
İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ. 

Kurumsal Yönetim Komitesinin  hazırladığı ve  Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2015 tarih ve 

744 sayılı kararı ile teklif edilen “Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme 

Esasları Politikası’ aşağıdaki  şekilde 23 Mart 2015 tarihli Genel Kurul’da kabul edilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Politikası’ 

 

Amaç ve Kapsam 

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. 
Amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin 
kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile 
uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. 

İlkeler ve Uygulama Esasları 

o Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri pay sahiplerinin önerisi üzerine genel kurul 
tarafından belirlenir. 

o Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri bu politikaya uygun olarak Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 

o Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak 
düzeyde olmasına dikkat edilir. Ayrıca kar payı, pay opsiyonları veya şirketin 
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 

o “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” 
genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. 
Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur. Bu düzenlemede değişiklik 
olması halinde aynı yöntem tekrarlanır. 

o Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç 
veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı 
altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. 

o Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan 
diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. 

Yetkili Komite 

o Şirket kurumsal yönetim komitesi, üst düzey yöneticilerin performansına göre, 
şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri 
oluşturup yönetim kuruluna sunar. Üst düzey yöneticilerin ücretlerini Yönetim 
Kurulu belirlerken, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları gündem 
maddesi yapılarak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Bu işlemlerin 
kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu 
işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

o Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, 
zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler 
arasında bir denge sağlanır. 

o Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili 
ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. 



o Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal 
durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz 
önünde bulundurur. 

Ücretlendirme 
Sabit Ücret Ödemeleri: Performansa bağlı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit 
miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve sorumlulukların kapsamına 
göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak belirlenir. 

Ücret artışları: Genel ücret artışları, Yönetim Kurulunun şirket performansı ve piyasa 
koşullarını da dikkate alarak belirlediği oranda ve yılda bir defa olmak üzere Ocak 
aylarında yapılır. Şirket yönetiminin kararıyla, terfi/pozisyon değişiklikleriyle ve diğer 
gerekçelerle, yıllık genel ücret artışından ayrı olarak ücret değişiklikleri yapılabilir. 

 


