard mc malzemelerinin, ticaretini, ithalat ve ihracat n yapmak.
11-Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonlar , plaj, lokanta, kafeterya
gibi konaklama, dinlenme, e lenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz e ya sat yerleri market,
süpermarket, al veri merkezleri kurmak, al m ve sat m n yapmak.
12-Her türlü g da maddelerinin ticaretini, ithalat ve ihracat n yapmak.
13-Her türlü yolla yay n, matbaa, reklam, foto raf, bask , tan t m ve grafik sanatlar i lemlerini yapmak.
14-Her nevi çimento klinker, kireç, k rmata , kum, harç, s va, beton, agrega ve benzeri yap elemanlar üretimi, sat ve
ihracat ile bunlar n üretimi için tesisler kurmak, kurulmu olanlara i tirak etmek.
15-Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bay nd rl k tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin in aat ve in aat taahhüdü
ile ilgili i leri yapmak,bu konuda irket kurmak, kurulmu olanlara i tirak etmek.
16-Yukar da yaz l maddedeki i lerin ifas için gerekli hammadde, yard mc maddelerin al m ve sat mlar ile i tigal etmek,
fabrika kurmak i letmek kurulu fabrikalara ortak olmak ticaretini ithalat ve ihracat n yapmak.
17-Elektrik piyasas na ili kin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve s enerjisi ihtiyac n kar lamak
üzere otoprodüktör lisans çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve s enerjisi üretmek, üretim fazlas olmas
halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve s enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi di er tüzel
ki ilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kayd yla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yak t n
temin edilebilmesine ili kin faaliyette bulunmak.
irket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukar da yaz l i letme konular çerçevesi içinde kalmak üzere bütün
haklar iktisab ve borçlar iltizam edebilir.
EZCÜMLE;
A- Yurt içi ve yurt d nda her türlü mamül, yar mamül, ham ve yard mc maddeler, malzeme, yak t, enerji, motor-makine,
alet, techizat, tesisat, yedek parça,ka t veya di er maddelerden mamül ambalaj malzemesi ve ta ma araçlar n n
istihrac , imali, ticareti, ithalat , ihracat , mümessilli i, mü avirli i, temsilcili i, acenteli i, bayili i, proje, ön olurluk,
ara t rma-geli tirme çal malar , kontrolörlük ve benzeri hizmetleri kiralama, i letme ve ta ma i leri ile bu i lerden
elde edilen döviz haklar dahil bütün haklar n kullan lmas , kulland r lmas , k smen veya tamamen devral n p
devredilmesi,
B- Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira berat , lisans, Bröve, teknik bilgi, teknik yard m, fikri haklar ve benzerlerinin
istihsal ve iktisab ile bütün bu haklar n k smen veya tamamen devral n p devredilmesi, kiralanmas , üçüncü ah slar n
kullan m na tahsis edilmesi,
C- Yurt içi ve yurt d nda yerli, yabanc ve yabanc sermayeli hakiki veya hükmi ah slarla her türden ortakl klar tesis
edilmesi, i letme, tesis ve irketler kurulmas , kurdurulmas , i letmecili in yap lmas , kiralanmas veya bu gibi mevcut
i letme, irket, tesis ve ki isel giri imlere kat l nmas
Bunlarla bu amaçlar do rultusunda anla malar yap lmas , bu ve buna benzer her türlü s nai irketlerin hisse
senetlerini, menkul k ymetler portföyü i letmemek ve arac l k i lemlerinde bulunmamak üzere, sat n al n p sat lmas , her
türlü s nai i lemlerde bulunulmas ,
S nai irket ve tesisler kurulmas ve bütün bunlarla ilgili her türlü mallar n ithali, ihrac , ticareti, ta nmas ve
ta t lmas ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet kar l klar n n döviz yerine mal
olarak ithali ve bunlara ili kin faaliyetlerde bulunulmas ,
Ayr ca menkul k ymetler portföyü i letmemek ve arac l k faaliyetinde bulunmamak kayd yla irket kendi paylar n ve
grup irketlerinin menkul k ymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden ç karabilir, ba ka hisse/pay ile de i tirebilir,
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rehin edebilir, rehin alabilir. Yukar daki i lemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er
mevzuat hükümlerine göre gerçekle tirilir.
D- Yat r mc lar n ayd nlat lmas n teminen; özel haller kapsam nda Kurulca aranacak gerekli aç klamalar n yap lmas
kayd yla, amac olan i lemlerin gerçekle tirilmesi için her türlü ta n r ve ta nmaz mal ve haklar n al n p sat lmas ,
kiralanabilmesi, bunlar n üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve di er tüm
ayni ve ki isel haklar n tesis ve tescili ile bunlar n fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konular n n gerektirdi i
durumlarda kefil olunmas -aval verilmesi, yurt içinde ve yurt d nda her türlü kredi anla malar aktedilmesi, banka
vesair kurumlardan kredi al nmas ,
E- irketin maksat ve konusunun gerektirdi i di er her türlü s nai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yap lmas i lerini
yapabilir.
Yukar da yaz l i lerden ve muamelelerden ba ka ileride irket için faydal ve lüzumlu görülecek ba ka i lere giri ilmek
istenildi i takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul’un görü ve onay na sunulmas ve bu
yolla karar al nmas halinde ana sözle me de i ikli i mahiyetinde olan i bu karar n tatbiki için Gümrük ve Ticaret
Bakanl ’ndan ve Sermaye Piyasas Kurulu’ndan gereken iznin al narak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan
ettirilmesi sa lanacakt r.
YÖNET 'M KURULU ( Y EN' MET'N)
MADDE – 10 Yönetim Kurulu, genel kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er
mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 ve en çok 11 üyeden olu ur. Yönetim Kurulu ba ms z üye kriterleri, seçimi,
görev süreleri, çal ma esaslar , görev alanlar ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu,
Sermaye Piyasas Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemeleri ve ilgili di er mevzuat hükümlerine göre tespit
edilir.
YÖNET 'M KURULU TOP LANT ILARI ( YEN' MET'N)
MADDE – 12 Yönetim Kurulu irket ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan r. Ancak en az ayda bir defa toplanmas
zorunludur. Yönetim Kurulu toplant ve karar nisab ile yönetim kurulu üyelerinin irket d nda ba ka görev veya görevler
almas hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu Sermaye Piyasas Kurulu’nun kurumsal yönetime
ili kin düzenlemeleri ve di er ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan uygulamas zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim lkelerine uyulmaks z n yap lan i lemler ve al nan yönetim kurulu kararlar geçersiz olup esas
sözle meye ayk r say l r.
YÖNET 'M KURULU T E1K'L AT I ( Y EN' MET'N)
MADDE – 14 Yönetim kurulu, her y l üyeleri aras ndan bir ba kan ve bulunmad zamanlarda ona vekalet etmek üzere
bir ba kan vekili seçer. Yönetim kurulu toplant lar nda ba kan, ba kan vekili ve üyelerin birer oyu vard r. Yönetim Kurulu
bünyesinde komitelerin olu turulmas , komitelerin görev alanlar , çal ma esaslar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas
Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemeleri ve di er mevzuat hükümlerine göre
gerçekle tirilir.
TEMS'L VE 'DARE ( YEN' MET'N)
MADDE – 16 Yönetim kurulu irket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, özellikle gerekli görece i
her nevi gayrimenkul sat n almaya in a etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi
borçlar için irketin, gerekse üçüncü ah slar n mallar üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve ahsi haklar
tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para borç almaya, k saca bütün haklar iktisap ve borçlar kendi üzerine almaya
yetkilidir.
Ticari mümessil ve ticari vekillerin, irket müdür ve memurlar ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna aittir.
Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Yönetim kurulu kendi süresini a an müddetler için her nevi
mukaveleler yapabilir. irket’in kendi ad na, ve üçüncü ki iler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil
rehin hakk tesis etmesi hususlar nda sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yönetim Kurulu tayin edece i kimselerin hizmet sürelerini ve yetkilerini Yönetim Kurulunun süresi ile s n rl olmaks z n
irket müdürlerini ve di er personeli tayin edebilir, bunlar n ücretlerini tespit edebilir ve gerekti inde i ine son verebilir.
Gereken hallerde özel anla malarla irket i lerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü ah slara yapt rabilir. Yönetim
Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunlar n imza yetkilerini ne ekilde kullanacaklar n tespit ile tescil ve Türk
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak m ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili taraf
i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu’nun
kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur.
'LANLAR ( YEN' MET'N)
MADDE – 29 irkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplant ilanlar , mevzuat ile öngörülen usullerin yan s ra, mümkün olan
en fazla say da pay sahibine ula may sa layacak, elektronik haberle me dahil, her türlü ileti im vas tas yla Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate al narak ilan
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edilir. Ayr ca irketin internet sitesinde genel kurul toplant ilan ile birlikte, yönetim kurulu adaylar ile ilgili bilgiler Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümleri do rultusunda kamuya aç klan r.
Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er
mevzuat hükümlerine uyulur.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Sn. rfan ÜNÜR taraf*ndan verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine, BaH*ms*z
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murak*ba ayl*k 1.250 TL (net) ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu.
Yap*lan oylamada bu teklif oybirliHiyle kabul edildi.
Sn. rfan ÜNÜR taraf*ndan verilen önerge ile önümüzdeki dönem için irket Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 2’si
BaH*ms*z, toplam 8 üyeden oluDmas*, 1 y*l süreyle (2012 y*l* faaliyetlerine iliDkin OlaHan Genel Kurul
Toplant*s*na kadar) görev yapmak üzere, Ergun KA%ITÇIBA I, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER,
Burhan EVC L, M.Celal GÖKÇEN, Erdem SAKER, Necati GELMEZ (BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi) ve
Mevci ERGÜN’ün (BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yap*lan oylamada
bu teklif oybirliHiyle kabul edildi.
Sn. rfan ÜNÜR taraf*ndan verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Denetleme Kurulu’nun 1 üyeden teDekkül
etmesi ve Murak*pl*Ha 1 y*l süreyle (2012 y*l* faaliyetlerine iliDkin OlaHan Genel Kurul Toplant*s*na kadar)
görev yapmak üzere Sn. A.Tuncel BARUT’un seçilmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yap*lan oylamada bu
teklif oybirliHiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu taraf*ndan önerilen BaH*ms*z Denetim KuruluDu Arkan Ergin Uluslararas* BaH*ms*z Denetim
ve SMMM A. . S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliH, 3. k*s*m madde 6 gereHi Genel Kurul’un onay*na sunuldu.
Yap*lan oylamada bir y*ll*H*na Arkan Ergin Uluslararas* BaH*ms*z Denetim ve SMMM A. . oybirliHiyle kabul
edildi.
S.P.K. 05/06/2003 tarih ve 29/666 say*l* karar* gereHi, 2011 y*l* içinde yap*lan toplam 3.385 TL’l*k baH*Dlar
hakk*nda Sn.H.Pertev B RKAN taraf*ndan Genel Kurul’a bilgi sunuldu.
Kar daH*t*m politikalar*yla ilgili olarak Sn.Nuri ÖZDEM REL Genel Kurul’a aDaH*daki bilgileri sunmuDtur:
irketimizin kuruluDundan itibaren temettü daH*t*m* ve daH*t*m*n öncelikle yap*lmas*; geleneksel bir politika
olarak devam etmektedir. S.P.K. kurallar*na uygun olarak 2007 ve izleyen y*llara ait; daH*t*labilir konsolide net
kar*n; en az % 20’sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak daH*t*lmas* irketimizin Kar DaH*t*m
Politikas* olarak benimsenmiDtir.
irket Yönetim Kurulu, kar daH*t*m önerisini T.T.K. ve S.P.K. TebliHleri doHrultusunda Genel Kurula öneri
olarak götürülmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplant*s*nda verilmektedir.
irket Ortaklar*n*n; üçüncü kiDiler lehine verilmiD teminat, rehin ve ipotekler ile irketin 2011 y*l*nda iliDkili
taraflar*yla yapm*D olduHu iDlemler hakk*nda S.P.K.’n*n 09/09/2009 tarih 28/780 say*l* karar* gereHi
bilgilendirilmesi hususunda Sn.Nuri ÖZDEM REL Genel Kurul’a aDaH*daki bilgileri sunmuDtur.
a- ÇemtaD Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .’nin üçüncü Dah*slar*n borcunu temin amac* ile vermiD olduHu
TEM NAT, REH N ve POTEK’leri bulunmamaktad*r. Dolay*s*yla GEL R veya MENFAAT temin
etmemiDtir.
b- irketimizin iliDkili taraf Dirketi olan Bursa Çimento Fab. A. .’den 2011 y*l* içinde 78.620,80 TL tutar*nda
Hurda Demir ve 870,00 TL kontamine at*k yakma bedeli olmak üzere toplam 79.490,80 TL tutar*nda mal ve
hizmet al*m* yap*lm*D, 2011 y*l* içinde Bursa Çimento Fab. A. .’ye mal ve hizmet sat*D* yap*lmam*Dt*r.
c- irketimizin iliDkili taraf Dirketi olan Roda A. .’den 2011 y*l* içinde 113.901,57 TL tutar*nda hizmet al*m*
yap*lm*D, 2011 y*l* içerisinde Roda A. .’ye mal ve hizmet sat*D* yap*lmam*Dt*r.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar* hakk*nda Sn.Nuri ÖZDEM REL
taraf*ndan Genel Kurul’a aDaH*daki bilgiler sunuldu.
ÜCRETLEND RME LE LG L TEMEL LKE VE ESASLAR
A- irket; Yönetim Kurulu Üyeleri için Dirkette üstlenmiD olduklar* görev ve sorumluluklar* göz önünde
bulundurarak, piyasa koDullar*na uygun ve Dirketin strateji ve politikalar*na, performans*na göre ayl*k bazda bir
ücret belirler. Yönetim’ce belirlenen ücretler, Dirketin ilgili y*l*na ait OlaHan Genel Kurulu’nda ortaklar*n
onay*na sunulur.
B- irket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiD olduklar* görev, sorumluluk, tecrübe, temin
edilebilirlik, çal*D*lan ortam riski ve kritik baDar* göstergeleri dikkate al*narak, eD deHer iD koDullar*na uygun,
Dirketin strateji ve politikalar*, performans* göz önünde bulundurularak her y*l ayl*k bazda bir ücret Yönetim
Kurulu’nca belirlenir.
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16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde an*lan yetkiler ile Sermaye Piyasas*
Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Say*l* TebliHinin ekindeki “Kurumsal Yönetim lkeleri”nin (1.3.7) maddesinde
belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunlar*n eD ve ikinci dereceye kadar kan ve s*hri yak*nlar*n*n, Dirket veya baHl* ortakl*klar* ile
ç*kar çat*Dmas*na neden olabilecek nitelikte iDlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul taraf*ndan
onaya sunulmuDtur.
Bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi oybirliHiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374’e göre
bu oylamada oy kullanmam*Dt*r.)
17. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmad*H*ndan ve gündemde görüDülecek baDka husus
bulunmad*H*ndan Divan BaDkan* toplant*y* kapatt*. 22/Mart/2012 - Saat 16:50
5. Oy ve Az3nl3k Haklar3
irketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam* hamiline muharrer olup, imtiyazl* hisse senedimiz
bulunmamaktad*r. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakk* söz konusu olup, S.P.K.’n*n vekaleten oy kullan*m*na
iliDkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.
irketimiz esas sözleDmesinde mevcut ortakl*k yüzdelerinde ve ortakl*k yap*s*nda birikimli oy hakk* tan*nmas*
konusunda herhangi bir düzenleme yap*lmam*Dt*r.
Pay sahipleri ile ilgili iDlerde eDit iDlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte
olup, Dirketimiz nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir.
6. Kar Da43t3m Politikas3 ve Kar Da43t3m Zaman3
irket kar*na kat*l*m konusunda imtiyaz yoktur. Kar paylar*, Genel Kurul Kararlar* çerçevesinde nakit veya
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara daH*t*labileceHi gibi, belli oranda nakit belli
oranda bedelsiz pay olarak da daH*t*labilir. Kar paylar*, mevcut paylar*n tamam*na, bunlar*n ihraç ve iktisap
tarihlerine bak*lmaks*z*n eDit olarak daH*t*l*r.
irketimizin kuruluDundan itibaren temettü daH*t*m* ve daH*t*m*n öncelikle yap*lmas*; geleneksel bir politika
olarak devam etmektedir.
S.P.K. kurallar*na uygun olarak 2007 ve izleyen y*llara ait; daH*t*labilir konsolide net kar*n; en az
% 20’sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak daH*t*lmas* irketimizin Kar DaH*t*m Politikas* olarak
benimsenmiDtir.
irket Yönetim Kurulu, kar daH*t*m önerisini T.T.K. ve S.P.K. TebliHleri doHrultusunda Genel Kurula öneri
olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplant*s*nda verilmektedir.
7. Paylar3n Devri
irketimiz esas sözleDmesinde pay devrini k*s*tlayan hükümler bulunmamaktad*r.
BÖLÜM - 2 : KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
8. irket Bilgilendirme Politikas3
irketimizin ”Bilgilendirme Politikas*”; yasal düzenlemeler, sermaye piyasas* mevzuat* ve yay*mlanan
tebliHlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde yürütülür.
Amaç ve Kapsam
Sözkonusu ilkeler kapsam*nda irketimizce, kamuyu ayd*nlatma ve Deffafl*k kriterleri doHrultusunda gerekli
bilgi ak*D*n*n; zaman*nda, doHru, eksiksiz, anlaD*labilir ve ayr*ca düDük maliyetlerle kolay eriDilebilir ve analiz
edilebilir olarak saHlanmas* amaçlanm*Dt*r. Ticari s*r kapsam*nda olmamas* kayd*yla, talep edilebilecek her türlü
bilginin deHerlendirmeye al*nmas* ve kamuya duyurulmas* saHlan*r.
Sözkonusu Bilgilendirme Politikas*, gerek kamuya aç*k toplant*lar*n düzenlenmesi, gerek yat*r*mc* ve
hissedarlarla iliDkilerin yürütülmesi ve gerekse müDterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaDlar* kapsayacak
Dekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çal*Dmalar* doHrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.
irket Bilgilendirme Politikas*’n*n uygulanmas* ve geliDtirilmesinden Genel Kurulumuz yetkili olup, süreçlerin
kontrolünden irketimiz Genel Müdür’ü sorumludur. irketimiz, ana ortaklar* yan*s*ra gerek bireysel, gerekse
kurumsal yat*r*mc* ve hissedarlar*m*za yönelik uygulamalar* bir bütün içinde ele almaktad*r.
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irketimizce Kurumsal Yönetim lkeleri doHrultusunda, sermaye piyasas* düzenlemelerinin takibi ve sermaye
piyasas* kurumlar*yla iliDkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yat*r*mc*lar*n bilgi taleplerinin karD*lanmas* ve
pay sahipliHi haklar*n*n kulland*r*lmas*yla beraber, baDta Genel Kurullara iliDkin düzenlemelerden, internet sitesi
dahil bilgi ak*D*n*n saHlanmas*na kadar, gerekli koordinasyonun saHlanmas* Bilgilendirme Politikam*z*n temelleri
aras*nda yer al*r.
Bilgilendirme Yöntem ve Araçlar3
Sermaye Piyasas* Mevzuat* ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler ile Sermaye Piyasas* Kurulu’nun
düzenlemeleri doHrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Y*ll*k Faaliyet Raporu, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ile
Özel Durum Aç*klamalar* yan*s*ra internet sitesine iliDkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.
OlaHan Genel Kurulumuz, her y*l*n Mart ay* içinde yap*l*r ve hissedarlar*m*z*n Genel Kurula kat*l*m* için
gereken tüm çal*Dmalar kay*t alt*na al*narak yürütülür. Faaliyet Raporlar*m*z, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek
bas*l*, gerekse internet ortam*nda eriDilebilir durumdad*r. Periyodik Mali Tablo ve Raporlara iliDkin, SPK tebliHleri ve
UMS/UFRS’ye uygun olarak haz*rlanan finansal sonuçlar KAP arac*l*H*yla gönderilerek yay*mlan*r. Talep eden
kurum, kuruluD veya Dah*slara ulaDt*r*lmas* temin edilir.
Ayr*ca, SPK’n*n Seri: VIII, No: 54 say*l* tebliHi ile düzenlenen Özel Durum Aç*klamalar*na iliDkin
bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi Deklinde yap*l*r.
irketin bilgi verme yükümlülüHü kapsam*nda, Dirketin sermaye, yönetim veya denetim bak*m*ndan doHrudan
veya dolayl* iliDkili olduHu gerçek ve tüzel kiDiler ile Dirket aras*ndaki hukuki ve ticari iliDkiler mevzuata baHl* olarak
yürütülür. irketin geleceHe yönelik çal*Dmalar* hakk*nda, “ticari s*r” kavram* ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasas*
düzenlemeleri kapsam*nda kamuoyu bilgilendirilir.
Kurumsal ve bireysel yat*r*mc*lar*n bilgi taleplerinin karD*lanmas* ve pay sahipliHi haklar*n*n kulland*r*lmas*
doHrultusunda her türlü iletiDim arac* kullan*l*r.
Ayr*ca, irketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. irketimiz web sitesi (www.cemtas.com.tr)
arac*l*H*yla, internet sayfas*nda olmas* gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklar*m*za ve
paydaDlar*m*za (tedarikçi ve müDterilerimize) yönelik bilgilendirme ak*D* saHlanmaktad*r.
Sözkonusu internet adresinde irketimiz hakk*nda talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsaml* olarak yer
verilmiDtir. Sözkonusu internet adresimizde yer alan “yat*r*mc*larla iliDkiler” bölümünde, kurumsal yönetim uyum
raporu, ticari hususlar ve Dirket Ana SözleDmesi gibi bilgilerin yan*s*ra, faaliyet raporlar*m*zdan, periyodik finansal
raporlara, genel kurul tutanaklar*ndan SPK’nun öngördüHü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.
Buna ilaveten, MKB’ye gönderilen Özel Durum Aç*klamalar*’ndan, irket sermaye yap*s*na kadar veriler web
sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yan*tlamak ve baHlant* saHlanmak üzere bir
e-mail (maliisler@cemtas.com.tr) adresimiz mevcuttur. Bu baHlamda, yat*r*mc*larla iliDkilerin sistematik olarak
sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar iliDkileri ve borsa bilgilerine kolayl*kla eriDebilebilmesi ve mali
verilerin doHru, eksiksiz ve incelenebilir olmas* için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve
etik kurallara uygun olarak saHlan*r.
Kurumsal Yönetimin Sa4lanmas3
irketimiz, ilgili birim ve bölümleri aras*nda gerekli baHlant*y* saHlayarak, Kurumsal Yönetim lkeleri
doHrultusunda Bilgilendirme Politikas*n* uygular. Kamuyu ayd*nlatma ve Deffafl*k kriterleri doHrultusunda her türlü
sunumun haz*rlanmas*, toplant*lar*n düzenlenmesi ve bas*n aç*klamalar*n*n yap*lmas* irketimizce, Genel Müdürlük
düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çal*Dmalar* irket üst yönetiminin kat*l*m* ile gerek periyodik
dönemler itibariyle, gerekse doHrudan yap*lan talepler çerçevesinde düzenlenir.
irketimizin vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda
bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplant*lar*, planl* çal*Dmalar ve gerekli
aç*klamalara yer veren düzenlemeler irketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
ÇemtaD, Bilgilendirme Politikas*’nda “yönetim” ve “iletiDim” kavramlar*n* bir arada ele alarak “kurumsal
yönetim” alan*ndaki çal*Dmalar*n* hissedarlar*, yat*r*mc*lar* ve paydaDlar*yla beraber yerine getirmektedir.
9. Özel Durum Aç3klamalar3
Özel Durumlara iliDkin bilgilendirmeler KAP-BIY program* üzerinden MKB ve SPK’ya bilgisayar ortam*nda
yap*lmaktad*r. Sözkonusu aç*klamalar, kapsaml* olarak mevzuat ile belirlenen sure içerisinde, zaman geçirilmeksizin
kamuya duyrulur.
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01/01/2012 - 30/06/2012 Dönemi içinde, Kamuyu Ayd*nlatma Platformu’na (KAP) toplam 18 adet Özel Durum
Aç*klamas* yap*lm*Dt*r. Özel Durum Aç*klamalar*m*z için ayr*ca web sitemizden de ilgili sayfalara link baHlant*s*
yap*lm*Dtr. Yap*lan bu Özel Durum Aç*klamalar*ndan hiçbiri için .M.K.B. taraf*ndan ek aç*klama istenmemiD olup,
Özel Durum Aç*klamalar* zaman*nda yap*ld*H*ndan irketimiz S.P.K. taraf*ndan da herhangi bir yapt*r*ma maruz
kalmam*Dt*r.
10. irket nternet Sitesi ve çeri4i
irketimizin internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde Sermaye Piyasas* Kurulu, Kurumsal
Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas*na liDkin TebliHin (Seri: IV, No: 56) 2.2 maddesinde yeralan
bilgiler internet sitemizdeki “Yat*r*mc* liDkileri” baDl*H* alt*nda yer almaktad*r. Bu baDl*k alt*nda aç*klanan konular
Döyledir:
a. Ticaret Sicili Bilgilerine, “Ticaret Sicil Bilgileri” baDl*H* alt*nda,
b. Son durum itibariyle ortakl*k yap*s*na, “Ortakl*k Yap*s*” baDl*H* alt*nda,
c. Son durum itibariyle yönetim yap*s*na, “Yönetim Kurulu” baDl*H* alt*nda,
d. Yönetim Kurulu ÖzgeçmiD ve BaH*ms*zl*k Beyanlar*, “Yönetim Kurulu ÖzgeçmiD ve BaH*ms*zl*k Beyan*”
baDl*H* alt*nda,
e. Esas SözleDmenin son haline, “Esas SözleDme” baDl*H* alt*nda,
f. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu “Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu” baDl*H* alt*nda,
g. Etik Kurallar, “Etik Kurallar” baDl*H* alt*nda,
h. Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çal*Dma esaslar*, “Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çal*Dma
Esaslar*” baDl*H* alt*nda,
i. Denetimden Sorumlu Komitesi görev ve çal*Dma esaslar*, “Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çal*Dma
Esaslar*” baDl*H* alt*nda,
j. Bilgilendirme Politikas* “Bilgilendirme Politikas*” baDl*H* alt*nda,
k. Dtirak Faaliyet Raporlar*“ Dtirak Faaliyet Raporlar*” baDl*H* alt*nda,
l. Y*ll*k Faaliyet Raporlar*na, “Y*ll*k Faaliyet Raporlar*” baDl*H* alt*nda,
m. Özel durum aç*klamalar*na, “Özel Durum Aç*klamalar*” baDl*H* alt*nda,
n. Genel Kurul Toplant*lar*n*n gündemlerine “Genel Kurul Toplant* Gündemleri” baDl*H* alt*nda,
o. Vekaleten oy kullanma formuna “Vekaleten Oy Kullanma Formu” baDl*H* alt*nda,
p. Kat*lanlar cetveli ve toplant* tutanaklar*na “Genel Kurul Kat*lanlar Cetveli ve Toplant* Tutanaklar*” baDl*H*
alt*nda,
q. Periyodik mali tablo ve raporlara, “Periyodik Mali Tablolar ve BaH*ms*z Denetim Raporlar*” baDl*H* alt*nda,
r. Sermaye Piyasas* Araçlar* üzerinde son bir y*l içerisinde yap*lan al*m sat*m iDlemleri
“Sermaye Piyasas* Araçlar* Üzerinde Son Bir Y*l çerisinde Yap*lan Al*m Sat*m Dlemleri” baDl*H* alt*nda,
s. Duyurlar
t. S*kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara “S*kça Sorulan Sorular” baDl*H* alt*nda yer verilmiDtir.
11. Gerçek KiDi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç3klanmas3
Sermayenin % 5 ve daha fazlas*na Sahip Ortaklar;

Bursa Çimento Fabrikas* A. .
Oktay ALPERDEM ( * )
DiHer Ortaklar
TOPLAM

Pay Oran3
(%)
57,73
9,57
32,70

Pay Tutar3
( TL )
58.290.158,87
9.660.000,00
33.025.521,13

100,00

100.975.680,00

( * ) 30/06/2012 tarihli MKK 'hraçc Pay Sahipleri raporundan al nm ;t r.

12. çeriden Bilgi Ö4renebilecek Durumda Olan KiDilerin Kamuya Duyurulmas3
çeriden bilgi öHrenebilecek durumda olan kiDiler listesi; faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme
Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler baDl*H* alt*nda yer almaktad*r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmuDtur.
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Sözkonusu üst yönetimi oluDturan kiDilerin güncel listesine Dirketimiz internet adresinden ulaD*labilir. Ayr*ca, y*l
içinde güncel listelere Dirketimiz internet sitesinden de ulaD*larak bilgi al*nabilir.
ÇER DEN B LG Ö RENEB LECEK DURUMDA OLAN K
ADI – SOYADI

LER L STES

L STEDE YER ALMA NEDEN

ERGUN KA%ITÇIBA I

YÖNET M KURULU BA KANI

M. CÜNEYT PEKMAN

YÖNET M KURULU BA KAN VEK L VE
MURAHHAS ÜYE

S. FEYHA DURANER

ÜYE

M. CELAL GÖKÇEN

ÜYE

BURHAN EVC L

ÜYE

ERDEM SAKER

ÜYE

NECAT GELMEZ

BA%IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES

MEVC ERGÜN

BA%IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES

A.TUNCEL BARUT

DENETÇ

NUR ÖZDEM REL

GENEL MÜDÜR

ÜKRÜ ÜNAL

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKN K)

FEHM AÇARÇ ÇEK

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MAL - DAR )

H. PERTEV B RKAN

MAL

LER MÜDÜRÜ

M. F KRET PAMUK

MAL

LER EF

NAZIM YANILMAZ

B LG

LEM EF

EREN BA%IMSIZ DENET M VE Y.M.M. A. .
TAM TAST K (Y.M.M.)
(TU%RUL D R MTEK N)
ARKAN ERG N ULUSLARARASI BA%IMSIZ
DENET M ve S.M.M.M. A. .
BA%IMSIZ DENET M KURULU U
(ERAY YANBOL)
Liste 30/06/2012 tarihi itibariyle haz rlanm ;t r

BÖLÜM - 3 : MENFAAT SAH PLER
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklar*n*n korunmas* ile ilgili Dirket politikalar* ve
prosedürleri hakk*nda bildirimler yap*lmakta olup, yine haklar*n*n korunmas* ile ilgili gerekli önlemler al*nmaktad*r.
MüDteriler ile birebir ve toplu halde bilgilendirme toplant*lar* yap*larak münasebetlerin güncelliHi
saHlanmaktad*r. Bayi yan*s*ra, müDteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yans*t*ld*H* ve bu
doHrultuda gerekli düzenlemelerin yap*larak, geri bildirimlerin saHland*H* bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten,
MüDteri liDkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doHrultusunda yap*lan çal*Dmalar ile müDterilerle iliDkilerin
etkinleDtirilmesi ve en yüksek seviyeye ç*kar*larak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi doHrultusunda politikalar
uygulanmaktad*r. Bu uygulamalara baHl* olarak, dönem içinde güncel geliDmeleri içeren çal*Dmalar planlanm*D ve
hayata geçirilmiDtir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaDma temeline dayanan uygulamalara irketimizce azami önem
verilmektedir.
Ayr*ca yap*lan deHiDiklikler hakk*nda, tamimler ve duyurular vas*tas* ile çal*Danlar bilgilendirilmektedir.
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat3l3m3
Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileDtirme çaliDmalar*na kat*l*m* ve bu yönde aktif olarak fikirlerini
beyan edebilecekleri ve deHerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar iDletme bünyesinde haz*rlanm*D
prosedürlere baHl* olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliHi art*rmay* hedefleyen, bu
konuda gerek çal*Danlar*n, gerekse tedarikçi ve müDterilerin taleplerini yans*tabildikleri sistematik toplant*lar ve
eHitim programlari ile insan kaynaklar* politikalar* doHrultusunda yürütülmektedir. irket internet sitesi yan*s*ra,
Dirket içi iletiDim için bas*l* yay*n organlar*ndan da yararlan*l*r.
15. nsan Kaynaklar3 Politikas3
Çal*Danlar ile ilgili olarak personel yönetmeliHi oluDturulmuD olup, çal*Dma hayat*na iliDkin düzenlemeler,
çal*Danlar*n temel görev ve sorumluluklar* gibi hususlar kaynaH*n* yasa ve toplu iD sözleDmesinden alan Personel
YönetmeliHi kapsam*nda saHlanmaktad*r. Gerek beyaz yakal*, gerekse mavi yakal* personelin haklar* ve çal*Dma
koDullar*, her hangi bir ayr*mc*l*k veya kötü muameleye maruz kalmayacak Dekilde güvence alt*na al*nm*Dt*r.
irketimizde çal*Danlar ile iliDkileri yürütmek üzere temsilci atanmam*D olup, oluDabilecek sorunlar irket
organizasyon yap*s* içinde çözülmektedir.
Sendikal* çal*Danlar*m*zla ilgili olarak iki y*ll*k periyotlar halinde ÇemtaD ile Türk Metal Sendikas* aras*nda
Toplu D SözleDmesi imzalanmaktad*r.
irket’in vizyon, misyon ve deHerleri; insan kaynaklar* politikalar* ve uygulamalar*na esas teDkil etmektedir.
irket hedeflerine ulaDmak için çal*Danlar*n ayn* doHrultuda ilerlemesi, Dirket deHerlerini bilen ve bu deHerlere uygun
davranmay* bir yaDam biçimi haline getirmiD elemanlarla çal*D*lmas*, insan kaynaklar* uygulamalar*n*n ana
amaçlar*d*r.
Ayr*ca, tüm çal*Danlar*n her y*l geliDim alanlar* belirlenmekte, geliDime gerek duyulan konularda eHitim almalar*
saHlanmaktad*r.
16. MüDteri ve Tedarikçilerle liDkiler Hakk3nda Bilgiler
irketimizde pazarlama, sat*D ve sat*D sonras*nda müDteri memnuniyetini saHlay*c* her türlü tedbir al*nmakta ve
uygulamalara yer verilmektedir. MüDteri memnuniyeti ve müDterilerin sat*n alacaH* ürünlere iliDkin talepleri süratle
karD*lanarak, müDteriler bilgilendirilir. yileDtirme çal*Dmalar* sistematik olarak düzenlenmektedir ve ISO kalite
belgelendirme ve kalite standartlar* ile yüksek kaliteye iliDkin garantiler saHlanmaktad*r. Gerek tedarikçilere yönelik
ilke ve politikalar, gerekse müDteri odakl* ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve Dirket
içindeki ilgili birimlerce takip edilerek, bilgilendirme çal*Dmalar* yap*l*r. Ayr*ca, piyasalardaki geliDmeler dikkate
al*narak müDterilere ve tedarikçilere yönelik düzenlemelere önem verilmektedir
MüDteri odakl* üretim anlay*D*ndan memnuniyeti saHlamaya yönelik y*ll*k periyotlar halinde müDteri
memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçlar* belirli kriterler dikkate al*narak deHerlendirilmekte, tedarikçiler
için performans deHerlemesi yap*lmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. Ayr*ca müDteri ziyaretleri ve
toplant*lar* yap*lmak suretiyle müDteri memnuniyeti saHlanmaktad*r.
17. Sosyal Sorumluluk
ÇEMTA gelecek nesiller için çevrenin korunmas*n*n öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocaH* ve
pota ocaH* üretim süreçlerinde oluDan tozlar* birincil devrede, Darj ve döküm alma süreçlerinde yay*lan tozlar* da
davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleDtirilir. 807.000 m3/saat kapasite torbal* tip filtreler ile çevreye
toz yay*lmas* engellenmiDtir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan ÇemtaD, Bursa’da
A tipi emisyon izni alan alt*nc* firmad*r. Bu yaklaD*m ÇemtaD’a 2000 y*l*nda Bursa BüyükDehir Belediyesi taraf*ndan
çevre ödülü kazand*rm*Dt*r. ÇemtaD, Sanayi Kaynakl* Hava KirliliHi Kontrolü YönetmeliHi hükümleri gereHi Bursa
ValiliHi l Çevre ve Orman MüdürlüHünden 11/01/2010 tarih ve B-16/440 no’lu emisyon izin belgesini alm*Dt*r.
Çevre Kanununca Al*nmas* Gereken zin ve Lisanslar Hakk*nda Yönetmelik gereHince Çevre zin Belgesi
baDvurusunda bulunulmuD ve Geçici Faaliyet Belgesi al*nm*Dt*r. Çevre zin Belgesi alma sürecimiz devam etmektedir.
Bursa, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTA , at*k sular*n* bölgedeki ar*tma tesisine deDarj eder.
Organize Sanayi Bölgesinde ar*t*lan su tekrar kullan*ma verilmektedir. ÇemtaD, sat*n ald*H* tüm hurdalar*n ve
malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahas*
içinde sürekli aHaçland*rma yap*lmaktad*r. irketimiz at*k temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çal*Dmalar*,
çevresel yat*r*mlar, eHitim çal*Dmalar* ile çevresel deHerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluD olmaya devam
edecektir. Firmam*z aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava aç*lmam*Dt*r

Sayfa No: 14

ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .
SER : XI NO : 29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU
BÖLÜM - 4 : YÖNET M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap3s3, OluDumu ve Ba43ms3z Üyeler
irketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas* Kanunu ve Esas SözleDmemiz
doHrultusunda teDekkül etmiD olup, Esas SözleDmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin, irket d*D*nda baDka görev
almalar*, her y*l Genel Kurulda karara baHlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir s*n*rlamaya tabi tutulmam*Dt*r.
Yönetim Kuruluna iliDkin görev ve görev sürelerini içeren tablo aDaH*da yer almaktad*r;
Ad3 ve Soyad3

Görevi

Seçildikleri Genel
Kurul Tarihi

Görev
Süresi (*)

Ergun KA%ITÇIBA I

YÖNET M KURULU BA KANI

22/03/2012

1 Y*l

M. Cüneyt PEKMAN

YÖNET M KURULU BA KAN VEK L ve
MURAHHAS ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

S. Feyha DURANER

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

M. Celal GÖKÇEN

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

Burhan EVC L

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

Erdem SAKER

ÜYE

22/03/2012

1 Y*l

Necati GELMEZ

BA%IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES

22/03/2012

1 Y*l

Mevci ERGÜN

BA%IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYES

22/03/2012

1 Y*l

A.Tuncel BARUT

DENETÇ

22/03/2012

1 Y*l

(*) 2012 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s na kadar

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu BaDkan ve Üyeleri ile BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik
saHlayacak Dekilde oluDur. Sermaye Piyasas* Kurulu, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmas*na liDkin TebliHde (Seri: IV, No: 56) yeralan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüDen ve yönetim
konusuna hakim yetkinlikteki kiDilerden müteDekil bir Yönetim Kurulu esas al*nm*Dt*r. Yönetim Kurulu ÜyeliHine
atanacak Dah*slarda aranan nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip
olacak Dekilde donan*ml* olmalar*na dikkat edilir. irket hissedarlar* ve paydaDlar*n*n Dirketin faaliyetlerinden azami
memnuniyetlerini saHlayacak üst düzey, tan*nan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu’na seçilir.
20.

irketin Misyon ve Vizyonu le Stratejik Hedefleri

Sürekli geliDmenin ve müDteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiHi Dirketimizde,
ürün kalitesinin sürekliliHini saHlamak ve tüm alanlarda “kalite” anlay*D*n* geliDtirmek temel ilke olarak
benimsenmiDtir.
ÇemtaD’ *n misyonu “piyasan*n vas*fl* çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyac*n* karD*lamak”, vizyonu
da “otomotiv ve makine imalat sanayilerinde, yurt içi ve d*D*nda tercih edilen firma olmak” Deklinde belirlenmiDtir.
irketimizin kalite hedefleri ve kalite politikas* tan*mlanm*Dt*r. irketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001,
ISO / TS 16949 kalite yönetim sistemleri ile birlikte, TS 18001 D SaHl*H* ve GüvenliHi Yönetim Sistemi ve
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktad*r. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE’den ilk
olarak 1994 y*l*nda, otomotiv sanayisinin Dart koDtuHu QS 9000 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de
RWTÜV firmas*ndan ilk olarak 1999 y*l*nda al*nm*Dt*r. 2005 y*l*nda RWTÜV’ den yine otomotiv ana sanayisinin
istemiD olduHu ISO / TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi al*nm*Dt*r. TS 18001 D SaHl*H* ve GüvenliHi Yönetim
Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE’den ilk olarak 2007 y*l*nda al*nm*Dt*r.
Firmam*zda, stratejik hedefler iD planlar* çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performans*n* artt*rmak, paydaD
memnuniyeti, müDteri odakl*l*k, çal*Dan memnuniyetinin artt*r*lmas*, çevre ile ilgili faaliyetleri tan*mlamak ve ihtiyaç
duyulan tüm mal ve hizmetlerin doHru ve etkili biçimde temin edilmesi baDl*klar*yla 6 anahtar strateji, buna baHl*
olarak 16 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, iD planlar*yla takip edilmektedir.
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21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas3
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çal*Dma Esaslar*na iliDkin düzenleme, Yönetim Kurulunun
06/04/2012 tarih ve 2012/17 numaral* karar* ile kabul edilerek yürürlüHe girmiD olup, bu karar ile Riskin Erken
Saptanmas* Komitesinin görev ve çal*Dma esasalar*n*n Kurumsal Yönetim Komitesi taraf*ndan yerine getirilmesine
karar verilmiDtir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çal*Dma Esaslar*na iliDkin düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim
Komitesi;
a- irket’in varl*H*n*, geliDmesini ve devam*n* tehlikeye düDürebilecek risklerin erken teDhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas* ve riskin yönetilmesi amac*yla çal*Dmalar yapar.
b- Risk yönetim sistemlerini y*lda en az bir kez gözden geçirir.
Ayr*ca, Denetimden Sorumlu Komite taraf*ndan y*lda en az dört kere iç denetim yap*lmakta, irketin baH*ms*z
denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlar* kontrol edilmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplar* incelenmekte,
Sermaye Piyasas* Kurulu taraf*ndan belirlenen muhasebe ilke ve standartlara uygunluHu denetlenmekte ve Yönetim
Kurulu’nun onay*na sunulmaktad*r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar3
irketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar* Esas SözleDme madde 15 ve 16’da düzenlenmiD
olup, buna göre;
MADDE – 15 irketin idaresi ve harice kar temsili, idare meclisine aittir. dare meclisi kanun ve i bu mukavele ile
haiz oldu u idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir k sm n kendi aras ndan seçece i bir veya birkaç ahsa b rakabilir ve
murahhas aza s fat ile bu gibi ah s veya ah slar irketi harice kar temsile ve irket mühürü alt nda vaz edecekleri imza
ile irketi ilzama selahiyetli k labilir.
irket müdürlerine veya baz memurlar na keza bu ekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek
murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri aras nda veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurlar n
selahiyetlerinin hudut ve umulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. irket ad na tanzim edilecek evrak n ve
akdedilecek mukavelelerin muteber olmas için irketin resmi mühürünü ta mas ve idare meclisi karar ile kendilerine
temsil selahiyeti verilmi en az iki ki inin imza etmesi laz md r.
MADDE – 16 Yönetim kurulu irket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, özellikle gerekli
görece i her nevi gayrimenkul sat n almaya in a etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek
kendi borçlar için irketin, gerekse üçüncü ah slar n mallar üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve ahsi
haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para borç almaya, k saca bütün haklar iktisap ve borçlar kendi üzerine
almaya yetkilidir.
Ticari mümessil ve ticari vekillerin, irket müdür ve memurlar ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna
aittir. Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Yönetim kurulu kendi süresini a an müddetler için her nevi
mukaveleler yapabilir. irket’in kendi ad na, ve üçüncü ki iler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil
rehin hakk tesis etmesi hususlar nda sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yönetim Kurulu tayin edece i kimselerin hizmet sürelerini ve yetkilerini Yönetim Kurulunun süresi ile s n rl
olmaks z n irket müdürlerini ve di er personeli tayin edebilir, bunlar n ücretlerini tespit edebilir ve gerekti inde i ine son
verebilir. Gereken hallerde özel anla malarla irket i lerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü ah slara yapt rabilir.
Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunlar n imza yetkilerini ne ekilde kullanacaklar n tespit ile tescil ve
Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak m ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili
taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas
Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur.

irket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Karar* ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Karar* ile tespit edilen dari
Organizasyon emas* ve nsan Kaynaklar*, Sat*n Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001
belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donat*lmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde irketi temsile yetkili
k*l*nmaktad*r.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar3
irketimiz Yönetim Kurulu Toplant*lar*n*n Gündemi Yönetim Kurulu BaDkan* ve Genel Müdür taraf*ndan
belirlenir. Gündem toplant* tarihinden en az yedi gün evvel toplant*ya kat*l*m için üyelere ulaDt*r*l*r. Yönetim Kurulu
Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiDiminin saHlanmas* Genel Müdür sekreteri taraf*ndan yap*lmaktad*r. Yönetim
Kurulu toplant*lar*n*n tamam*na Denetçi iDtirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplant*lar*nda farkl* görüDü yans*tan
oylar*n bulunmas* halinde oy gerekçeleri karar zapt*na geçirilir. Yönetim kurulu kararlar* mevcut karar defterine
gündemi de ihtiva edecek Dekilde yaz*larak ilgililer taraf*ndan imzalan*r.
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24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa43
irket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde irket’le iDlem yapmam*D olup, Yönetim Kurulu üyelerine,
T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde an*lan yetkiler ile Sermaye Piyasas* Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Say*l*
TebliHinin ekindeki “Kurumsal Yönetim lkeleri”nin (1.3.7) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde
bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlar*n eD ve ikinci dereceye
kadar kan ve s*hri yak*nlar*n*n, Dirket veya baHl* ortakl*klar* ile ç*kar çat*Dmas*na neden olabilecek nitelikte iDlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 22/03/2012 tarihinde gerçekleDtirilen 2011 Y*l* OlaHan Genel Kurulumuzda
yetki verilmiDtir.
25. Etik Kurallar
irketimizin 06/04/2012 Tarih ve 2012/16 numaral* Yönetim Kurulu Karar* ile oluDturulan Etik Kurallar*
aDaH*daki gibidir;
Bütün yönetici ve çal*Danlar*n uyma zorunluluHu bulunan ÇemtaD Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim
irketi “Etik Kurallar*” irketimizin kurumsal deHerini yükseltmek ve pay sahiplerine mali deHer katmak amac*yla
tan*mlanm*Dt*r.
Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çal*Danlar*n tamam*n*n uymas* beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen
irketimiz çal*Danlar*n*n davran*D ve tutumlar*n*n kurumsal etkilerinin fark*nda olarak, irketimiz ile ilgili her türlü
karar ve iD yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka aç*k bir Dirket olarak pay sahipleri ile iliDkilerin
yönetiminde gerekli Deffaf, dürüst ve güvenilir iletiDim ortam*n*n yarat*lmas*n* saHlamakt*r.
PAY SAH PLER
a- ÇemtaD A. .'nin temel amac* art* deHer yaratarak pay sahiplerinin yat*r*mlar*n*n en etkin Dekilde
yönetilmesini ve deHerlenmesini saHlamakt*r.
b- Sahip olunan hisse miktar*na bak*lmaks*z*n her pay sahibine ayn* deHer verilir.
c- Pay sahipleri, SPK taraf*ndan yay*mlanan ilgili mevzuata uyumlu olarak yönlendirir ve bilgilendirilir.
d- Pay sahiplerinin rahat iletiDim kurabilmeleri için çeDitli iletiDim kanallar*n* kullan*labilmesine uygun ortam
haz*rlan*r.
FAAL YET STANDARTLARI
a- irket faaliyetlerinin saydaml*k, dürüstlük ve doHruluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esast*r.
b- irket faaliyetleri ile baHlant*l* olunan her türlü hukuki kural ve s*n*rlamaya uyulmas* esast*r.
c- Çal*Danlar ve faaliyetler çerçevesinde iliDkide bulunulan kiDi, kurum ve kuruluDlar*n haklar*na ve
özgürlüklerine sayg*l* davran*l*r.
ÇALI ANLAR
a- Çal*Danlar kanunlara, mevzuata ve Dirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
b- Çal*Danlar*n yasalarla tan*nm*D olan her türlü hakk*n* korunmas* temin edilir. Her çal*Dan*n*n özlük
haklar*n*n tam/doHru ve zaman*nda verilmesi saHlan*r. Güvenli ve saHl*kl* bir çal*Dma ortam* için gerekli
zemin haz*rlan*r.
c- Çal*Danlara adil davran*l*r, eDit Dartlarda eDit olanaklar*n sunulmas* benimsenir.
d- Herhangi bir çal*Dan*n ayr*mc*l*k, d*Dlama, y*ld*rma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmas* ya da benzer
rahats*zl*klar* vermesi kabul edilemez.
e- Herhangi bir çal*Dan*n cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahats*z edilmesi ya da benzer
rahats*zl*klar* vermesi kabul edilemez.
f- Çal*Danlardan ÇemtaD A. .'nin ad*n* ve sayg*nl*H*n* benimsemeleri ve korumalar* beklenir.
g- Çal*Danlar, iDyerinde iD arkadaDlar* ve yöneticileri ile uyumlu çal*Dmak, iDyeri ile iliDkisi olan özel veya resmi
kiDi ve kuruluDlarla iyi ve insani iliDkiler kurmak, iDlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundad*r.
Çal*Danlardan, iD ahlak* ilkelerine ayk*r* hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle
birlikte Yönetim’e bildirilmelidir.
h- Çal*Danlar, irket’in yürüttüHü iD ve iDyeri ile ilgili ç*karlar* korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü
davran*Dtan kaç*nmakla yükümlüdür. Bu baHlamda çal*Danlar, irket olanaklar*n* kiDisel ç*karlar* için
kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davran*D içerisinde bulunamaz ve kendilerine menfaat
temin eden teklifleri Yönetime iletmekle yükümlüdür.
i- Çal*Danlar, kuruluD taraf*ndan izin verilmeksizin resmi veya özel, devaml* veya geçici, ücretli veya ücretsiz
görev kabul edemez, ticaretle uHraDamazlar.
j- Çal*Danlar yapt*klar* görevle ilgili olsun veya olmas*n, iDi ve kuruluDu ile ilgili olarak öHrendikleri bilgi ve
s*rlar* saklamak zorundad*r. ÖHrenilen s*rlar, bilgiler veya bunlara iliDkin belgeler yetkili olmayan kiDilere
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veya makamlara verilemez veya aç*klanamaz. Bu yükümlülük çal*Dan*n kuruluD ile iliDkisinin sona ermesinde
de devam eder.
k- Çal*Dan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü deHiDiklikler ile sözleDmeler ve/veya yönetmeliklerde
düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas al*nan kiDisel, ailevi veya yak*nlar* ile ilgili bilgileri ve
bunlar*n dayanaklar* olan belgeleri, nsan Kaynaklar* Birimi’ne zaman*nda bildirmek ve teslim etmekle
yükümlüdür.
l- Çal*Danlar*n ve iD baDvurusu yapan adaylar*n kiDisel bilgileri gizlenir/korunur.
m- Her çal*Dan*n*n organizasyon ve süreçlerin geliDtirilmesi ad*na önerisi bir f*rsat olarak görülerek ilgili birim
yöneticisine iletilir.
HED YE ALINIP VER LMES
a- liDkide bulunulan Dirketlere/çal*Danlara hediye amac*n*n ötesine geçebilecek (karD* taraf*n tarafs*zl*H*na
gölge düDürebilecek/maddi deHeri yüksek), taraflar* zor durumda b*rakacak hediyeler verilemez, bu gibi
hediyeler çal*Danlar taraf*ndan kabul edilemez.
MÜ TER LER-RAK PLER-TEDAR KÇ LER
a- MüDteri ve tedarikçiler ile iliDkilerin uzun vadeli, güvene dayal*, irket lehine sonuçlar doHuracak
profesyonel bir zeminde gerçekleDtirilmesi esast*r.
b- ÇemtaD A. . etik deHerlerini benimseyen ortaklarla iDbirliHini geliDtirmeye özen gösterilir.
c- MüDterilere zarar verecek ve/veya onlar* yan*ltacak mal veya hizmet sunulmaz.
d- MüDterilerin veya tedarikçilerin boykotu amac*yla rakip firmalarla baHlant* kurulup anlaDma yap*lmaz.
e- irketimiz, faaliyet alan*nda adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren
diHer Dirketlerin de ayn* hassasiyet içinde olmas*n* beklenir.
f- Bas*nda rakipler ve onlar*n yöneticileri aleyhine isim verilerek olumsuz beyanatta bulunulmaz.
g- Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlar*nda sabitlenmeye gidilmesi, bölge / pazar / müDteri
paylaD*lmas* gibi konularda rakip firmalarla baHlant* kurulup anlaDma yap*lmaz.
h- DiHer Dirketlerle ilgili bilgilere eriDmede, etik olmayan veya yasad*D* yollara baDvurulmaz, çal*Danlar*n bu
yollara baDvurmalar* engellenir. Ancak Dirketlerin kamuya mal olmuD bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi,
reklâm, yay*nlanm*D yaz* vb.) kullan*lmas*nda sak*nca görülmez.
i- Tedarikçilerin, müDterilerin bilgileri (ticari, kiDisel vb.) gizlenir/korunur.
KAMUYU AYDINLATMA
a- Görev verilen bölümler d*D*nda hiç bir çal*Dan irketi, temsilen sözlü ya da yaz*l* aç*klamada bulunamaz.
b- irketin Bilgilendirme Politikas*nda yer alan bilgilendirme araçlar* pay ve menfaat sahiplerinin azami
düzeyde ve en kolay Dekilde faydalanmas*n* saHlayacak Dekilde kullan*l*r.
c- irketin kamuyu ayd*nlatmakla yükümlü olduHu konularda ve ayr*ca pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç
duyduklar* bilgilerin kolay eriDilebilir ve eDit bir biçimde temini ve güncellenmesi saHlan*r.
YÖNET M KURULU
a- Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doHurabilecek bask*lara boyun eHmez ve maddi
menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzluHu örtbas etmez.
b- Yönetim Kurulu üyeleri Dirket ile ilgili gizli ve ticari s*r niteliHi taD*yan bilgileri kamuya aç*klamaz.
SOSYAL SORUMLULUK
a- ÇemtaD A. ., sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
b- ÇemtaD A. ., çal*Danlar*n* sosyal sorumluluk bilincinin oluDmas* için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü
olarak kat*lmalar* konusunda destekler.
c- ÇemtaD A. ., hem kendi çal*Dmalar*nda, hem iD ortaklar*n*n çal*Dmalar*nda çevreyi korumaya azami özen
gösterir.
d- ÇemtaD A. ., doHal kaynaklar* ve enerji kaynaklar*n* verimli Dekilde kullan*r, israf*n* engeller.
KURALLARA UYUM
stisnas*z bütün ÇemtaD A. . çal*Danlar* bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çal*Dacaklard*r. Ayr*ca etik
kurallara ayk*r* herhangi bir unsurun tespiti durumunda çal*Danlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
Bu kurallara uymaktan dolay* eHer herhangi bir iD kayb* olursa bu durum olumsuzluk olarak deHerlendirilmeyecektir.
26. Yönetim Kurulunda OluDturulan Komitelerin Say3, Yap3 ve Ba43ms3zl343
Denetimden Sorumlu Komite
Yönetim Kurulumuzun 06/04/2012 tarih ve 2012 / 18 no'lu toplant*s*nda;
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Sermaye Piyasas* Kurulu, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas*na liDkin Seri: IV,
No: 56 ve 57 no'lu TebliHleri uyar*nca; irketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komitenin oluDturulmas*na,
Komite BaDkanl*H*'na irketimiz BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi Say*n Necati GELMEZ'in, Komite ÜyeliHi'ne
irketimiz BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi Say*n Mevci ERGÜN'ün seçilmelerine karar verilmiD olup,
Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluklar* Dunlard*r;
Komite, kendi yetki ve sorumluluHunda hareket eder, Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve gereken
durumlarda rapor haz*rlayarak görüDlerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.
Komite:
a- irket’in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya aç*klanmas*n*n, baH*ms*z denetimin ve irket’in iç
kontrol sisteminin iDleyiDinin ve etkinliHinin gözetimini yapar.
b- irket’in hizmet alacaH* baH*ms*z denetim kuruluDunu seçer ve Yönetim Kurulu’nun onay*na sunar.
c- BaH*ms*z denetim kuruluDunun çal*Dmalar*n* gözetir.
d- irket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile baH*ms*z denetimiyle ilgili olarak irket’e ulaDan Dikayetleri
inceler ve sonuca baHlar.
e- irket çal*Danlar*n*n, irket’in muhasebe ve baH*ms*z denetim konular*ndaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi
çerçevesinde deHerlendirilmesi konular*nda uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
f- Kamuya aç*klanacak y*ll*k ve ara dönem finansal tablolar*n, irket’in izlediHi muhasebe ilkelerine, gerçeHe
uygunluHuna ve doHruluHuna iliDkin olarak; irket’in sorumlu yöneticileri ve baH*ms*z denetçileri ile gerekli
görülen diHer birimlerin görüDlerini alarak kendi deHerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yaz*l*
olarak bildirir.
g- Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yap*lmas* istendiHinde söz konusu kuruluDlar*n
seçimi, sözleDmelerin haz*rlanarak sürecin baDlat*lmas* komitenin gözetiminde yap*l*r.
Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüHü konularda, baH*ms*z uzman görüDlerinden yararlanabilir. Komite’nin
ihtiyaç duyduHu dan*Dmanl*k hizmetlerinin maliyeti irket taraf*ndan karD*lan*r.
Komite, en az üç ayda bir olmak üzere y*lda en az dört kere toplan*r ve toplant* sonuçlar*n* tutanaHa baHlayarak
Yönetim Kurulu’na sunar.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alan*yla ilgili olarak ulaDt*H* tespit ve önerileri yaz*l* olarak derhal Yönetim
Kurulu’na bildirir.
Komite’nin toplant* tutanaklar*n*n tutulmas*, arDivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim
Kurulu sekreteryas* taraf*ndan yerine getirilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Yönetim Kurulumuzun 06/04/2012 tarih ve 2012 / 18 no'lu toplant*s*nda;
Sermaye Piyasas* Kurulu, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas*na liDkin Seri: IV,
No: 56 ve 57 No'lu TebliHleri uyar*nca; irketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin oluDturulmas*na,
Komite BaDkanl*H*'na irketimiz BaH*ms*z Yönetim Kurulu Üyesi Say*n Necati GELMEZ'in, Komite ÜyeliHi'ne
irketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Say*n Erdem SAKER’in seçilmelerine karar verilmiD olup,
Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumluluklar* Dunlard*r;
Komite, y*lda en az bir kez toplan*r. Toplant* tutanaklar* yaz*l* olarak saklan*r. Komite, varsa öneri ve
tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunar.
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.
Komite:
a- irket’te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulan*p uygulanmad*H*n*, uygulanm*yor ise, gerekçesini ve bu
ilkelere tam olarak uymama dolay*s*yla meydana gelen ç*kar çat*Dmalar*n* tespit eder ve Yönetim Kurulu’na
kurumsal yönetim uygulamalar*n* iyileDtirici önerilerde bulunur.
b- Kurumsal Yönetim ilkelerinin, irket çal*Danlar*nca daha iyi anlaD*labilmesi için üst yönetimle koordineli
olarak çal*Dmalar yapar ve bunlar* Yönetim Kurulu’na sunar.
c- Yönetim Kurulu’na uygun adaylar*n saptanmas*, deHerlendirilmesi ve eHitilmesi konular*nda Deffaf bir
sistemin oluDturulmas* ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çal*Dmalar yapar.
d- Yönetim Kurulu’nun yap*s* ve verimliliHi hakk*nda düzenli deHerlendirmeler yapar ve bu konularda
yap*labilecek deHiDikliklere iliDkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
e- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans deHerlendirmesi ve kariyer planlamas* konusundaki
yaklaD*m, ilke ve uygulamalar* belirler ve bunlar*n gözetimini yapar.
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f-

irket’in varl*H*n*, geliDmesini ve devam*n* tehlikeye düDürebilecek risklerin erken teDhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas* ve riskin yönetilmesi amac*yla çal*Dmalar yapar.
g- Risk yönetim sistemlerini y*lda en az bir kez gözden geçirir.
h- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar*na iliDkin önerilerini, irket’in
uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
i- irket’in ve Yönetim Kurulu üyesinin performans* ile baHlant*l* olacak Dekilde ücretlendirmede
kullan*labilecek ölçütleri belirler.
j- Kriterlere ulaDma derecesi dikkate al*narak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek
ücretlere iliDkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördüHü konularda, baH*ms*z uzman görüDlerine baDvurabilir. Bu
takdirde dan*Dmanl*k hizmetlerinin bedeli, irket taraf*ndan karD*lan*r.
Komite’nin toplant* tutanaklar*n*n tutulmas*, arDivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim
Kurulu sekreteryas* taraf*ndan yerine getirilir.
27. Yönetim Kuruluna Sa4lanan Mali Haklar
irketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakk*, Genel Kurul Toplant*s*nda tespit edilmekte olup,
ücret d*D*nda baDkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kulland*rma, lehine kefalet ve teminat verme
v.b. gibi haklar) saHlanmamaktad*r.
G. YAPILAN ARA TIRMA VE GEL T RME FAAL YETLER
ÇemtaD bünyesinde, mevcut ürünlerin iyileDtirilmesi kapsam*nda Ar-Ge çal*Dmalar* yürütülmektedir. Bu
çal*Dmalardan biri, üretilen çelik mamul içerisindeki kal*nt* miktar*n*n azalt*lmas* yönündedir. Çal*Dma 2010 y*l*nda
baDlam*D olup, TÜB TAK / TEYDEB taraf*ndan desteklenmektedir. 2012 y*l* ilk alt* ay*nda da proje çal*Dmalar*na
devam edilmiDtir.
Ayr*ca, ÇemtaD bünyesinde üretilen yeni bir ürün olan denge çubuHu ile ilgili olarak, “Denge ÇubuHu
Üretiminde Ürün Performans*n*n Artt*r*lmas*” baDl*kl* proje de TÜB TAK / TEYDEB taraf*ndan 2011 y*l* içerisinde
desteklenmeye deHer bulunmuD olup, bu projeyle ilgili çal*Dmalar da devam etmektedir.
. DÖNEM Ç NDE ESAS SÖZLE MEDE YAPILAN DE

KL KLER VE NEDENLER

E.P.D.K. Enerji Lisans* gereHi 4.madde, Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas*na
liDkin Seri: IV, No: 56-57 TebliH’leri uyar*nca; Esas SözleDmemizin 10, 12, 14, 16 ve 29’uncu maddelerine ait yeni
metin 22/03/2012 tarihinde gerçekleDtirilen 2011 Y*l* OlaHan Genel Kurul Toplant*s*nda oybirliHi ile kabul edilmiD
olup, yeni metin F. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu, Bölüm – 1 : Pay Sahipleri, 4. Genel Kurul Bilgileri
baDl*H* alt*nda yeralmaktad*r.
H. VARSA, ÇIKARILMI BULUNAN SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ N TEL

VE TUTARI

Ç*kar*lm*D bulunan sermaye piyasas* araçlar* bulunmamaktad*r.
I.

RKET M Z N FAAL YET GÖSTERD

SEKTÖR VE BU SEKTÖR ÇER S NDEK YER

DÜNYA’DA DEM R ÇEL K
Dünya’da demir-çelik üretimi, 2012 y*l*n*n ilk alt* ay*nda, 2011 y*l*na göre yaklaD*k % 0,9 oran*nda art*D
göstermiDtir.
TÜRK YE’DE DEM R ÇEL K
Ülkemizde demir-çelik üretimi, 2012 y*l* ilk alt* ay*nda, 2011 y*l*na göre yaklaD*k % 9,3 artarak, toplamda
17,924 milyon ton olmuD ve Türkiye en büyük çelik üreticileri listesinde dünyada sekizinci s*rada yer alm*Dt*r.
ÇEMTA ’IN KONUMU
ÇemtaD’*m*z ilk alt* ayda, iç ve d*D çelik talepleri için üç vardiya üzerinden tam kapasite çal*DabilmiDtir. Üretim
ve sat*D itibariyle ilk alt* ay*m*z fevkalade baDar*l* geçmiD olup, 2011 y*l* deHerlerini yakalayabilmiDtir.
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Türkiye otomotiv sektörü ilk alt* ayda, üretimde % 9,2 ihracatta % 5,7 ve yurtiçi sat*Dlarda % 19,4 gerileme
göstermiDtir.
Çelik fiyatlar* genelde hammadde fiyatlar*n*n ve baDta hurdan*n dalgal* olmas* ve taleplerin de iniDli-ç*k*Dl*
olmas* nedenleriyle deHiDken konumda olmuDtur. 2012 y*l*n*n ikinci yar*s*nda da dalgal* talep azalan ivmede
yaDanacak görünümündedir.
.

YATIRIMLARDAK
GEL MELER,
TE V KLERDEN
YARARLANILMI SA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLE T R LD

YARARLANMA

DURUMU,

Yat*r*m teDviklerinden yararlan*lmam*D olup, 01/01/2012 – 30/06/2012 döneminde yat*r*mlar*m*z program*m*za
göre devam etmiD olup, 2.105.140 TL tutar*nda yat*r*m harcamas* yap*lm*Dt*r.
J.

ÜRET M B R MLER N N N TEL KLER , KAPAS TE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAK
GEL MELER, GENEL KAPAS TE KULLANIM ORANI, FAAL YET KONUSU MAL VE H ZMET
ÜRET M NDEK GEL MELER, M KTAR, KAL TE, SÜRÜM VE F YATLARIN GEÇM DÖNEM
RAKAMLARIYLA KAR ILA TIRMALARINI ÇEREN AÇIKLAMALAR

Üretimimiz Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayr* ve birbirini tamamlayan üniteden oluDup, y*ll*k üretim
kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/y*l, Haddehane için 228.157 ton/y*l’d*r. 01/01/2012 – 30/06/2012 Döneminde
gerçekleDen üretim faaliyetleri aDaH*da aç*klanm*Dt*r.
Çelikhane Üretimi
BaDta haddehanemizin kütük ihtiyac*n* karD*lamay* amaç edinmiD Çelikhane ünitemiz, bir önceki y*l*n ilk alt*
ay*nda 65.085 ton üretim gerçekleDtirmiD olup, 01/01/2012 – 30/06/2012 Döneminde üretim miktar* % 5 oran*nda
artm*D ve miktar baz*nda 68.129 ton olarak gerçekleDmiDtir.
Haddehane Üretimi
Haddehane üretimimiz; bir önceki y*l*n ilk alt* ay*nda 60.653 ton olarak gerçekleDmiD olup, 01/01/2012 –
30/06/2012 Döneminde üretimimiz miktar baz*nda 63.950 ton olmuDtur.
ÇemtaD tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltme hedefini benimsemiD ve her aDamada oluDmas* söz konusu hatalar
önlenerek, neticede verimsizlik, fire, ikinci kalite ürünler gibi, daha önceleri çok yükseklerde olan tüm bu
olumsuzluklar ortadan kald*r*lm*Dt*r. Bütün bu bilinçli ve titiz çal*Dmalar neticesi olarak maliyetler düDürülmüD,
art*r*lan ürün kalitesi ve tam zaman*nda teslimatla birlikte müDterilerin memnuniyetinin saHlanmas*na devam
edilmiDtir.
K. FAAL YET KONUSU MAL VE H ZMETLER N F YATLARI, SATI HASILATLARI, SATI
KO ULLARI VE BUNLARDA YIL Ç NDE GÖRÜLEN GEL MELER, RANDIMAN VE
PRODÜKT V TE
KATSAYILARINDAK
GEL MELER,
GEÇM
YILLARA
GÖRE
BUNLARDAK ÖNEML DE
KL KLER N NEDENLER
Toplam sat*Dlar*m*z; geçen y*l*n ilk alt* ayl*k döneminde 64.030 ton, 01/01/2012 – 30/06/2012 Döneminde ise
miktar baz*nda % 1 oran*nda artarak 64.465 ton olarak gerçekleDmiD olup bu rakam*n içinde 31 tonluk kütük sat*D*
bulunmaktad*r. 25.341 tonluk k*sm* yurtiçi sat*Dlar*m*za, 39.124 tonluk k*sm* da yurtd*D* sat*Dlar*m*za aittir. Geçen
y*l*n ilk alt* ayl*k döneminde ise; yurtiçi sat*Dlar*m*z 26.948 ton, yurt d*D* sat*Dlar*m*z da 37.082 ton olarak
gerçekleDti..
Yurtiçi Sat3Dlar3m3z
01/01/2012 – 30/06/2012 Döneminde yurtiçi hadde mamülü sat*Dlar*m*z miktar baz*nda bir önceki y*la göre % 6
oran*nda azalarak 25.341 ton olarak gerçekleDmiD olup bu rakam*n içinde 31 tonluk kütük sat*D* bulunmaktad*r.
Geçen y*l*n ilk alt* ayl*k döneminde ise, yurtiçi sat*Dlar*m*z 26.948 ton olarak gerçekleDmiDti.
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Yurtd3D3 Sat3Dlar3m3z
01/01/2012 – 30/06/2012 Döneminde yurtd*D* sat*Dlar*m*z miktar baz*nda 39.124 ton olarak gerçekleDmiD olup,
bir önceki y*la göre % 6 oran*nda art*D göstermiDtir. Geçen y*l*n ilk alt* ayl*k döneminde ise, yurtd*D* sat*Dlar*m*z
37.082 ton olarak gerçekleDmiDti.
Yurtd*D* sat*Dlar*m*z*n, toplam hadde mamülü sat*Dlar*m*z içindeki pay*, 01/01/2012 – 30/06/2012 döneminde
miktar baz*nda % 61 oran*nda gerçekleDmiD olup, bu rakam geçen y*l*n ayn* döneminde % 58 olarak gerçekleDmiDti.
L.

BU TEBL
HÜKÜMLER ÇERÇEVES NDE DÜZENLENEN F NANSAL TABLO VE B LG LER
ESAS ALINARAK HESAPLANAN F NANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME
DURUMLARINA L K N TEMEL RASYOLAR
L K D TE ORANLARI
CAR ORAN

3,51

AS T – TEST ORANI

2,18

STOKLAR / VARLIKLAR

0,22

T CAR ALACAKLAR / VARLIKLAR

0,22

T CAR ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR

0,36

MAL YAPI ORANLARI
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKT F TOPLAMI

0,19

ÖZKAYNAKLAR / AKT F TOPLAMI

0,81

DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK

0,50

DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK

0,73

DÖNEN VARLIKLAR / AKT F TOPLAMI

0,59

DURAN VARLIKLAR / AKT F TOPLAMI

0,41

KARLILIK DURUMUNA L K N ORANLAR
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

0,022

BRÜT SATI KARI / NET SATI LAR

0,10

FAAL YET KARI / NET SATI LAR

0,02

NET KAR / ORT.H SSE SENED SAYISI
SATI LARIN MAL YET / NET SATI LAR

0,00032
0,90
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M. F NANSAL YAPIYI Y LE T RMEK Ç N ALINMASI DÜ ÜNÜLEN ÖNLEMLER
ÇemtaD’*n sermaye yönetim hedefleri, risk ile orant*l* olarak hizmet ve ürünlerin fiyatland*r*lmas* suretiyle Dirket
faaliyetlerinin devam*n*n ve hissedarlar*na en uygun getirinin saHlanmas* için uygun sermaye yap*s*n*n
sürdürülmesidir.
ÇemtaD sermayeyi borç/özkaynak oran*n* kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler. Net
borç, nakit ve nakit benzeri deHerlerin, bilançoda gösterildiHi gibi, toplam borç tutar*ndan düDülmesiyle hesaplan*r.
Toplam sermaye, bilançoda gösterildiHi gibi özsermaye ile net borcun toplanmas*yla hesaplan*r.
N.

ÜST YÖNET MDE YIL Ç NDE YAPILAN DE
KL KLER VE HALEN GÖREV BA INDA
BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBES
ADI – SOYADI

ÜNVANI

Nuri ÖZDEM REL

Genel Müdür

Fehmi AÇARÇ ÇEK

Genel Müdür Yard. (Mali– dari)

ükrü ÜNAL

MESLE

MESLEK
TECRÜBE

O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.

44 YIL

. Ü. ktisat

41 YIL

Genel Müdür Yard. (Teknik)

O.D.T.Ü. Metalurji Müh.

19 YIL

Çelikhane Müdürü

O.D.T.Ü. Metalurji Müh.

15 YIL

Kalite Müdürü

O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.

24 YIL

Sedat ÖZF L Z

D*D Ticaret Müdürü

G.Ü. . .F. Banka Kambiyo

24 YIL

Süleyman ERTEK N

Pazarlama Müdürü

O.D.T.Ü. Metalurji Müh.

32 YIL

O.D.T.Ü. Metalurji Müh.

17 YIL

U.Ü. . .B.F. Dletme (S.M.M.M.)

28 YIL

Muhiddin Z. EKER
. rfan AYHAN

M. Harun YE LYURT

ç Sat*nalma Müdürü

H. Pertev B RKAN

Mali Dler Müdürü

Lütfi YANAR

Mekanik Bak*m Onar*m Müdürü

afak PEHL VAN (*)

Elektrik Bak*m Onar*m Müdürü

.T.Ü. Makina Müh.
BoHaziçi Ü. Elektronik Müh.

40 YIL
6 YIL

Yasin YE L

Haddehane Müdürü (V.)

.T.Ü. Metalurji Müh.

6 YIL

Tamer DEM R

Üretim Planlama ve Kontrol efi

.T.Ü. Metalurji Müh.

19 YIL

brahim H. GÖKÇE

Kalite efi

O.D.T.Ü. Metalurji Müh.

12 YIL

Caner GÜNEY

Ar-Ge efi

.Ü. Üretim Metalurjisi Yük. Müh.

16 YIL

Zülal FIRÇACI

D*D Ticaret efi

U.Ü. ngilizce ÖHretmenliHi

21 YIL

Tolga ÜNLÜPINAR

Pazarlama efi

Y.T.Ü. Metalurji Müh.

14 YIL

Tahribats*z Muayene efi

O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh.

16 YIL

Murat H. ÖZTÜRK

Denge Çub.Hatt* Kalite efi

16 YIL

Mehmet Ata KÖK (*)

Elektrik Bak*m Onar*m efi

M. Fikret PAMUK

Mali Dler efi (Genel)

O.D.T.Ü. Metalurji Müh.
Tennessee Tek.Ün.
Elektrik-Elektronik Yük. Müh.
U.Ü. ktisat (S.M.M.M.)

Asl*han ÖZGÜR

Mali Dler efi (Finans)

U.Ü. Dletme (S.M.M.M.)

18 YIL

Nermin SÖZER

Mali Dler efi (Maliyet)

U.Ü. Maliye (S.M.M.M.)

17 YIL

A.Ü. .F. D daresi

29 YIL

U. Ü. Elektronik Müh.

23 YIL

lyas NUMANO%LU

rfan ÇEÇEN
Naz*m YANILMAZ

nsan Kaynaklar* efi
Bilgi Dlem efi

7 YIL
22 YIL

(*) 11/04/2012 Tarihinde Hüseyin ALPER’in yerine Elektrik Bak*m Onar*m Müdürü olarak afak PEHL VAN,
afak PEHL VAN’dan boDalan Elektrik Bak*m Onar*m efliHine de Mehmet Ata KÖK atanm*Dt*r.
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O. PERSONEL VE
Ç HAREKETLER , TOPLU SÖLE ME UYGULAMALARI, PERSONEL VE
Ç YE SA LANAN HAK VE MENFAATLER
1. 2012 Y*l* baD*nda 332 olan personel mevcudumuz, 30/06/2012 tarihi itibariyle (232 kapsam içi,
104 kapsam d*D* olmak üzere) 336 olmuDtur. Dönem içinde 6 personelimiz muhtelif sebeplerle iDten
ayr*lm*D, 10 yeni personel de Dirketimiz bünyesinde çal*Dmaya baDlam*Dt*r.
2. Devam eden Toplu- D SözleDmesi uyar*nca iDçilerimizin saat ücretlerine;
a. 01/09/2011 – 29/02/2012 dönemi için, % 2,58
b. 01/03/2012 – 31/08/2012 dönemi için, % 7,76 oran*nda maktu ücret zamm* yap*lm*Dt*r.

3. Toplu – D SözleDmesi uyar*nca personelimize ücret d*D*nda saHlanan hak ve menfaatler Dunlard*r:
a. Y*lda 120 günlük ücret tutar*nda ikramiye,
b. Gece vardiya zamm*,
c. Sosyal yard*m olarak;
Bayram Harçl*H*

175,97 TL

Yakacak Yard*m*

67,19 TL

Y*ll*k Ücretli zin Yard*m*

186,64 TL

Evlenme Yard*m*

415,94 TL

DoHum Yard*m*

258,09 TL

Ölüm Yard*m*

175,97 TL

gibi sosyal yard*mlar yap*lmaktad*r.
Ayakkab*, elbise, havlu, sabun yard*m* gibi diHer sosyal yard*mlar*n yap*lmas*na tespit edilen esaslar
dahilinde devam edilecektir.
4. 30/06/2012 Tarihine göre k*dem tazminat*na hak kazanm*D personelimize dönem sonu itibari ile
3.883.348,27 TL’lik k*dem tazminat* yükümlülüHümüz bulunmaktad*r.
5. Haks*z fiilden dolay* y*l içinde herhangi bir tazminat ödenmemiDtir.
6. Personelimiz ve iDçilerimiz ile ilgili uyuDmazl*klar*m*z :
Dava Tarihi

Davac3

Dava Konusu

21/10/2008 - 2008/1036

Banu BOZDEM R

De ade

22/12/2008 - 2008/1229

Ethem ERTEM

16/02/2011 - 2011/673

Dursun ÇET N

29/06/2011 - 2011/457

Ahmet GÜNGÖR

Manevi Tazminat

11/04/2012 - 2012/890

Ahmet DORAK

Tazminat

K*dem- hbar Tazminat*
De ade
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Ö.

YIL Ç NDE YAPILAN BA I LAR
KURUMLAR

TUTAR (TL)

Tango Alt*nokta Dans ve Genç Spor Kulübü

500

TOPLAM

P.

500

MERKEZ DI I ÖRGÜTLER
Merkez d*D* örgütümüz yoktur.

Q. ANA ORTAKLIK SERMAYES NDEK PAYLAR HAKKINDA B LG
Ünvan3

Faaliyet Konusu

BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE
KURUCUSU ve LET C S A. .

Serbest Bölge Kurulmas*
ve Dletilmesi

RODA L MAN DEPOLAMA ve
LOJ ST K LETMELER A. .

Liman Depolama ve
Lojistik Hizmetleri

Sermayesi
( TL )

Dtirak
Pay3m3z

6.000.000

% 1,26

63.050.000

% 22,5
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