KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Prof.Dr. Rifat
Kamaşak ve Sn. Av. İbrahim Doğu Öztekin'in, 27 Mart 2018 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. İlgililerin kısa özgeçmişleri
ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.

Kısa Özgeçmiş: Rifat Kamaşak
1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olan Rifat
Kamaşak, Birleşik Krallık Middlesex University ve Durham University’den yüksek lisans, İstanbul
Üniversitesi ve Birleşik Krallık Exeter University’den doktora derecesi almıştır.
1991 - 2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012 2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini
sürdürmüştür. 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı fakülte'de
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.’de de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini
yürütmekte olan Kamaşak, 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeliği görevine seçilmiş olup ilgili görevine devam etmektedir.

Kısa Özgeçmiş: Ġbrahim Doğu Öztekin
1997 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Öztekin, 2004 yılından beri
Öztekin & Co. Hukuk Bürosu’nda yönetici ortak olarak avukatlık mesleğine devam etmektedir.
Öztekin, 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
görevine seçilmiş olup ilgili görevine devam etmektedir.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
İSTANBUL
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ’i (II–17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;
a) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki
sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya
imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari
ilişki kurmamış olduğumu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya
satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla,
üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı
çalışmayacağımı,
d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış
olduğumu,
ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve dolayısıyla Çuhadaroğlu Metal
Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili
mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği,
kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu’na ileteceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi beyan ederim.
Saygılarımla,

Adı Soyadı: Rifat Kamaşak (TC No: 38380727996)
Tarih:
28.02.2018

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na
İSTANBUL
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ’i (II–17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;
a) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki
sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya
imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari
ilişki kurmamış olduğumu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya
satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla,
üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı
çalışmayacağımı,
d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış
olduğumu,
ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten
fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve dolayısıyla Çuhadaroğlu Metal
Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili
mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği,
kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu’na ileteceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi beyan ederim.
Saygılarımla,

Adı Soyadı: İbrahim Doğu Öztekin
Tarih:
28.02.2018

