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İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 
 

ARÇELİK A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
 
Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara 
bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2014 tarihinde Perşembe günü saat 
11:00 ’de, “Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul (Tel: 0 
212 315 55 00, Faks: 0 212 315 55 15)” adresinde yapılacaktır.   
 
2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (A member firm of Ernst&Young 
Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim 
Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem 
maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren 
Bilgilendirme Notları toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde,  
www.arcelikas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin  incelemelerine hazır 
bulundurulacaktır. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi 
üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak 
kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname 
formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) 
ile Şirket birimlerimizden veya www.arcelikas.com.tr  adresindeki Şirketimizin kurumsal 
internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası 
noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel 
Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı 
gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname 
örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle 
kabul edilmeyecektir.  
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,  Şirketimizin www.arcelikas.com.tr 
adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 314 31 15- 
314 31 03) bilgi edinmeleri rica olunur.  
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy 
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede,  pay 
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 
etmelerine gerek bulunmamaktadır.  
 
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik 
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama 
yöntemi kullanılacaktır. 
 
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. 
 

http://www.arcelikas.com.tr/
http://www.arcelikas.com.tr/
http://www.arcelikas.com.tr/
tel:0
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Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay 
Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU 
 
Şirket Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul 
 
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 54957 
 
  
Ekler:  
-Gündem 
-Vekaletname Örneği 
 
 

                    ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ’NİN  
                  27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ             
                                                          GÜNDEMİ 

 
 

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 
 

2.Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, 
müzakeresi ve  onaylanması, 

 
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, 

 
       4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 
 

5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmesi, 

 
6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara 

ilişkin Şirket’in “ Kar Dağıtım Politikası”nın onaylanması,  
 

7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim 
Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 

 
8.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 

onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin 
“Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, 
değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 

 
9.Yönetim Kurulu Üye  adedinin  ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye 
adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

 
10.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler 
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 
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11.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 

 
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin 
onaylanması, 
 
13.Şirket’in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 
ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 
14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu 
Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 
izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 
doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında 
pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 
15.Dilek ve görüşler. 
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ARÇELİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARILARI 
 

ESKİ METİN 
 
Madde 3- AMAÇ VE KONU 
 
Şirket, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji 
kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik 
süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı 
ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt 
cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma 
makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev 
aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası 
ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, 
cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda 
sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, 
elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları 
gibi komponentlerinin; cep telefonları ve bunların 
hatları ile komponentlerinin; elektronik alet ve 
aksamları ile komponentlerinin; taşıt ve binek araçları 
ile bunların motor ve sair aksamlarının; enerji üretimi, 
kullanımı, nakli ve dağıtımı araçlarının üretimi, sanal 
ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya 
verilmesi, ithali ve ihracı ile ilgili bütün ticari ve sınai 
faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olup amacını 
gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat 
yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa 
gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya 
başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, 
başkaları ad ve hesabına yapabilir. 
 
Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle 
aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 
 
A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler 
alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma 
yetkisi verebilir.                                         
 
B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve 
antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman 
yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar 
sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek 
başına veya ortaklaşa yapabilir. 
 
C) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü 
menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal 
ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya 
da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, 
iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya 
verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini 
için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere ayni veya 
şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait 
gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı 
ayni haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. 

YENİ METİN 
 
Madde 3- AMAÇ VE KONU 
 
Şirket, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji 
kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik 
süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma 
cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim 
kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma 
makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev 
aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası 
ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, 
cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda 
sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan 
kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç 
aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep 
telefonları ve bunların hatları ile komponentlerinin; 
elektronik alet ve aksamları ile komponentlerinin; 
taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair 
aksamlarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve 
dağıtımı araçlarının üretimi; sanal ortam da dahil 
satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve 
ihracı; geri kazanım tesisleri kurulması ve 
işletilmesi ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri 
yürütmek amacıyla kurulmuş olup amacını 
gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat 
yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa 
gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya 
başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, 
başkaları ad ve hesabına yapabilir. 
 
Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle 
aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 
 
A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve 
bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde 
bulunma yetkisi verebilir.                                         
 
B) Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve 
antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman 
yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar 
sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek 
başına veya ortaklaşa yapabilir. 
 
C) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü 
menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal 
ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya 
da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, 
iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya 
verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini 
için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere ayni 
veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait 
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara 
uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni 
haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir. 
 
D) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve 
yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, 
üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi 
taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışında 
tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı 
çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair 
her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen 
esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet 
ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait 
gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine 
rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; 
lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin 
haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü 
kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini 
kabul edebilir. 
 
E) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme’nin 
diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli 
ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla 
yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, 
yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret 
şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı 
amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel 
kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık 
faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı 
gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari 
bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve 
faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların 
paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara 
katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.  
 
F) Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları 
gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi 
gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret 
yapabilir. 
 
G)Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç 
aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, 
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl 
içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların 
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan 
vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri 
kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve 
bağışta bulunabilir. 
 
H) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç 
aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, 

gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı 
ayni haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara 
uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni 
haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir. 
 
D) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve 
yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, 
üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi 
taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışında 
tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı 
çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair 
her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen 
esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine 
kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, 
başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde 
kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını 
kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek 
edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi 
lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti 
tesis edilmesini kabul edebilir. 
 
E) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas 
Sözleşme’nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile 
bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler 
vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı 
gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi 
ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler 
kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları 
ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir 
alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü 
işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş 
şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici 
kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla 
bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi 
ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının 
örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri 
saklıdır.  
 
F) Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları 
gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi 
gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret 
yapabilir. 
 
G)Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç 
aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, 
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl 
içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların 
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve 
konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı 
kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve 
benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde 
yardım ve bağışta bulunabilir. 
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her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri 
nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, 
parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem 
ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk 
işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz 
konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe 
edebilir. 
 
I) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın 
alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya 
verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. 
Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve 
şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. 
 
J) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, 
patent, faydalı model, know how, marka, ticaret 
unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri 
mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap 
edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak 
gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları 
yapabilir.  
 
K) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve 
yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari 
yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde 
ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, 
mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe 
kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri 
verebilir. 
 
L) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç 
aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, 
tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak 
suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. 
 
M) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak 
kaydıyla, radyo, televizyon programları yapım ve 
yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları 
işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere 
iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona 
erdirebilir. 
 
N) Araştırma – Geliştirme  ( AR-GE )  faaliyetleri  için  
gerekli  olan  her  türlü   laboratuar ve araştırma 
merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.   
 
O) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun 
olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi 
ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı 
çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı 
enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz 
konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı 

 
H) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç 
aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, 
her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri 
nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, 
taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her 
nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil 
alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını 
verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel 
terk ve hibe edebilir. 
 
I) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın 
alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya 
verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. 
Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve 
şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. 
 
J) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, 
patent, faydalı model, know how, marka, ticaret 
unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri 
mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap 
edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak 
gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans 
anlaşmaları yapabilir.  
 
K) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde 
ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve 
ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda  
yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi 
kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, 
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama 
hizmetleri verebilir. 
 
L) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç 
aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, 
tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak 
suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere 
katılabilir. 
 
M) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak 
kaydıyla, radyo, televizyon programları yapım ve 
yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları 
işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere 
iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona 
erdirebilir. 
 
N) Araştırma – Geliştirme  ( AR-GE )  faaliyetleri  için  
gerekli  olan  her  türlü   laboratuar ve araştırma 
merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.   
 
O) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun 
olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi 
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VEKALETNAME 

 

    ARÇELİK A.Ş. 

 

Arçelik A.Ş.’nin  27.03.2014 Perşembe günü, saat 11:00’de “Divan İstanbul Elmadağ, Asker 
Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul” adresinde yapılacak olağan genel kurul 
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak 
tanıtılan _________________________________________’yi vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin(*); 

 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A)      TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek 
temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 

  

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel 
kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari 
olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı 
ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir. 
 
P) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve 
verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve 
uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji 
yöneticisi hizmetleri verebilir. 
 
 

ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı 
çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı 
enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz 
konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı 
enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel 
kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari 
olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı 
ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir. 
 
P) Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve 
verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve 
uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji 
yöneticisi hizmetleri verebilir. 
 
Şirket’in amaç ve konusu, aynı zamanda Şirket’in 
yetkili olduğu hususları da ifade etmekte olup 
bunlar işbu Esas Sözleşmede belirtilenlerle 
sınırlı değildir. Şirket, kanunen ve ilgili mevzuat 
hükümlerinin izin verdiği diğer faaliyetleri de 
yürütebilir. 
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a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.    

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 
işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel 
kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir. 

 

Gündem Maddeleri Kabul Red           Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın 

seçilmesi 

      

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 

2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, 

müzakeresi ve  onaylanması 

      

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin 

Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin 

okunması 

   

4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin 

Finansal Tabloların okunması, 

müzakeresi ve onaylanması 

   

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 

ibra edilmesi 

   

6. Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve 

izleyen yıllara ilişkin Şirket’in   “ Kar 

Dağıtım Politikası”nın onaylanması 

   

7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar 

dağıtım tarihi konusundaki Yönetim 

Kurulu’nun önerisinin kabulü, 

değiştirilerek kabulü veya reddi 

   

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 

onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim 

Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin 

“Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin 

değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, 

değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi 

   

9. Yönetim Kurulu Üye  adedinin  ve 

görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen 

üye adedine göre seçim yapılması, 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 

seçilmesi 

   

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 

Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve 

politika kapsamında yapılan ödemeler 
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hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 

ve onaylanması 

11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt 

ücretlerinin belirlenmesi 

   

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan 

Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin 

onaylanması 

   

13. Şirket’in 2013 yılı içerisindeki 

bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi ve 2014 yılında yapılacak 

bağışlar için üst sınır belirlenmesi 

   

14. Yönetim hakimiyetini elinde 

bulunduran pay sahiplerine, Yönetim 

Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere 

ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 

kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret 

Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde 

bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler 

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

   

15. Dilek ve görüşler    

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 

 

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca 
belirtilir.  

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık 
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar 
burada belirtilir. 

 

B)  Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği 
payları belirtir. 

 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
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*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

  

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 
hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın 
tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

  
 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 
zorunludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


