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I. GENEL B LG LER 

Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret A.
I er irketlerinden I

. ve I . ile birle mesiyle 
I . do mu tur. irketimiz I
Holding A. . ile birle 8 ba ort
3 i tiraki bulunan irketimiz, enerji üretimi ve da , 
tekstil sektörü, döküm sanayi, ambalaj üretimi, taahhüt i
faaliyet gösteren irketleri bünyesinde konsolide etmektedir.  

1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi 
2015   Holding A. 5-
31.12.2015  hesap dönemine ili kin i  ve i

 

1.2 Adresimiz, leti im ve Sicil Bilgilerimiz 
irketimizin merkez adresi: 

Beykoz- stanbul 
nternet adresi: 

 www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr 
 

 +90 216 537 00 00  +90 216 537 03 62 
Ticaret tescil  

 30.03.1982   186691 

1.3  

 sermayesi 
286.121.264 irketimizin 31.12.2015 a a
tabloda gösterilmektedir: 

   

 82.260.119,88 28,75
 203.861.144,33 71,25

TOPLAM 286.121.264,21 100

 

http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr
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irketimizin sermayesini temsil eden paylar 
Oyda ve yönetim kuruluna aday göstermede üzerinde imtiyaz bulunan 2.561.724 adet 

. Kalan 283.559.539 adet pay B grubu 
 

1.4 Yönetim Kurulumuz 
irketimizin 18.04.2014 3 an Genel Kurul 

a
özgeçmi leri verilen toplam yedi ki iden olu üç 

tir. Yönetim Kurulu üyelerimizin irketimiz 
 

IK (Yönetim Kurulu Ba  , 1963 do umludur. 1981 

Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmu tur. 
girdi i I  Holding A. . Y kan olmu  ve 

I  tüm grup irketlerinin 
yönetim kurulu ba
T kan Vekili, 
Kâ veren SK Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 

U ur I IK (Yönetim Kurulu Ba kan Vekili): , 1964 do umludur. 1982 

Marmara Üniversitesi letme Bölümünden mezun olmu i 
I  Holding A. . tur. 

 de I . bünyesindeki tüm grup 
irketlerinin Yönetim Kurulu Ba kan Y  

S. Gökçen ODYAK (Yönetim Kurulu Üyesi): zmir, 1945 do umludur. Liseyi West 
Chester High School (A.B.D.) da bitirmi
Strathclyde ( dan Gemi n a Mühendisi olarak mezun olmu tur. 1974 

 Grubunda mühendislikten ba
yöneticili  I Holding A. . Genel 
Müdürlü ü ve Yönetim Kurulu üyeli I  Grubu 
irketlerinde Yönetim Kurulu üyeli  

S. Levent DEM RER (Yönetim Kurulu Üyesi): 1960 Ankara do umludur. 
tur. 

I  Grubunda iç denetçilik, I n aat Malzemeleri 
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A. . 
Finansman Koordinatörlü ü görevlerinde bulunmu
Sentetik plik Sanayi ve Ticaret A. . Genel Müdürü ve tüm I  Grup 
irketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir. 

Aysel Uzun (Yönetim Kurulu Üyesi): Ankara 1961 do
stanbul Üniversitesi letme Fakültesinden mezun olmu tur.1985-

irketlerinden I
Müdürlü tur. 1990 

ren I
yürütmektedir. 

Hüseyin BAYAZIT (Ba  Hüseyin BAYAZIT 1959 
do umludur. 
Bilgiler ve Bilgisayar Bilimlerinde lisans e

li kiler ve 
-

 1995 1997 Wein & Kalban Inc., Strategic Management 
Consulting, Boston, Massachusetts (ABD) Avrasya ve Do u Avrupa Direktörü, 
1998-2002 ATAtel International Telecommunication Services Inc., Kurucu Ortak 
ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-

cra Kurulu Üyeli i görevi yapan Hüseyin 
iversity, The Graduate School of 

Business, Institute for Tele- manlar 
 

Prof. Dr. Ahmet SELAMO LU (Ba  1964 
do umludur. u Teknik Üniversitesi, ktisadi ve dari 
Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde lisans e

ma Ekonomisi ve Endüstri 
li Birli

lisans e stanbul Üniversitesi, Sosyal 
ma Ekonomisi ve Endüstri li k

tur. 1995-
Birle malarda bulunan 
Selamo tur. 
200 lu halen Kocaeli 
Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ma Ekonomisi ve Endüstri 
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li kileri Bölüm Ba  
ma ve Sosyal Güvenlik 

lu Türk 
Endüstri li kileri Derne i, Türk Sosyal Bilimler Derne i ve Türk Diabet ve 

 

21.04.2014 tarihli 
tir. Buna 

IK Yönetim Kurulu Ba , Sn. U ur I IK Yönetim Kurulu 
Ba kan Vekilli ine tayin edilmi lerdir. Yönetim Kurulumuzun 05.05.2014 tarihli 

Denetimden 
Sorumlu Komitesinin Ba
Ahmet SELAMO LU ndan olu Sn. Ahmet SELAMO LU nun Denetimden 
Sorumlu Komite Ba irketimiz Kurumsal Yönetim 
Komitesinin Sn. Hüseyin BAYAZIT, Sn. Ahmet SELAMO LU, Sn. S. Levent DEM RER ve 

 olu Hüseyin 
BAYAZIT , Riskin Erken 

LU ve Sn. S. 
Levent DEM RER

karar verilmi tir. 

Yönetim Kurulu bünyesinde olu
yönetim kurulu üyelerimizin ba irketimizin internet sitesinde 
yer verilmektedir. 

1.5 Yöneticilerimiz  

irketimizin Genel Müdür, Koordinatör ve Mali ler Müdürü olmak üzere üç ki iden 
olu  Genel Müdürlük görevini Sn. S. Gökçen 
ODYAK, li kileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlü ü 
görevini Sn. Faruk BOSTANCI, Mali ler Müdürlü ü görevini Sn. Ahmet Lütfi 
GÖKTU  yürütmektedir. 

1.6 Yöneticilerimize Sa lanan Mali Haklar 

irketimizin 15.04.2015  2014 an Genel Kurul 
i ba yönetim 

kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, ba
2.850 TL ödenmesine karar verilmi tir. 
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2015  finansal konsolidasyona tabi bütün irketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Genel Müdürlerin  brüt 4.505.918 . (2014 

3.576.867 TL).  

II. 2015 YILI GEL MELER  

irketimizde 2015 anan ba meler a a tir: 

 

-

müracaat, 11.03.2015 tarihi
 

  

1-Ba
oldu umuz 33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal de erli, n

-17.1 Kurumsal 
Yönetim Tebli i" hükümleri çerçevesinde KPMG Akis Ba
Muhasebeci Mali Mü avirlik A.
de erleme raporund
de

n aat ve Enerji A.  
bedelinin lemi için 

 
2-Söz konusu i -23.1 Önemli Nitelikteki lemlere li kin 

sa layaca konusu i leme ili irketimiz genel kurul 
i ve bu i leme ili

inin 

ba  
3- inin 47. maddesi 

ekerbank 
ile imzalanan Genel Kredi Sözle
iznine tabi oldu undan her iki kuruma da söz konusu devir i
ba  

4-  
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5-Söz konusu pay devrinin gerçekle mesi halinde devrin gerçekle mesinden 

 
 dü

 

 Ola an Genel Kurul 
Toplant s nda di  

ve 
ilgili düzenlemelere uyum sa lamak, sadele

irket esas sözle mesinin 

maddelerinin esas sözle meden meye ilave 
edilmesi,  

b) Ba
SMMM A. . seçilmesi,  

c) 
bulunan 10.277.365 TL tuta  

 

da irketimiz kâr da
da  

 

 anüstü Genel Kurul 
etim A. umuz 

33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal de
-17.1 Kurumsal Yönetim Tebli i" 

hükümleri çerçevesinde KPMG Akis Ba Serbest Muhasebeci Mali 
Mü avirlik A. erleme raporunda 

n aat ve Enerji A.  bedelinin irketimizin 
lemi görü ülmü  olup, söz konusu 

i lem oy çoklu u ile kabul edilmi tir. Söz konusu i -23.1 Önemli 



 I IKLAR ENERJ  VE YAPI HOLD NG A. . 2015 YILI FAAL YET RAPORU 

 
 

7 

Nitelikteki lemlere li
önemlilik kriterini sa
muhalefet 
isteyenler için ay , söz konusu süreç 
14.07.2015 tarihinde sona ermi
gerçekle mi tir. 

 Ana Orta . Yönetim Kurulunun 02.11.2015 tarihli 
. sermayesindeki A 

 
irketimiz sahipli i de i mi , 04.12.2015 

tur.  

III. BA LI ORTAKLIKLARIMIZ VE T RAKLER M Z 

irketimizin ba : USA  ., I
Pazarlama A. ., I n aat Malzemeleri San. ve Tic. A. ., I n aat ve Turizm 

l. A. ., Metemteks Sentetik plik Sanayi ve Ticaret A. ., I n aat Malzemeleri 
Pazarlama ve Taahhüt A. ., BND Elektrik Üretim A.  BBS Elektrik Üretim Da
A. ., I veri  .  tiraklerimiz Global Enerji 
Elektrik Üretim A. ., Pelitli Enerji A.
USA  Döküm Sanayi A. 6,6 , Çema n aat ve 
Enerji A. ba  Ni de Beton Sanayi ve Ticaret A. 46,32 

er yandan I
gösteren I n  

  Hyundai i  
 4,10 tiraki 

 

2015 faal olan do  ba tiraklerimize ili kin 
özet bilgiler a a  

3.1 USA  . 

lamak üzere Uçak Servisi A. . 
tirilmi

lem görme ba
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itibaren faaliyet konusu kalmayan USA

USA irketlerinden Ege Kraft San. ve 
Tic. A. . ile USA  

tir. Birle irketi hüviyeti kazanan Uçak 
Servisi A. mesi 07.03 anüstü genel kurul 

uygun olarak de i tirilmi  . 
olarak tescil edilmi tir. irketimizin a USA  sermayesindeki 

48,22  

11.03.2014 tarihinde stanbul Ticaret Sicil Müdürlü ü'nde tescil edilmi , USA
Uçak Servisi A.  YATIRIMLAR HOLD NG ANON M RKET  olarak 
de i mi tir. 

USA 5  15.303.303 TL 
olarak gerçekle mi tir. 

3.2 I . 

irketimize ait olan I
layan ve Türkiye'de bu alanda ilk özel giri im olma özelli ine 

sahip bir kurulu  göstermi  ve 
I i 
tecrübesiyle, günümüz dinamizmini birle tirmi , birikimlerini mü terileriyle 
payla arak sektöre yön veren kendini ve mü terilerini gelece
okuldur. 

mü terileri için katma de er yaratmakta ve bir çözüm orta terileri ile 
i birli  

tiraki olan I

sektörüne hizmet vermek a  

I
la 93.514 bin olarak gerçekle mi
   % 7,88 ar la 58.281.198 TL olarak gerçekle mi tir. 
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3.3 I n aat Malzemeleri San. ve Tic. A. . 

I n la, zemin ve cephe için terra cotta 
layan I

Pazarlama organizasyonundan olu la ürün grubunda I la, 
I la, I la, I zoklinker Panel Sistemi ve 

da  cephelerde yo un ekilde tercih edilen Architon Cephe Sistemleri 

I la Yüzey Temizleyicisi gibi ürünler sektörün hizmetine sunulmu tur. I
n

zemin ve cephedeki tecrübesini, kalitesini ve gücünü beklenildi
mit, 

700.000 ton tu la kapasiteli, son derece modern yöntemlerle üretim yapan, imalat ve 
stokta ileri teknoloji robotlarla, maksimum enerji verimlili
tamamen do a dostu üretim yapan fabrikada "I IKLAR - KEBE" marka kiremitlerimiz 

n aat Malzemeleri pres, 
kaplama ve taban tu

yönetimle, verimlili  ve hizmet modeli geli tirmi  olup bu 
pazardaki rekabet gücünü    

28.02.2014 tarihinde I n aat Malzemeleri San. ve Tic. A. . sermayesinin 
2.212.202 
olmu irketimizin I n

tir. 

2014 y  , %12 artarak 
31.888 bin adede yükselmi tir. 

2014 y lar 2015 y %43 la 
yükselmi tir.  

3.4 BND Elektrik Üretim A. . 

BND Elektrik Üretim A.  olup, faaliyetlerine 
Ankara merkezli olarak devam etmektedir. BND Elektrik Üretim A.
çe itli bölgelerinde toplam 3 adet nehir tipi hidroelektrik santraline (HES) ili kin 

Bunlardan Üçgen-2 Reg. ve HES projesi Orta Karadeniz'de, Ordu li, 
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 olup, tesis Temmuz 2014 
tarihinden bu u güce sahip 
olan Üçgen-2 Reg. v  in h
Elektrik ve Otomasyonu Siemens Ticaret ve Sanayi A. , tüm 
in aat i leri ve türbin, jeneratör ve hidromekanik montaj i
n aat ve Enerji A. u Akdeniz 

bölgesinde, Kahramanmara  uyu üzerinde 
kurulmu  olup, tesis Toplam 
3,388 MWe kurulu güce sahip Üçgen Reg. v

. 
, tüm in aat i leri ve türbin, jeneratör ve hidromekanik 

montaj i n aat ve Enerji A.
Gelincik Reg. ve HES projesi Do hane 
li, Torul lçesi Çit Deresi üzerinde in a edilecektir. Proje için gerekli tüm yasal izinler 

, in  ancak in
ba  

BND Elektrik  
toplam 33.710.900   kWh elektrik üretmi

 

 

3.5 Metemteks Sentetik plik Sanayi ve Ticaret A. . 

 olup, faaliyetlerine polyester iplik 
ticareti ile ba
do rultusunda 2 arsa üzerine kurulu 
7.000m2 tur. Metemteks, 
polyester iplik üretimi ve bu ürü

birikim ve tecrübesinin bir araya gelmesiyle olu
 

plik fabr itli polyester iplikler 
üretebilecek E
üretiminde büyük bir esnekli e sahiptir ve bu esneklik leri 
bile üretim prosesinde herhangi bir sorun ya amadan kar
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sa  Metemteks  
sektöründe birçok küçük ve orta ölçekli tekstil üreticisi mü  

nda 502 ton olan p nda % 6 azalarak 
471 tona dü mü tür. 2014  , nda 423 
tona dü mü

na dü mü tür. 

3.6 Çema  Döküm Sanayi A. .  

Çimento sanayinin ö
 olan Çema  Döküm Sanayi A.

itibaren I ; kalite, sa
belgelendirme kurulu
ve OHSAS 18001  Sa i Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir ve tüm 
prosesler bu sistemler dâhilinde sürekli iyile tirmeler sa lanarak gerçekle mektedir. 
Çema , 

rultusunda kalitesini sürekli iyile tirerek yurtiçi ve 
ya, makine ba ta olmak üzere birçok sektörde lider 

konumdaki mü terilerine hizmet vermektedir. Çema vik belgesini 

 

Çema
tondan 14 bin 653 tona dü mü

mü  

dü mü tür. 

Çema
mü tür. 

ken, 2015 
 

Çema , 10.06.2015 tarihinde Suudi Arabistan'da yerle ik muhtelif çimento 
 olup 

 

Çema
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A. tirilmi  
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olup, 27.05.2015-27.05.2016 döneminde geçerli olacak Kurumsal Yönetim lkelerine 
Uyum Derecelendirme notu 8,0 olarak tespit edilmi tir. 

3.7 Ni ba  Ni de Beton Sanayi ve Ticaret A. . 

Çimhol ve 
sermayesi ile Ni  
I Ni ba  63.000 m2 arazi üzerine kurulu, 13.200 
m2 gücü ve teknik kadrosu ile; enerji 

ehir 
prefabrike 
gerilmeli köprü kiri Ni ba

ehir 
askeri tesisler, endüstriyel tesisler, e
in aat ve taahhüt i lerini kendi üretti i ürünleri de kullanarak anahtar teslimi olarak, 

 

Ni ba
mü tür. Ni ba

mi tir.  

Ni ba

 

Ni ba  
, 62.748 ton beton ve betonarme mamulleri 

tirmi tir. 

Ni ba  

3.8 n aat ve Enerji A. . 

I undan 
bugüne kadar bugüne kadar yüklenicili aat projesini ba

 (barajlar ve hidroelektrik santraller, sulama sistemleri 
drenaj sistemleri), köprü, tünel ve yol (karayolu, otoyollar vb.) in

u di

aat 
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irketlerinden birisi ko

gerçekle tirilebilecek büyük ölçekli in
hiptir. 

 

sa l i ile kabul edilmi tir. 

DS  Genel Müdürlü ü Proje ve n aat Dairesi Ba
n - ntekar  

(%50-
ük teklif oldu

, hale Komisyonunun ihalenin teknik ve idari 
 Genel Müdürlü ü Proje ve n aat 

Dairesi Ba - ntekar  
tir. Söz konusu i e ili kin sözle me 

 

önetim Kurulu, I . 
(I
BND Elektrik Üretim A.
Muhasebeci Mali Mü avirlik A. erleme 

 

vermi tir. Söz konusu karar irketimiz Yönetim Kurulunda Ba

tarihinde I  i leminin ona
müteakip gerçekle mi tir. Daha sonra 19.11.2015 tarihinde BND sermayesinin 

er ba
ba tir. 

 
 

 

3.9 S F  e Tic. A. . 
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-  bir STFA ve I
Holding i birli i kurulu u olan S F Makina, kurulu undan beri i  
hizmet vermektedir. JCB marka i   stanbul, 

 
 Pazar taleplerindeki 

de i iklikleri en iyi ekilde kar leten S F, JCB marka 
-yükleyiciler, a  iyel ürün serisi ile in aat, 

terilerinin ihtiy
üretmektedir. 
bu yana S .  

S  
 

3.10 HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A. . 

Hyundai  Distribütörlü ünü Türkiye 
 

temsilcili ini üstlendi
  ekskavatör ve 

yükleyicileri ile söz sahibi olan bir  
i üstü -

-2011-
Mükemmel distribütör  

En yi Distribütör  
tür.  

 

TL). 

IV. D ER HUSUSLAR 

4.1 Hesap Dönemi çinde Esas Sözle i iklikler 
menin 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ve 22 inci maddelerinin tadiline, 
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madde eklenmesine oy birli i ile karar verilmi tir. Esas Sözle
de i irketimizin internet sitesinde t . 

4.2 Davalar 

 

4.3 Mevzuat De i iklikleri 
2015 irketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir mevzuat 
de i ikli  

4.4 Hesap Dönemi  
I Holding A. . hesap dönemi içinde 30.06.2015 ve 31.12.2015 

 Ba  ve SMMM A. . 
tir. irketimize yeminli mali mü avirlik hizmeti Arkan 

Ergin Yeminli Mali Mü avirlik A.   de 
 

4.5 Faaliyet Döneminden Sonraki Geli meler 
Faaliyet döneminden sonra 
a a  

irketimizin grup 
48'ne tekabül eden 145,6 milyon TL o

 .'nin grup irketlerimizden olan konsolide 
kin 

 irketimiz 
 oldu  

it 
takside bölünmek suretiyle o tarihten itibaren (ilk taksit ödemesi 01.03.2019 
tarihinden ba

ar 
vermi tir. Di er yandan, I

irketleri birle tirmek suretiyle ölçek 
ekonomilerinden yararlanmaya, etkinli i, verimlili
stratejisi çerçevesinde, I
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içerisinde birle lemlerin do al bir 
sonucu olarak i iklikler 
olabilecektir.  

4.6 2015 irket Raporu 

çinde, geçmi  faaliyet 
irketlerle ili

yükümlüdür. I kili  oldu u 
i

irketimizin hâkim orta çinde 
 oldu u tüm i lemlerde, i

artlara göre, her bir i lemde 
uygun bir kar irketi zarara u

denkle tirmeyi gerektirecek herhangi bir i
ula  

V. KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU 

5.1 Kurumsal Yönetim  
I Enerji ve Ya  Holding A. . a 
yönelik olarak   

 Y kide oldu u 
üçüncü ili kilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini e itlik, 
hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmu  olan I Enerji ve 

 Holding A. ., pay sahiplerinin ve di er tüm payda  menfaatlerini e it 
seviyede koruma  ve pazardaki de  

2015  II-17.1 
Yönetim Tebli i nin ekinde yer alan ilkelerin  irketimiz 

 Üçüncü Grupta yer 

ba  ile 
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irketimizce 
Tebli in ekinde yer alan ilkelerden: 

-  
 ba   ilkelerin 

ve ilkeye uyum sa lan  
ba ilkelerden1.3.11 i gibi genel kurul 

ine dair esas sözle
Bunun  zorunlu ve ihtiyari bütün 
ilkelere uyulmu tur

er ilkelere uyulmu tur. 
letilebilece i ifade 

edilmekteyse de irketimiz esas sözle mesinde bu yönde bir hüküm 

sa lanm . 2014 turulmu , 
na sunulmu tur. 

irketimizin kâr da  internet 
sitesi  
uygun olarak borsada i

 
-  

irketimizin olu turulmu  ve kamuya duyurulmu tur. 

Kurumsal 
ekilde irketimizin 

kurumsal bir internet sitesi bulunmakta, bu sitede mevzuat gere
gereken bilgiler güncel bir  
belirtildi i  
olarak irketimize bu yönde bir talep 
iletilmedi amada fazladan maliyet 
ve  

tir. Bununla birlikte hem internet 
tirme 

 
-  
li kin 
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n 
üzere) uyum sa lan Yürürlükteki i  anlara yönelik 
tazminata ili kin amir hükümler içerdi inden 

irket Yönetimine 
uyum sa lanmakla birlikte 

iç düzenlemelerde veya esas sözle mede do rudan bu ba
irketin 

5 
 teriler 

ve Tedarikçilerle li , 
olan irketimizin do rudan mü terisi 

 birlikte, söz konusu ilkelere ba
teri ve tedarikçilerle ili

sa
 personelimize imza kar  irketimizin Etik 

  kamuya duyurulmu tur.  
-  4.1 ile ba layan 

ba
ilkelere 4.2.3 ile 4.2.4 iç kontrole ili kin ilkeler hariç olmak üzere uyum 
sa . 

Holding A. . bünyesinde hali 
iç kontrol birimi var oldu irketimizde bir iç kontrol 

birimi olu  
 

4.3.8 e) 4.3.9
tutulan irket, yönetim kurulu

mak için 
politika olu  ilkesi çerçevesinde olu turulmu  bir hedef oran ve zaman 

tir. 
ba

sa turulan 
turulmu tur. Kurumsal Yönetim 

levlerini de yerine getirmesi 
kararla t i (iki ba
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Yöneticilere Sa
uyum sa
performans de

üyelerinin ücretlerinin Yönetim Kurulu bünyesinde olu turulacak bir Ücret 
Komitesi ile belirlenmesi hususuna uyum sa irketimizde Yönetim 

 

Özetle, 2015  Tebli  inde yer alan ilkelere büyük oranda 
uyum sa lanmayan 

ildir. 

5.2 Pay Sahipleri 

5.2.1 li kileri 

irketimizde  ile kileri izlemek ve pay 
lamak 

 ile li turulmu tur. 

 ile li kiler Bi  

 malar ile di er bilgi ve 
belgelere ili lama, 

 indeki 
bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin irketimiz ile ilgili ya

, 

 

mevzuata, esas sözle meye ve di
layacak tedbirleri alma, 

 dâhil 
kümlülüklerin 

yerine getirilmesini gözetmek ve izleme, 

i levlerini yerine getirmektedir.  

2015 
  

erlendirilmekte olup, en 
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i tam ve dürüst bir ekilde özenle 
kar 5 18 telefon görü mesi 

, 22 e-postaya cevap verilmi tir.  

kileri birimi faaliyetlerine ili 10.03.2015 
tarihinde Yönetim Kuruluna takdim edilmi tir. 

irketimizin kiler birimi ile yatirimci@isiklar.com.tr e-posta 
adresinden ileti geçilebilir.  

Faruk BOSTANCI  
, li kileri, Kurumsal Yönetim Koordinatörü 

Lisanslar:

0312 231 40 66  

Lütfi GÖKTU  
Mali ler Müdürü 
0216 537 00 00 

5.2.2  

Y  
melerle ilgili bilgiler internet sitemizde düzenli ve güncel 

 
 

irket sermayesinde 

yasal mevzuatla düzenlenmi  oldu undan irket esas sözle mesinde özel denetçi 

içerisinde özel denetçi tayinine ili  

5.2.3 Genel Kurul Bilgileri 

2015 15.04.2015 tarihinde 2014 
22.06.2015 tarihinde Ola

irketimizin merkez adresi olan 
-Beykoz / stanbul   

leri; Kanun ve esas sözle mede öngörüldü ü gibi gündemi, yeri ve saati 
ihtiva edecek ekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, irketimizin internet sitesinde 

mailto:yatirimci@isiklar.com.tr
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15.04.2015 4 
toplam 286.121.264,21 TL sermayesine kar  her biri 1 TL nominal de erinde 
286.121.264,21 adet paydan; 84.821.844,78 adet pay vekâleten, 266.864,735 adet 
pay asaleten olmak üzere toplam 85.088.709,513 adet pay temsil edilmi tir. 
22.06.2015 anüstü Genel Kurul To
286.121.264,21 TL sermayesine kar erinde 
286.121.264,21 adet paydan; 86.781.874,815 adet pay vekâleten, 38.425.873,500 
adet pay asaleten olmak üzere toplam 125.207.748,315 adet pay temsil edilmi tir. Her 
iki t , anlar ve irketin ba  

. 

Ola 7 4 irketimizce 
ba  verilmi tir , verilen 
önerge do rultusunda 2015  
50.000 TL olarak belirlenmesi oy çoklu u ile kabul edilmi tir.  

Ola 8 önetim kontrolünü elinde 
bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumlulu u bulunan 

 
veya ba cek önemli bir i lem 

letme konusuna giren 
ticari i  türünden bir i lemi kendi veya ba
ticari i lerle u ra an bir ba a sorumlulu
girmedikleri konusunda bilgi verilmi tir. 

 
bulunan irketimiz yöneticileri  

kin gündem,  
irketimizin internet sitesinde . 

5.2.4  

 
irketimizde 15 (onbe 1 (bir) 

Esas Sözle memizde pay sahibi olmayan ki inin, temsilci olarak 
vekâleten  irketimizde oy 
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rudan kullanabilecekleri 
 

verdikleri vekâlet ile de kullanabilirler. irketimizde iki ba

Esas sözle  

 
5.2.5 Kâr  

irketimizde kâr da irketimizin kâr 
da

er yasal mevzuat 
hükümleri ile irketimizin Esas Sözle  

2014 3 
bilgisine  sunulan kâr da u ekildedir: 
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irketimizin kâr da mizde 

sunulmu tur. Kâr da
i tiraklerimizin ola

 201
 an Gene -31.12.2014 hesap 

dönemine ait finansal tablolara göre olu an konsolide net dönem kâ  
yönetim kurulu teklifi Genel Kurulumuz 

tir. 

5.2.6  

irketimizin Esas Sözle mesin
 

5.3  
 

5.3.1 Kurumsal nternet Sitesi ve çeri i 

irketimizin internet sitesi adresi www.isiklarenerjiveyapiholding.com.tr dir. 

sözle

 

uygun olarak 
olu turulan bilgilendirme politikas irketimizin internet sitesinde yer  

http://www.isiklarenerjiveyapiholding.com.tr
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Kamuoyunun bilgilendirilmesinde 
yükümlülüklere uyulmakta
bir ü yerlerde ve irketimizin internet sitesinde 

maktad  
 

5.3.2 Faaliyet Raporu 

ve kamuoyu ile payla
gerektirdi  

5.4 Menfaat Sahipleri  

5.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahipleri, irketimizle ilgili önemli geli me malar, 

er sunum ve bilgilere irketin internet sitesinden 
ula abilmektedir. 

5.4.2  

Menfaat sahiplerinin kin herhangi bir model 
olu anlar ve di

erlendirmeye 
kin politika ve uygulamalar geli tirilmektedir. 

5.4.3  

u ekildedir: 
da

belirlenmi  anlara duyurulmu tur. it ko ullardaki ki ilere e it 
 ve i

olarak belirlenmi  olup, itim ve terfi 
irket 

isel ve 
yönetsel yetkinliklerini geli tirmeye yönelik e

 olup, bu ko
sosyal ve teknolojik ihtiyaca ba tirilmesine malar 

gelen bir anlar ile ili kileri yürütmek üzere temsilci 



 I IKLAR ENERJ  VE YAPI HOLD NG A. . 2015 YILI FAAL YET RAPORU 

 
 

25 

 
 

5.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

irketimiz genel kabul görmü  etik kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte 

göstermektedir.  olan bu etik 
irketimizin internet sitesinden ula  

irketimiz ve ba
kirlili inin önlenmesi ve do

irketimizin hâkim orta
turulan Turgut I

250 ö lar, i
mevduat faizlerinden olu i gelirler ço unlukla burs 

retim ö rencilerine da
ilere sa  

5.5 Yönetim Kurulu 

5.5.1 umu 

31.12.2015 tarihi itibariyle irketimizin Yönetim Kurulu a a ilerden 
olu  

 
 Görevi 

IK Yönetim Kurulu Ba  
U ur I IK Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 

 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Sebahattin Levent DEM RER Yönetim Kurulu Üyesi 
Aysel UZUN Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet SELAMO LU Yönetim Kurulu Ba  
Hüseyin BAYAZIT Yönetim Kurulu Ba  

 
Yönetim Kurulu, irketimizin Genel Müdürü hariç, 
olu
ki Ba

meydana gelmemi tir. Ba irketimizin 
internet s  

Ba
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I irketlerde görev alabilirler.  
 

5.5.2  

Yönetim Kurulumuz  

elektronik ortamda da i tirak edilebilir. Yönetim kurulu 5 üyeden olu ursa 3 
üyenin, 7 üyeden olu ursa 4 üyenin i unlu u 

it oy alan konu 
reddedilmi  kan 

i Ba kan Vekili yerine 
 

i gibi elektronik ortamda da 
5 17  

oybirli  olup, kararlara ili kin herhangi bir kar  oy gerekçesi 
  veri

zapta geçilmesi gereken bir soru da yönetilmemi tir. Yönetim Kurulu üyelerine 
sa lanan a   I

irketlerin Yönetim Kurulu üyeleri 
 

5.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu Ba  

turulan komiteler a a
gibidir. irketimizde ba
yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir. 

Denetim Komitesi 
Denetimden Sorumlu Komite,  denetim sürecinin uygulama 
etkinli ini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin i leyi i 
ve yeterlili turulmu tur.  

Denetim Komitesi Üyeleri:  
Prof. Dr. Ahmet SELAMO LU (Ba kan/ Ba ) 
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Hüseyin BAYAZIT (Üye/ Ba ) 

yer alan esaslara uygun olarak irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin 
 ve iç kontrol sisteminin i leyi inin ve 

etkinli inin  
de erlendirmeler çerçevesinde tespit etti i erlendirerek Yönetim 

orlamakla görevlidir. 2015 
 

 

tehlikeye dü ürebilecek risklerin erken te hisi, bunun için gerekli önlemler ile 

turulmu tur. 

 
Prof. Dr. Ahmet SELAMO LU (Ba kan/Ba  
Hüseyin BAYAZIT (Üye/Ba  
S. Levent DEM RER (Üye/Yönetim Kurulu Üyesi) 

iler de komitede 
görevlendirilebilir. Komitenin Ba

dü ürebilecek sebeplerin erken te hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
malar yapar. Risk 

her iki ayda bir verece i raporda durumu de erlendirir, varsa tehlikelere i aret 
eder, çareleri gösterir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi, irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu 
izlemek, bu konuda iyile

turulmu tur. Kurumsal Yönetim Komitesi, 
ne 

getirir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: 
Hüseyin BAYAZIT (Ba kan/Ba  
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Prof. Dr. Ahmet SELAMO LU (Üye/Ba  
Sebahattin Levent DEM RER (Üye/Yönetim Kurulu Üyesi) 
Aysel UZUN (Üye/Yönetim Kurulu Üyesi) 
F li kileri, Kurumsal Yönetim 
Koordinatörü) 

5.5.4 Risk Yönetimi ve  

irketimiz ve ba . bünyesinde 
olu turulan tirilmektedir. ç Denetim 

A. tir. 

5.5.5 irketin Stratejik Hedefleri 

I Holding'in ana hedefi, faaliyet gösterdi i alanlarda lider 
 irketimiz 
irketlerinin 

bütçe hedeflerine ba erlendirmekte ve takip 

bütçe ve di er hedef göstergelerle kar

geli tirilmektedir.  

5.5.6 Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar 

kararla
 2014 an Genel Kurul 

i irketimizin Ba  
2015 850 TL ücret ödenmi , di er üyelere maa
ücret ödenmemi tir. Bu husus di  

irketimizin internet sitesinde kamuoyu ile payla 5 
kurulu üyelerimiz  

EK-1 BA IMSIZ DENET M RAPORU VE KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR 
 

EK-2 SORUMLULUK BEYANI 




