I]CRETLENDiRME PoLiTiKAsr
1.

AMAC VE KAPSAM

Usak Semmik Sanayi A.S. Ucretlendime Politikasrnrn (Politika) temel amacr; $irketin iict€tlendinne
ile ilgili uygulamalarrnrn, ilgili mevzuat gergevesinde $i*et faaliyetlerinin kapsamr, yaprsr, stratejileri,
uzu.n vadeli hedefleri ve risk ytinetim yaprsr ile uyumlu, atrn risk altlrml cjnleyici ve €tkin dsk
ydnetimine dayaL olarak planlamp, yiiriitiilmesini ve yiinetilmesini saglamaktlr.
Ucreilendirme f;olitikasr: Ydnelim Kurulu Uyeleri ile $irkene giirer lapan her (ademedel'; ydner;ci ve
qahqanlal kapsar.
2.

UCRETLENDiRME iLE

iLGiLi TEMEL iLKE VE ESASLAR

$irketin yijnetim kurulu, yitnetici ve gah$anlarrna verilecek iicretlerini $irketin etik degerleri, ig
dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasl ve $irketin sadece krsa d6nemli pefomansl ile
ili5kilendirilmemesi

esast rr.

Ucrctler, $irketln mali durumu, genel ekonorrik qaftlar, liyakat, qal{ma siiresi, unvan ve yap an ilir
dzelligi esas alnarak belirlenir, enflasyon, genel iicret ve girket karlllk afil$lan gibi giistergeler gdz
<iniinde bulundumlarak artrrrlabilir.

Ydnetim Kurulu tiyelerine verilecek ticret veya huzur hakkl, $irket faaliyetinin niteligi, allnnn
sorurnluk ve risklilik diizeyi gibi kiterler dikkate alrnarak cenel Kurul taraflndan belirlenil, enflasyon
ve qirket karl rk artqlarl gibi giistergeler giiz itniinde bulunduulamk arhnlabilir.
Ucretlendime Politikasl ile bu gergevedeki iiuetlendime uygulamalannm oflaklarn ve qal$anlann
grkarlarrnr zedeleyecek tesvik sistemlerini igermemesine dikkat edilir.
3. GORXV

V[

SORUMLULUKLAR

$irketin iicretlendime uygulamalamln bu Politika gergevesinde etkin bir biqimde yiiriittiliip,
ydnetilmesinin saglanmasl konusunda nihai yetki ve sorumluluk Ydnetim Kuruluna aittir.
Ydnotim KurLrlu biinyesinde olu$tuulan Komite, bu Politika gergevesinde, $irkeiin iicretlendinne
uygulamalaflnr 'Ydnetim Kurulu adrna izler, denetler, gerellilinde de$erlendirme ve dnerilerini
Y6netim KuruluDa sunar.

$irketin tist diizey yiinetimi, firketin iicretlendime uygulamalannm ilgili mevzLrat ile bu Politika
9er9€vesinde etkin bir bigimde yiiriitiili.ip yiinetilmesinden Ydnetim Kuruluna kartr sorrmludur. ilgili
nevzuat ve bu Politika gergevesinde Sirketin iicretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarma
ili$kin prosediirlerin hazrrlanmasl, yayrmlanmasl, giincellemesi, etkin bir bigimde uygulanmasr ve
takibi ile ilgili gdrev ve faaliyetler $i*et biinyosinde yihiitiiliir, y6netilir ve koordine edilir. $irketin
her kademedeki, tiim personeli, bu Politika ve ilgili prcsediirlerin amaca uygun ve etkin bir biqimde
uygulanmasl ydniinden iizerine dii$en gdrevleri devamh surette tam ve doEru bigimde yerine getirir.

