
ARÇEL İK A.Ş.’NİN 

2012 YILINA A İT 28.03.2013 TARİHL İ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA 
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 Perşembe  
günü saat 11:00’de “Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul”  
adresinde gerçekleştirilecektir.  

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve 
Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal 
Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ili şkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu 
toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.arcelikas.com.tr 
adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul 
sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma 
ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede,  
ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz 
tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri 
durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul 
toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.  

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve 
Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,  
Şirketimizin www.arcelikas.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 
314 31 15- 0212 314 31 03)  bilgi edinmeleri rica olunur.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay 
sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde 
ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket Merkezi’mizden 
veya www.arcelikas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 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. 

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. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
Saygılarımızla, 



 
YÖNETİM KURULU 
 
ŞİRKET MERKEZ İ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRES İ: 
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul 
Tel: (0 212) 314 31 15 - (0 212) 314 31 03 

SPK DÜZENLEMELER İ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları 
Esaslar Tebliği” ve Seri:IV, No:57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem 
maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu 
bölümde bilginize sunulmaktadır: 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her 
biri 1  Kr. itibari değerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.  
 
Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr  nominal değerdeki hissenin bir  oy hakkı vardır. Şirket 
sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 
 
  HİSSE NOMİNAL H İSSE PAY SAYISI VE 
  ORANI TUTARI OY HAKKI 
PAY SAH İBİNİN ADI/ÜNVANI (%) (TL) (Adet) 

KOÇ AİLESİ  8,67 58.590.762,03  5.859.076.203  
KOÇ HOLDİNG A.Ş. 40,51 273.742.027,02  27.374.202.702  
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 5,14 34.721.920,21  3.472.192.021  
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 2,75 18.576.870,00  1.857.687.000  
VEHBİ KOÇ VAKFI 0,13 893.043,14  89.304.314  
TEKNOSAN BÜRO MAKİNA VE LEVAZIMI TİC.VE SAN. A.Ş. 12,05 81.428.336,95  8.142.833.695  
BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 5,56 37.571.663,05  3.757.166.305  
DİĞER ORTAKLAR  25,19 170.203.582,60  17.020.358.260  
    
              TOPLAM 100,00 675.728.205,00 67.572.820.500 
        

 

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli 
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: 

2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini 
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri  olmamıştır.  

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına 
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep 
iletilmemiştir. 



 

28.03.2013 TARİHL İ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 
MADDELER İNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

 “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik”  (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul 
Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve 
Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, 
müzakeresi ve onaylanması; 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın 
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arcelikas.com.tr Şirket internet adresinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 
2012 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına 
sunulacaktır.  

3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Rapor 
Özeti’ nin okunması, 

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın 
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arcelikas.com.tr Şirket internet adresinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan 
Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız 
Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve 
onayına sunulacaktır.  

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 
onaylanması 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın 
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arcelikas.com.tr Şirket internet adresinde 
ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız 
hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.  

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde yapılan değişikli ğin onaylanması 

Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı 
Kanunu’nun Yönetim Kurulu başlıklı 25’nci maddesi gereğince, 06.09.2012 ve 
10.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile; 
 



a) Koç Holding A.Ş.’yi temsilen 29.03.2012  tarihli Olağan  Genel Kurul  
toplantısında Yönetim Kurulu  üyesi  olarak seçilen  Mehmet Ömer Koç, Yıldırım 
Ali Koç, Osman Turgay Durak ve Levent Çakıroğlu’nun,  

b) Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.’yi temsilen 29.03.2012  tarihli Olağan  Genel Kurul  
toplantısında Yönetim Kurulu  üyesi  olarak seçilen  Robert Sonman’ın,  
 
işbu kararlar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olması sebebi ile 
istifalarının kabulüne; 
 

c) Boşalan üyeliklere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 363’ncü 
maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına tabi olmak ve ilk Genel 
Kurul’a kadar görev yapmak ve Genel Kurul’un onaylaması halinde selefinin 
kalan görev süresini tamamlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 
Nakkaştepe, Azizbey sokak No:1 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul adresinde ikamet 
eden Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Osman Turgay Durak ve  Karaağaç 
cad. No:2-6 Sütlüce Beyoğlu İstanbul adresinde ikamet eden Levent Çakıroğlu ile 
Bankalar cad. No:23 Karaköy Beyoğlu İstanbul adresinde ikamet eden Robert 
Sonman’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına; 
 

karar verilmiştir. 

Yıl içinde ataması yapılan Sn.Mehmet Ömer Koç, Sn.Yıldırım Ali Koç, Sn.Osman 
Turgay Durak, Sn.Levent Çakıroğlu ve Sn.Robert Sonman’ın SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne göre hazırlanan özgeçmişi EK/4’te sunulmaktadır. 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmesi; 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı 
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır. 

7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi; 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal denetçilerimizin 2012 yılı 
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin 
Şirket’in “Kar Da ğıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi; 

Şirketimizin EK/1’de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak 
olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, 
MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.arcelikas.com.tr internet adresinde 
yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir. 

9. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim 
Kurulu’nun önerisinin kabulü, de ğiştirilerek kabulü veya reddi; 

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği 
hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak 



hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a 
member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012- 
31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 524.764.141,34.-TL ana 
ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk 
stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım 
ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr 
dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2’de  yer almaktadır. 

10. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın 
alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine yeniden 
geçilmesi ve şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000.-TL olarak 
belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye“ başlıklı 6. maddesinin tadil 
edilmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum 
amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin Bölüm 1 Esas  Hükümler;   Kuruluş başlıklı 1. 
Madde haricinde tüm maddelerin tadil edilmesi  ve Bölüm 5 Genel Kurul; Kurulu ş 
başlıklı 22.Maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 45.Maddesi 
aralığındaki tüm maddelerin ve Geçici Madde‘nin iptal edilmesi hakkındaki 
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi;  

Şirketimiz esas sözleşmesinde kayıtlı sermaye sistemine yeniden geçilmesi nedeniyle ve  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
uyum nedenleriyle EK/3’de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul’un 
onayına sunulacaktır. Sözkonusu esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası 
Kurulu’na (SPK) 4 Mart 2013 tarihinde başvuruldu. SPK onayı alındıktan sonra Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı onayına başvurulacaktır. 

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

SPK düzenlemeleri,TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim 
Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri 
yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla 
bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. 

Ana Sözleşmemizin 11 ve 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası  Kurulu (SPK) düzenlemeleri 
çerçevesinde , en fazla 3 yıl müddet  için seçilecek 12 üyeli bir Yönetim Kurulu 
tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun 
yenilenmesine karar verebilir. 

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. 

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine 
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan kararlar ile Sn.Tunç Uluğ, Sn. Kutsan Çelebican, 
Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar bağımsız üye adayları olarak 
belirlenmiştir. SPK ilk üç bağımsız üye başvurusunu değerlendirmiştir.  Sn. Kadri 
Kaynak Küçükpınar’ın adaylığı SPK’nın incelemesine sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu üyesi olarak teklif edilmesi beklenen adaylarımızın özgeçmişleri 
EK/4’de sunulmaktadır. 



12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst 
Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politi ka kapsamında yapılan ödemeler 
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması; 

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 
29.03.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine 
sunularak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/5’de 
yer almaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 31 no’lu dipnotunda da 
belirtildiği üzere 2012 yılı içinde Arçelik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel 
Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağladığı faydalar toplamı 34.300 bin TL dir.  

13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin b elirlenmesi; 

12 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 
2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı 
ortaklarımız tarafından belirlenecektir.  

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin 
onaylanması 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 
Yönetim Kurulumuzun 22.02.2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu 
Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların 
denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri 
yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’nin seçilmesine karar 
verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

15. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul çalı şma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren 
“Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 

TTK’nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından 
yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği’nin 41’inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara 
uygun olarak Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir “İç 
Yönerge” hazırlamak ve ilk Genel Kurul’un onayına sunmak zorundadır.  İç Yönerge 
Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
Ek/6’de yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.  

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme 
Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi; 

SPK’nın Seri:VIII, No:54 Tebliği’nin 23. Maddesi gereğince “Bilgilendirme Politikası” 
hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. 
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası EK/7’de sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul 
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik 
Genel Kurul portalında ve www.arcelikas.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri 
bölümünde ilan edilmiştir. 



17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 
2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 
belirlenmesi; 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl 
içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı 
içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 6.941.867,42.- TL’dır.  
 
Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası 
gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. 
 

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim 
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar 
kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 3 95. ve 396. maddeleri ile 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal 
Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen 
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
 
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 
yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı 
maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  
 
SPK’nın 1.3.7. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini 
elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin 
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve 
rekabet edebilmesi için Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini 
yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın 
onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında 
ortaklarımız bilgilendirilecektir. 

19. Dilek ve Görüşler. 
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EK/1  

Kar Dağıtım Politikası 

 
2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kâr dağıtım politikası, “ilgili mevzuat ve yatırım 
ihtiyaçları olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr 
payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının %50'sinden az 
olmaması” şeklinde belirlenmiştir. Şirketin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu'nda yer 
almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK/2  

2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Da ğıtım Tablosu  

 

 

 

  

1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675,728,205.00

2 Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre) 216,688,450.94

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

SPK'ya göre
Yasal Kayıtlara 

(YK) göre
AÇIKLAMALAR

3 Dönem Karı 629,372,299.61 209,606,786.54

4 Ödenecek Vergiler (-) 77,684,397.58 28,735,371.41

5 Net Dönem Karı (=) 524,764,141.34 180,871,415.13 (3 - 4)

6 Geçmiş Yıl Zararları (-) 0.00

7 Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 0.00 0.00 (5YK - 6YK)*%5

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) 524,764,141.34 180,871,415.13 SPK =(5 - 6 -7)  YASAL= (5 -6 -7)

9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 6,941,867.42

10
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net 
dağıtılabilir dönem karı

531,706,008.76

Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci 

temetüün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına 

eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış 

hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır. (8 + 9 )

11 Ortaklara Birinci Temettü 106,341,201.75

  Nakit 106,341,201.75

  Bedelsiz

  Toplam 106,341,201.75

12 İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü 0.00

13 Yönetim Kurulu üyelerine,çalışanlara v.b. temettü 0.00

14 İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü 0.00

15 Ortaklara İkinci Temettü 248,658,798.25

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 32,121,358.98 [ (11+12 + 13 +14 +15 + 20)- (1* %5)]*%10 

17 Statü Yedekleri

18 Özel Yedekler

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 137,642,782.37 0.00 5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18  )

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0.00 187,499,948.95

  Geçmiş Yıl Karı 0.00 0.00

  Olağanüstü Yedekler 0.00 187,499,948.95

  Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler 0.00 0.00

ARÇELİK A.Ş' nin 2012 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE 

İSABET EDEN TEMETTÜ

TUTARI (TL) ORAN (%)

BRÜT A

B

TOPLAM 355,000,000.00 0.52536 52.54

NET A

B

TOPLAM 336,691,703.91 0.45612 45.61

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARINA ORANI (%)

355,000,000.00 66.8

(*) Karda  imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Temettünün 43.073.712,99 TL cari yıl istisna kazançlarından, 124.426.338,06 TL cari yıl kazançlarından, bakiye 187.499.948,95 TL ise fevkalade ihtiyatlardan 

dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.



EK/3 Esas Sözleşme Değişiklikleri   

 
ARÇEL İK A.Ş. 

ESAS SÖZLEŞME MADDE TAD İL TASARILARI  

ESKİ MET İNLER  YENİ MET İNLER 
BÖLÜM 1  
Esas Hükümler 
 
Madde 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI 
Şirketin ünvanı “Arçelik Anonim Şirketi’dir. Bu ana 
sözleşmede kısaca “Şirket” kelimesi  ile  ifade edilmiştir. 
 

 
 
 
Madde 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI 
Şirketin ünvanı “Arçelik Anonim Şirketi’dir. Bu esas 
sözleşmede kısaca “Şirket” kelimesi  ile  ifade edilmiştir. 
 

Madde 3 – AMAÇ VE KONUSU 
Şirketin   iştigal  konusu, 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 faaliyetlerde 
bulunmaktır. 
 
Şirket bu amaçla iştigal konusu içine giren faaliyetleri 
bizzat yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa 
gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya 
başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, 
başkaları  ad ve hesabına yapabilir. 
 
Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve 
dışında; 
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) Şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, 
ortaklıklar ve diğer işbirliği şekillerinden yararlanabilir; 
bunları  mevzuat koşullarını yerine getirmek şartı ile 
yabancılarla da gerçekleştirebilir. 
D) Markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal 
usulleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, üzerlerinde 
tasarrufta bulunabilir. 
E) İhracat ve ithalat yapabilir, ihalelere girebilir; bunları 
yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirebilir. 

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 



F) Bilgi ve tecrübesini değerlendirebilir, başkalarına 
yurtiçi ve dışında tesis ve fabrikalar kurabilir. 
G) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde 
olmamak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve hisse 
senetleri dahil olmak üzere menkul değerler, depo 
sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal 
piyasalarda işlem gören türev ürünleri, yapılandırılmış 
finansal enstrümanları alabilir ve bunlar üzerinde 
tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, finansal kiralama, 
tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla 
bunların hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde 
elden çıkarabilir.    
H) Şirket radyo, televizyon programları yapım ve 
yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, 
gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir 
ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir. 
I) Her türlü hammadde, yarımamul ve mamul alım ve 
satım ile ithal ve ihraç faaliyetlerinde bulunabilir. 
İ)   Araştırma – Geliştirme  ( AR-GE )  faaliyetleri  için  
gerekli  olan  her  türlü   laboratuar ve araştırma 
merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.   
J) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin 
kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde 
yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul’da ortakların 
bilgisine sunulması ve gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket;  sosyal  
amaçlı  kurulmuş  olan  vakıflara,  derneklere,  
üniversitelere  ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde   yardım 
ve bağışta bulunabilir. 
K)  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 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. 
L)  Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara 
uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3.kişiler lehine 
garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin 
hakkı tesis edebilir. 
M)  Enerji yöneticisi eğitimi verebilir, enerji etüdü ve 
verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve 
uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji 
yöneticisi hizmetleri verebilir. 
 
Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı 
görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde 
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel 
Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan 
sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana 
Sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın 
uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır. 
 
 

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. 
 
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 
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. 
 
 

Madde 4- GAYRİMENKULLERE VE DİĞER AYNİ 
HAKLARA TASARRUF 
Şirket , Yönetim Kurulu kararı ile amaç ve konusunun 

 



gerçekleştirilmesi kapsamında olmak üzere gayrimenkul 
edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. 
 
Gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına 
kiraya verebileceği gibi bunlar üzerinde ipotek ve sair 
sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ifraz, tevhit, 
hibe gibi başkaca tasarruflarda bulunabilir. 
 
Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için 
teminatlı veya teminatsız  ödünç alabilir. 
 
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. 
 
Madde 5 - MERKEZ VE ŞUBELER 
Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi   
“Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu / 
İstanbul”dur. 
 
Adres değişikli ğinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 
tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi 
içinde tescil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi 
sayılır. 
 
Şirket, Yönetim Kurulu’nun alacağı karara dayanarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bilgi vermek koşuluyla yurt içinde ve yurt 
dışında şubeler açabilir. 
 

Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ  
Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi 
“Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu / 
İstanbul”dur. Adres değişikli ğinde yeni adres, Ticaret 
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 
Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden 
ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde 
tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih 
sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu 
şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan ettirilir.  
 

Madde 6 – SÜRE 
Şirketin süresi tescil tarihinden başlamak üzere 
sınırsızdır. 

Madde 5 –  ŞİRKETİN SÜRESİ  
Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle 
veya Genel Kurul’un Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.  
 

BÖLÜM 2 
SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHV İLAT 
 
Madde 7 – KAYITLI SERMAYE 
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000.- 
(Birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup beheri 1 (Bir) Kr. 
İtibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.  
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 

Madde 6 – SERMAYE 
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. 
 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir 
milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) 
Kuruş itibari değerde nama yazılı  150.000.000.000 (Yüz 
elli milyar) adet paya bölünmüştür.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni  2013-2017 yılları (5 yıl)  için geçerlidir. 2017 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel 



Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel 
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 
675.728.205..-TL 
(Altıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeş 
TL)’dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1 (Bir) Kr. itibari 
değerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya 
bölünmüştür. 
 
Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 
659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. 
 
Bu defa artırılan 15.794.205.-TL’lık sermaye Grundig 
Elektronik A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve 
pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451.ve 
diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması 
suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal 
eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi’nin 
10.03.2009 tarih ve Esas No:2009/677 D.İş.sayılı kararı 
kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi 
raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’nin 
birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış 
özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır. 
 
Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal 
değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah 
edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip 
oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile 
değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. 
 
Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye 
miktarına kadar, beheri 1  (Bir) Kr. nominal değerde 
nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. 
Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 
 
 

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki 
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 
sayılır. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi  675.728.205 TL 
(Altıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeş 
Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi 
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
artırılabilir veya azaltılabilir. 
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 
sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin 
haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal 
değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 
 
 

Madde 8 – SERMAYENİN ARTIRILMASI VE 
AZALTILMASI          
Şirketin kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve   
Sermaye Piyasası Kanunu  hükümleri dairesinde Genel 
Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana 
Sözleşme değişikli ği niteliğinde olan bu kararın 
uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun izninin alınması 
zorunludur. 

 



                                        

Madde 9 – ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN 
ARTIRILMASI 
Yönetim  Kurulu   tarafından   kayıtlı   sermaye  tavanına   
kadar  yeni   pay  ihraç  edilerek  
çıkarılmış sermayenin artırılması halinde imtiyazlı veya 
itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir  
 
Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut 
hissedarların yeniden çıkarılacak payları  almada rüçhan 
hakları vardır. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni 
pay alma haklarını kısıtlayabilir. 
 
Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen 
Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye 
dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin 
artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında 
bedelsiz yeni hisseye sahip olur. 
 

 

Madde 10 – TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR 
ORTAKLIĞI BELGELERİ VE İNTİFA SENEDİ 
ÇIKARILMASI 
Şirket   yönetim  kurulu  kararı ile sermaye   piyasası  
kanunu ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 
öngörülen miktarla sınırlı olmak  ve gerek yurtiçinde 
gerekse dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya 
teminatsız tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret 
Kanunu’nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz. Şirket 
ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun tesbit ve ilan ettiği 
esaslar dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile hisse 
senedi ile değiştirilebilir veya kara iştirakli tahvil ihraç 
edilebilir. 
 
Şirket sermaye piyasası kanunu’nun 13. Maddesi ile 
86/11130 sayılı bakanlar kurulu karar çerçevesinde 
olmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya 
ili şkin tebliğleri esasları dahilinde yönetim kurulu kararı 
ile finansman bonoları çıkartabilir. 
 
84/8224 sayılı bakanlar kurulu kararı ek maddesine ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun tesbit ve ilan ettiği esaslar 
çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri intifa senedi 
ve katılma intifa senedi çıkartılmasında karar azami 
miktarda saptanarak genel kurul tarafından alınır. 
 
Yukarıda sözü edilen tahvil ve senetlerin ihracında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni alınır. 
 
 
 
 

Madde 7 – TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET 
İHRACI 
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere 
satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu 
Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, 
değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, 
finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar 
ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı 
olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul 
edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü 
sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla 
ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin 
ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket 
yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur. 
 
 
 
 

 Madde 8:  PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE 
İNTİFA HAKKI TESİSİ 
Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak 



kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa 
hakkı sahibi kabul edilirler.  
 
Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının 
devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri uygulanır.  
 

 
 
 
 
 
 

                            Madde 9:      ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN 
OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI 
 
Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata 
uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak 
kabul ve/veya iktisap edebilir.  
 

 
BÖLÜM 3 
YÖNET İM KURULU 
 
Madde 11 – KURULUŞ 
Şirketin  işleri   Genel   Kurul kararıyla   Türk  Ticaret  
Kanunu  hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından 
seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim 
Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. 
 
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ 
VE YÖNETİM KURULU KARARLARI 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 
Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak 
kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul 
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 
5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. 
Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve 
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali 
tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu 
hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, 
tercihen yüksek öğrenim görmüş,  nitelikli kişiler aday 
gösterilir ve seçilir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin 
seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız 
üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, 
Genel Kurul  Türk Ticaret Kanunu’nun 364 üncü 
maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu 
üyelerini her zaman değiştirebilir.  
 
Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple 
boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz 
bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel 
Kurul’un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını 
kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine 
getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen 
prosedürlere uyulur. 
 
Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam 
sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen 
zorunluluklar saklıdır. 



 
Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde 
bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden 
birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin 
yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu 
şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun 
yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin 
tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla 
karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların 
aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay 
imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim 
kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin 
imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine 
geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.  

Madde 12 – SÜRE VE SEÇİM 
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle 
seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi 
halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama 
yapılır ve ilk Genel Kurul’un onayına sunulur. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve 
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali 
tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu 
hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, 
tercihen yüksek öğrenim görmüş,  nitelikli kişiler aday 
gösterilir ve seçilir.  
 
Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul 
Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev 
süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.  
 
Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak 
seçilen kişilerin bu tüzelkişi ile ilgisinin kesildiğinin 
yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu 
üyenin görevi kendiliğinden sona erer. 
 
 

 

Madde 13 – TOPLANTILAR 
Yönetim  Kurulu  Şirket  işleri  gerektirdikçe  toplanır.  
Ancak  yılda  en  az  dört   toplantı yapılması zorunludur. 
Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi  halinde 
Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur.Yönetim 
Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya 
merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. 
 
 

 

Madde 14 – İDARE VE TEMSİL 
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 
için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca 
yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur. 
   
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri 
arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi 
olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri 
bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen 

Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, 
TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ 
Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı 
seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve 
başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek 
üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından 
seçilir. Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu 
başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin 
bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu 
yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de 
yetkilidir. 



bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun md.319/1 hükmü 
saklıdır. 
 
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde 
paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.   
 
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve 
sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na 
tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine 
Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve 
kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli 
gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını 
değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. 
 
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi 
üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan 
danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler 
veya alt  komiteler oluşturulabilir.   
 
Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, 
çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından 
tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.  
 

 
Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her 
türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri 
yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin 
durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, 
kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, 
gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin 
işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu 
hususlarda yetkilendirebilir. 
 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi 
uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen 
veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan 
bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye 
yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge 
ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve 
Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve 
sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği 
şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere 
devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin 
tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya 
geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi 
saklıdır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi çerçevesinde 
Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi 
olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları 
zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. 
Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu 
üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu 
tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim 
Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
kapsamında bağımsız nitelikte olmayan her hangi iki 
üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları 
imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler. 
 
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde 
paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.  
 
Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak 
kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya 
üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, 
denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler 
oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, 
toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları 
Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve 
değiştirilir.   

Madde 15 – YÖNETİM KURULUNA DA İR DİĞER 
HÜKÜMLER 
Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar 
nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin 
çekilmesi,  ölüm veya görevini yapmaya  engel  olan 
hususlara  ait halleri, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder. 
 
Ancak aşağıdaki işlemler behemahal Yönetim Kurulu 
kararı ile yapılır : 
 

 



 1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının işe 
alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin 
ve yetkilerinin saptanması 

 2. Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki 
sınırlarının tesbiti 

 3. Ana Sözleşmenin 3.maddesine dahil çalışma 
konularından girişileceklerle zaman ve şartlarının 
saptanması 

 4. Şirket adına acentalık ve mümessillik alınması 
 5. Şube kurulması ve kapatılması 
 6. Alım ve satışlara ilişkin ilke kararları 
 7. Şirket adına gayrimenkul alım ve satımı 
 8. Yıllık iş programı, bütçe ve kadronun tesbiti ve 

bunların değiştirilmesi 
 9. Bilanço, kar ve zarar hesabı ile faaliyet raporunun 

düzenlenmesi 
 10. Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununda ancak 
Yönetim Kurulu kararı ile  yapılabileceği belirtilen diğer 
işler. 
 
Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar 
nisaplarında iş bu Ana Sözleşmenin 45. maddesi 
hükümleri saklıdır.  
 
 
Madde 16 – ÜCRET 
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim 
Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket’e 
Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde 
vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur 
haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı 
ödeme planları kullanılmaz . Murahhas azalar dahil 
Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri 
dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel 
Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri 
dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise 
mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir.     
 
 
 

Madde 12:  YÖNETİM KURULU VE KOMİTE 
ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ 
Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim 
Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite 
üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği 
sıfatıyla Şirket’e vermiş oldukları hizmetlerin 
karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim 
ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine 
Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan 
ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, 
komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla 
yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata 
uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket 
performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 
 

BÖLÜM 4 
DENETÇİLER 
 
Madde 17 – SEÇİM 
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek 
hariçten her yıl bir veya iki denetçi seçer. Denetçilerin 
Türk uyruklu olmaları zorunludur. 
 
Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. 
Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel 
Kuruldan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. 
Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve 
şirkette çalışmaları caiz değildir. 
   
Denetçilerin  seçimi ,  değiştirilmesi ,  görevlerine  son  
verilmesi ,  ölümleri  ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret 

Madde 13: DENETİM 
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların 
denetimi hakkında Ticaret Kanunu’nun ve  Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesi 
uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim 
düzeni kurabilir. 
 



Kanunu hükümleri uygulanır. 
 
 
 
 
Madde 18 – GÖREV VE YETKİLERİ 
Denetçiler  Türk  Ticaret  Kanunu  353  ve  354.  
Maddelerinde  sayılan  görevleri    yerine getirmekle 
yükümlü olduktan başka, şirketin iyi şekilde idaresi ve 
şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli 
görecekleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim 
Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde Genel 
Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini 
saptamaya  yetkilidirler. 
 
 

 

 
Madde 19 – DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU 
Denetçiler  kanun  ve  Ana  Sözleşme  ile  kendilerine  
yüklenen görevleri iyi yapmamaktan dolayı zincirleme 
sorumludurlar. 
 

 

Madde 20 – TOPLANTILARA KATILMA 
Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarına oy  
kullanmamak şartıyla katılabilecekleri gibi uygun 
gördükleri hususları Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun 
Olağan ve Olağanüstü toplantıları gündemlerine 
aldırabilirler. 
 
 

 

Madde 21 – ÜCRET 
Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık 
veya yıllık bir ücret verilir.  
 
 
 
 

 

BÖLÜM 5 
GENEL KURUL 
 
Madde 22 – KURULUŞ  
Şirket hissedarları,  yılda en az bir defa  Genel Kurul 
halinde toplanırlar.  Kanuna ve  Esas mukavele 
hükümlerine uygun şekilde  toplanan Genel Kurul bütün 
hissedarları  temsil eder. Bu suretle toplanan Genel 
Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve 
gerekse toplantıda  hazır bulunmayanlar hakkında da 
geçerlidir. 
 
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat 
sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.  
 

Madde 14– GENEL KURUL 
 
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
 
a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü 
toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat 
sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır. 
 
b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin 
hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir 
defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince 
görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara 
bağlanır. 

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği 
hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede 
yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. 
 
c) Oy Hakkı ; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını 
toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak 



kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak 
verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az 
yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli 
oylama yoluna başvurulur. 

 
d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel 
Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay 
sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla 
temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin 
sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci 
atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek 
olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. 
 
e) Toplantı Yeri ; Genel Kurul Şirketin yönetim 
merkezi binasında veya İstanbul’un elverişli bir yerinde 
toplanır. 
 
f) Toplantı Katılımı : Murahhas üyelerle en az bir 
Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az 
biri ve gündemde özellik arz eden konularda 
açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir 
yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu 
kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları 
gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar 
ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı 
tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. 
 
g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri 
yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri 
arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve 
Tutanak Yazmanı pay sahipleri arasından veya hariçten 
tayin edilir. 
 
(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı 
kalmak kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul 
toplantılarında toplantı ve karar nisapları, sermayenin 
salt çoğunluğudur. 
 
(ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde 
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel 
Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren 
bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına 
sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret 
Sicilinde tescil ve ilan edilir.  
 
(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılım;  Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel 
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 
görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 



kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul 
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm 
genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü 
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

Madde 23 – TOPLANTI TÜRLERİ 
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak 
toplanırlar. 
 
Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin  sonundan  
itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. 
Bu toplantıda şirketin  yıllık işlemleri ve hesapları ile 
gündemdeki  diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar 
verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin 
gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana 
Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve 
gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları  
verir. 
 

 

Madde 24 – TOPLANTI YERİ 
Genel Kurullar şirket merkezi  şehrin elverişli bir 
yerinde toplanır. 

 

 

Madde 25 – İLAN VE BİLDİRİM 
Olağan  ve  Olağanüstü   Genel  Kurul  toplantıları Türk 
Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur. 
 
Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 
hafta önce yapılır.  
 
Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az 3 hafta 
önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı 
mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gündem ile 
birlikte bildirilir. Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu 
hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik 
olunur. 
 
Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı 
komiserinin bulunması şarttır; Komiserin gıyabında 
yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar 
geçerli değildir. 
 

 

Madde 26 – NİSAP 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul  toplantılarında  
nisap  hakkında Türk Ticaret Kanunu  hükümleri ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
 
 

 

Madde 27 – OY ADEDİ 
Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr  nominal değerdeki 
hissenin bir  oy hakkı vardır. 

 

Madde 28 – VEKALETLE TEMSİL 
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer 
hissedarlardan veya hariçten  tayin edecekleri bir vekil 
ile temsil  ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların 
sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 

 



 
Bir hisse senedinin intifa hakkı ile  tasarruf hakkı başka 
başka  kimselere ait bulunduğu takdirde  bunlar 
aralarında anlaşarak  kendilerini uygun gördükleri  
şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa  Genel Kurul 
toplantılarına  katılmak  ve oy vermek hakkını intifa 
hakkı sahibi kullanır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya 
ili şkin hükümleri saklıdır. 
 
 
Madde 29 – GİRİŞ BELGELERİ 
Genel Kurula katılacak hamiline yazılı hisse senedi 
sahibi hissedarlar veya vekilleri gerek sahibi 
bulundukları  ve gerekse temsil ettikleri   hisse 
senetlerini   veya bunu ispat edecek belgeleri   toplantı 
gününden en geç bir hafta önce şirket idare merkezine  
veya  Yönetim Kurulu  tarafından gösterilecek bir yere 
tevdi ederek karşılığında  hisse senetlerinin adet ve 
numaralarını  gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. 
 
Bu belgeler, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci 
toplantı içinde geçerlidir.Ancak vekaleten katılacaklara 
verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması 
şarttır. 
 
 
 

 

Madde 30 – HAZIR BULUNANLAR CETVELİ 
Genel  Kurul   toplantılarında   hazır bulunacak  
hissedarlar   veya  vekil ve  mümessillerin isimlerini 
adreslerini ve hisse miktarları ile oy adetlerini gösteren 
bir cetvel düzenlenerek  bunun bir örneğinin 
görüşmelere  başlanmadan önce hissedarların 
görebilecekleri bir yere asılması ve örneğinin de 
tutanağa bağlanması gereklidir. 

 

Madde 31 – GENEL KURULDAN ÖNCE 
HİSSELERİN DEVRİ 
Giriş kartı alınmak üzere tevdi edilen hamiline yazılı 
hisse senetleri Genel Kurul toplantısının sonuçlanmasına 
kadar başkasına devir  olunamaz. 
 
 

 

Madde 32 – BAŞKANLIK D İVANI 
Genel Kurul Başkanlık Divanı,  Başkan, iki oy toplama 
memuru ve katipten oluşur. 
 
Genel Kurul toplantılarına  Yönetim Kurulu Başkanı  
başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı 
hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve  
katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır 
bulunanlar arasından seçilir. 
 
Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak 
düzenli bir şekilde yapılmasını  ve tutanağın kanun ve 
Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını 
sağlamaktır. 
   
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali 

 



tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden 
konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf 
en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. 
Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, 
toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı 
tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. 
 
 
Madde 33 – TUTANAK 
Genel Kurul toplantılarında verilen kararların   geçerli 
olabilmesi için bunların kapsam   ve sonuçları ile 
muhalif kalanların gerekçelerini  gösteren bir tutanak 
düzenlenmesi gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır 
bulunanlar ve Komiser tarafından imza olunur. 
 
Başkanlık Divanı hazır bulunanlar adına tutanağı 
imzalamaya yetkili kılınırlarsa, bu hususta tutanakta 
belirtilmek kaydıyla, tutanağın yalnız Başkanlık Divanı 
tarafından imzalanması caizdir. 
 
Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren 
belgelerin tutanağa eklenmesi veya içinde yazılması 
gereklidir. 
 
Yönetim Kurulu toplantı tutanağının onaylı bir örneğini 
süresi içinde Ticaret Siciline tescil ve özünü ilan 
ettirmekle yükümlüdür. 
 
 

 

Madde 34 – GENEL KURULUN GÖREVLERİ 
Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

 1. Yönetim  Kurulunun yetkisi dışında kalan konuları 
görüşerek karara   bağlamak, 

 2. Yönetim Kurulu ve denetçilerin Şirket işleri hakkında 
düzenleyecekleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesabı 
hakkında  karar vermek, Yönetim Kurulu ve denetçilerin 
ibraını veya sorumluluklarını kararlaştırmak, karın 
dağıtma şeklini saptamak, 

 3. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve 
gerektiğinde bunları  değiştirmek, kendilerine verilecek  
ücreti saptamak, 

 4. Yönetim Kurulu üyelerinin izin alması gereken 
işlemler için izin verilmesi veya verilmemesi hakkında 
karar almak. 
 
Yukarıda sayılan yetkiler sınırlı olmayıp Şirketin 
işlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Ana Sözleşme 
hükümlerinin değiştirilmesi gibi Şirketi doğrudan ve 
dolaylı olarak ilgilendiren işler hakkında karar alınması 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri  çerçevesinde Genel Kurulun 
yetkisi içindedir. Genel Kurul oylamalarında iş bu Ana 
Sözleşmenin 45. maddesi hükümleri saklıdır. 
 
 

 

Madde 35 – OY VERME ŞEKLİ 
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle 
verilir. Ancak temsil olunan sermayenin onda birine 
sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulması 

 



zorunludur.Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. 
 
Madde 36 – TUTANAK VE EKLERİNİN 
BAKANLI ĞA VE SERMAYE PİYASASI 
KURULUNA VERİLMESİ VE İLANI 
Yönetim  Kurulu  ve  denetçi  raporlarıyla  yıllık bilanço 
ve kar-zarar  hesabından,    Genel Kurul tutanağından ve 
hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurulun 
son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, birer adet ise gerekli 
ilanlarla birlikte Sermaye Piyasası  Kuruluna 
gönderilecektir. 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek evrakın 
toplantıda hazır bulunan Komisere verilmesi de caizdir. 
 
Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi 
raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye 
Piyasası Kanununun 16. maddesi ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun ilgili tebliğleri esasları uygulanır. 
 

 

Madde 37 – ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Bu Ana  Sözleşmede  yapılacak  değişikliklerin  
geçerliliği  ve   uygulanması   Sanayi   ve  Ticaret 
Bakanlığı ile gereken hususlarda Sermaye Piyasası 
Kurulunun  iznine  bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler 
usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret  Siciline  tescil     
ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. 
 

 

Madde 45 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 
UYUM 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim 
Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı 
sayılır.  
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü 
ili şkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur.  
 

 

Madde 15 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü 
ili şkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 
 
Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan 
Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas 
Sözleşme’ye aykırı sayılır.  
 
 

Madde 43 – İLANLAR 
Şirkete ait ilanlar   Türk Ticaret Kanununun  37.maddesi  
hükmü saklı olarak ve  Sermaye Piyasası Kurulunun 
tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu 
yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. İşbu 
Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin 
hükümleri  saklıdır. 
 
 
 
 

Madde 16 - İLANLAR  
Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan 
hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu 
kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak 
diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. 
Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket 
internet sitesinde ilan edilir.  
 

BÖLÜM 6 
HESAPLAR, BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESABI 
 

Madde 17 –HESAP DÖNEMİ 
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar 
ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. 



Madde 38 – HESAP YILI 
Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. 
 
 
Madde 39 – KARIN DAĞITIMI 
Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü 
giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, 
Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten 
sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi karını 
oluşturur. 
 
Bu kardan Sermaye Piyasası Kurulu kararları 
doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişili ğine terettüp 
eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali 
yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye 
kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 
 
- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni 
yedek akçe,    
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü ayrılır. 
 
Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek 
akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye 
Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden 
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı 
düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret 
Kanunu’nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca 
ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.     
 
Kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi 
olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye 
artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi 
verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu 
kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe 
ayrılmaz. 
 
Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli 
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim 
Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından 
kararlaştırılır. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana 
Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü 
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 
kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse 
senedi biçiminde dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu 
üyelerine, çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve benzer nitelikteki  kişi  ve/veya kurumlara 
kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. 
 
Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne 
bunların ihraç ve intisap tarihleri dikkate alınmaksızın 
eşit olarak dağıtılır. 
 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki düzenleme 
çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. 

Madde 18 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI 
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen 
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişili ği tarafından 
ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye 
kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
 
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 
 
Birinci Temettü : 
 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 
birinci temettü ayrılır. 
 
İkinci Temettü: 
 
c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, 
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak 
dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci 
maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe 
olarak ayırmaya yetkilidir. 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
 
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında 
kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, 
TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 
genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi 
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  
 
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
 
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 
zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 
genel kurulca kararlaştırılır. 
 
Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul 



 
 
 

tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 
 

BÖLÜM 7 
ŞİRKET İN FESİH VE TASFİYESİ 
 
Madde 40 – FESİH VE İNFİSAH SEBEPLERİ 
Şirket  Türk Ticaret Kanununda  sayılan sebeplerle  veya 
Mahkeme kararıyla infisah  eder.  
Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul 
kararıyla da fesholunabilir. Yönetim Kurulu herhangi bir 
sebeple  Şirketin fesih ve tasfiyesini görüşmek üzere 
Genel  Kurulu toplantıya çağırabilir. 
 
 

 

Madde 41 – TASFİYE MEMURLARI 
Şirket iflasından  başka bir sebeple infisah eder  veya 
fesholunursa Genel kurul  tarafından üçe kadar tasfiye 
memuru tayin olunabilir. Tasfiye Memurları 
hissedarlardan veya hariçten seçilebilir. 

 

BÖLÜM 8 
ÇEŞİTL İ HÜKÜMLER 
 
Madde 42 – YETKİLİ MAHKEME 
Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiye zamanında 
Şirket işlerine ilişkin olarak  hissedarlar veya 
hissedarlarla Şirket arasında doğabilecek anlaşmazlıklar 
Şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkemelerinde 
çözümlenir. 
 
 

 

Madde 44 – ANA SÖZLEŞMENİN BASILMASI 
Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırıp hissedarlara vereceği 
gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir 
nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu’na  gönderecektir. 
 
 

 
 
 

 Madde 19:  KAR PAYI AVANSI  
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı 
avansı dağıtılmasına karar verebilir. 

 Madde 20:  ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF 
Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret 
Kanunu’nun 522’nci maddesinin öngördüğü nitelikte 
vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da 
katılabilir. 

 Madde 21–KANUNİ HÜKÜMLER 
Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar 
hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

GEÇİCİ MADDE 
Payların nominal değeri 5.000,-TL iken önce 5274 sayılı 
Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 
tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” 
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 
Kuruş olarak değiştirilmi ştir. Bu değişim sebebiyle, 
toplam pay sayısı azalmış olup 5.000,-TL’lik 2 adet pay 
karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay 

Madde  22 : KURULUŞ   
İptal edilmiştir. 
 
Madde  23 : TOPLANTI TÜRLERİ    
İptal edilmiştir. 
 
 
Madde  24 : TOPLANTI YERİ    
İptal edilmiştir. 
 



verilmiştir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların 
sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.  
 
İşbu ana sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri 
yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
değiştirilmi ş ibarelerdir. 
 

Madde  25 : İLAN VE BİLDİRİM    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  26 : NİSAP    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  27 : OY ADEDİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  28 : VEKALETLE TEMSİL    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  29 : GİRİŞ BELGELERİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  30 : HAZIR BULUNANLAR CETVELİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  31 : GENEL KURULDAN ÖNCE 
HİSSELERİN DEVRİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  32 : BAŞKANLIK D İVANI    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  33 : TUTANAK    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  34 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  35 : OY VERME ŞEKLİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  36 : TUTANAK VE EKLERİNİN 
BAKANLI ĞA VE SERMAYE PİYASASI 
KURULUNA VERİLMESİ VE İLANI    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  37 : ANA SÖZLEŞMENİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  38 : HESAP YILI    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  39 : KARIN DAĞITIMI    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  40 : FESİH VE İNFİSAH SEBEPLERİ    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  41 : TASFİYE MEMURLARI    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  42 : YETKİLİ MAHKEME    
İptal edilmiştir. 
 
Madde  43 : İLANLAR    
İptal edilmiştir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madde  44 : ANA SÖZLEŞMENİN BASILMASI   
İptal edilmiştir. 
 
Madde  45 : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 
UYUM    
İptal edilmiştir. 
 
GEÇİCİ MADDE    
İptal edilmiştir. 
 



EK/4  

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇM İŞLERİ  

 
Rahmi M. Koç 
Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde 
yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu’nda 1958 yılında Otokoç A.Ş.’de başlamıştır. Koç 
Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İdare Komitesi 
Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 
2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
1995–1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi 
M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve 
Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma 
Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi 
Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İli şkiler Forumu Derneği Kurucu Üyeliği gibi 
görevleri de yürütmektedir. 
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rahmi M. Koç bağımsız üye 
değildir. Koç Topluluğu hakim ortaklarından olan Rahmi M. Koç, son on yılda ve halen 
Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.  
 
Mustafa V. Koç 
İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirdikten sonra ABD’de George Washington Üniversitesi 
İşletme bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1984’te Tofaş’ta Müşavir 
olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuştur. 1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, 
Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. 
2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası ve Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu Üyesi olan Koç, Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu’dur. Kuveyt Ulusal 
Bankası ile Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarına üyedir. Genç Başkanlar 
Organizasyonu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde yer almaktadır. 2005 yılında 
İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirilmiştir. Mustafa V. Koç, 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren ve bu alanda World Monuments Fund ve 
Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi saygın kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesi’nin sosyal ve 
kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi’dir. 
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mustafa V. Koç bağımsız üye 
değildir. Koç Topluluğu hakim ortaklarından olan Mustafa V. Koç, son on yılda ve halen 
Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.  
 
Semahat S. Arsel 
Amerikan Kız Koleji’inden mezun olduktan sonra Goethe Institute’da Almanca eğitim 
programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında Koç 
Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu görevinin yanı 
sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Florance Nightingale 



Vakfı İkinci Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Koç Üniversitesi 
Sağlık Yüksek Okulu’nun kurucusudur.  
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Semahat S. Arsel bağımsız üye 
değildir. Koç Topluluğu hakim ortaklarından olan Semahat S. Arsel, son on yılda ve halen 
Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.  
 
Ömer M. Koç 
Columbia College’dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa 
Trading’de çalışmıştır. Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır (1989). Ramerica 
Intl. Inc.’de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu’na katılarak, Gazal A.Ş.’de 
Müdürlük, Koç Holding’de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve 
Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi olmuştur. Mayıs 2008’den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini 
sürdürmektedir. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Başkanlığı, Geyre Vakfı Başkanlığı, Yapı 
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tüpraş Yönetim Kurulu 
Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.  
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ömer M. Koç bağımsız üye 
değildir. Koç Topluluğu hakim ortaklarından olan Ömer M. Koç, son on yılda ve halen Topluluk 
şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.  
 
Ali Y. Koç 
Yüksek öğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard 
Üniversitesi’nden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990–1991 tarihleri 
arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na katılmış, 1992-1994 yılları 
arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır. 1997–2006 yılları 
arasında Koç Holding’de Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst 
düzey görevlerde bulunmuştur. 2006–2010 yılları süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve 
Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 30 Ocak 2008’den bu yana Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi’dir.  
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali Y. Koç bağımsız üye 
değildir. Koç Topluluğu hakim ortaklarından olan Ali Y. Koç, son on yılda ve halen Topluluk 
şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.  
 
 
O. Turgay Durak 
Yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi’nde (ABD) Makine Mühendisliği lisans ve yüksek 
lisansı ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu’na 1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford 
Otomotiv’de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmış, 2000 yılında 
Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007–2009 
yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009’dan 
itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010’da Koç Holding 
CEO’su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ayrıca, 2004–2010 yılları arasında 6 
yıl süreyle Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.  
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan O. Turgay Durak, 
bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda 



sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda 
görev almaktadır. 
 
Robert Sonman                   
Kanada Mcgill üniversitesinden Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. 
İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan  Robert Sonman bağımsız üye 
değildir. Arçelik A.Ş.’de pay sahibi olan Burla Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ve 
Vekillik görevlerinde bulunmaktadır. Nisan 1994’den itibaren Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi’dir. 
  
Levent Çakıroğlu 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, 
University of Illinois’den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988’de Maliye 
Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1997–1998 yılları arasında Bilkent 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding’e 1998 yılında Mali İşler 
Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 
yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2008 yılında Arçelik Genel Müdürü olarak 
atanmıştır. Bu görevine ek olarak, Nisan 2010’dan bu yana Koç Holding Dayanıklı Tüketim 
Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.  
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunan üye olan Levent Çakıroğlu, bağımsız 
üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış 
olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev 
almaktadır. 
 
Tunç Uluğ 
Tunç Uluğ, 1936 yılında Diyarbakır’da doğdu. İstanbul’da, Saint Joseph Fransız Erkek 
Lisesi’nden mezun oldu. Lisans öğrenimini American Robert College’de Makine Mühendisi 
olarak tamamladı. Askerlik görevini bitirdikten sonra, lisansüstü çalışmalar için, ABD’de, New 
York’ta Columbia Üniversitesi’ne gitti. Bu üniversiteden 1964’de Makine Mühendisliği Masters 
derecesini aldı. 
 
Mezuniyet sonrasında, ABD’de, üç yıl Bechtel Co.’nin Proje Geliştirme Bölümü’nde çalışan 
Tunç Uluğ 1967 yılında yurda döndü. Tunç Uluğ, 1967’den itibaren Koç Grubu’nda, proje 
geliştirmeyle görevli makine mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1969 yılında Aygaz A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcılığı’na (İşletme) atandı. Bu görevden sonra 1974 yılında Tat Konserve 
Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 1979 ila 1981 yılları arasında, Grubun dış ticaret 
şirketi Ram Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde bulundu. 
 
1981’de Koç Holding A.Ş.’ye atanan Tunç Uluğ, 1984’e kadar, Enerji ve Ticaret Grubu’ndan 
sorumlu Başkan Yardımcılığını sürdürdü. Tunç Uluğ 1984 yılından 1991 yılına kadar Tüketim 
Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 
 
1991 yılında Koç Grubu Dış Ticaret Şirketleri Başkanı olan Tunç Uluğ bu vazifesini emekli 
olduğu 1997 yılına kadar devam ettirdi. 
 
1997-2000 yılları arasında Yaşar Holding İdari Heyet Üyesi olarak vazife gördü. 



 
Bu süre içerisinde DEİK kuruluşunda Türk-Özbek İş Konseyi Eş Başkanı, Türk-Kırgızistan İş 
Konseyi Eş Başkanı, Türk-Fas İş Konseyi Eş Başkanı ve daha sonra DEİK-Avrasya İş 
Konseyleri Başkan Yardımcısı ve Başkanlığını yapmıştır. 
 
2002-2004 yıllarında Abalıoğlu Yem Gıda ve Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 
yıllarında Kaan Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketinde Yönetim Kurulu Danışmanı ve 
2009’dan itibaren de tekrar Abalıoğlu Yem Gıda ve Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı 
olarak vazife yapmaktadır. 
 
Tunç Uluğ 1987-1993 arası Saint Joseph’liler Derneği’nde Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık 
vazifesini yapmış, 1992 yılında Saint Joseps Eğitim Vakfı kurucusu olarak Vakıf Başkan 
Yardımcılığı ve halen Vakıf Başkanı vazifesi görmektedir. 
 
Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması 
nedeniyle bu pozisyonların bir kısmından ayrılmıştır.  
 
İcrada bulunmayan Tunç Uluğ, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini 
taşımaktadır. 29 Mart 2012 tarihinden bu yana Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye 
olarak görev yapmaktadır.  
 
Kutsan Çelebican 
Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapmıştır. 1969 yılında 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda iş hayatına başlamış, 1979-1982 yıllarında 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcılığı ve daha sonra atandığı Dünya Bankası 
(IBRD) İcra Direktör Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 1987 yılında Koç Topluluğu’na 
katılmış ve Finansman Koordinatörlüğü, Başkan Yardımcılığı, Finansman Grubu Başkanlığı 
görevlerinde bulunduğu Koç Topluluğu’ndan 2001 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmıştır. Halen 
kendi finansman danışmanlık şirketini yönetmektedir. Nisan 2008 tarihinden Nisan 2012’ye 
kadar Koç Holding Yönetim Kurulu’nda Denetçilik görevini yürüttü, Nisan 2012’de bu görevi 
sona erdi. 

Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması 
nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır.  

Kutsan Çelebican, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. 29 
Mart 2012 tarihinden bu yana Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak görev 
yapmaktadır. 
 
Mehmet Barmanbek 
Mehmet Barmanbek 1941 yılında Adana’da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesinden 1963 yılında mezun olarak 
tamamlamıştır.  

1963 yılı Aralık – 1997 yılı Ocak ayları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman 
Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu süre içerisinde iki 
yıl (Nisan 1967 – Mart 1969) askerlik görevini ifa etmiş ve bir yıl süreyle (Aralık 1972 – Aralık 
1973) İngiltere’de, geri kalmış bölgelerde yatırım teşvik konusunda incelemeler yapmıştır.  

Mehmet Barmanbek,  1977 yılı Şubat ayında Otosan A.Ş.’de (bugünki adıyla Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş.) Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamış, 1986 yılında Genel Müdür Yardımcısı 
(İdari - Mali İşler) ve 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olmuştur. 30 Haziran 2002 



tarihinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’den emekli olarak profesyonel çalışma hayatını 
tamamlamıştır.  

2006 Şubat – 2010 Şubat döneminde Koç topluluğundan emekli olan üst düzey yöneticilerin 
bilgi ve birikimlerinden başkalarının da istifade etmesi amacıyla faaliyet gösteren Koç 
Yöneticiler Derneği’nin  (KOÇYÖNDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve ve sayman olarak 4 yıl 
fahri görev yürüten Mehmet Barmanbek 2010 yılı Şubat ayından bu yana KOÇYÖNDER’in 
yasal murakıbı olarak görev yapmaktadır.   

Mehmet Barmanbek’in son 10 yıl içerisinde almış olduğu tüm görevler yukarıda belirtilmiş olup, 
bu görevlerden ayrılması sürecinde ilgili görev süresinin sona ermesi dışında özel bir sebep 
mevcut değildir. 

Mehmet Barmanbek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tariflenen 
bağımsızlık kriterlerine sahiptir. 29 Mart 2012 tarihinden bu yana Arçelik A.Ş. Yönetim 
Kurulu’nda bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. 
 

Kadri  Kaynak  Küçükpınar 
                                    
Kadri Kaynak Küçükpınar 10.02.1942 de Kahramanmaraş da doğdu. Yüksek öğrenimini İtalya 
da, Napoli Teknik Üniversitesi, Gemi İnş. Makine Mühendisliği Fakültesinde tamamlayarak, 
1968 de mezun oldu. 

Donanma Komutanlığı, Gölcük Tersanesinde yedek subaylık görevini, Su Üstü, Su Altı Gemileri 
Bakım Onarımı Sörvey amirliğinde tamamlayarak, terhisine müteakip 01.10.1970 de Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikasına girdi. Sırasıyla Metod, Bakım, Satınalma Mühendisi olarak görev yaptı. 

1975 de Tofaş Fabrikası Satınalma Direktörlüğü, 01.06.1986 da Tofaş A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı (Fabrika Müdür Muavinliği) görevlerini üstlendi. Bu görevi 31.12.1993 e kadar 
sürdürmüştür. 

01.01.1994 den itibaren, Mako Elektrik Sanayii A.Ş. Genel Müdürü görevine atanmış, 2000 
yılına kadar süren bu görevi takiben 2001 de kendi isteğiyle emekli olarak, 2002 yılı sonlarına 
kadar Mako A.Ş.  Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 

Bursa’da faaliyet gösteren B-PLAS A.Ş.’nde 2003-2007 yılları arasında yönetim danışmanlığı 
görevini tamamlayarak , kendi isteğiyle bu görevini sonlandırıp, halen Bursa’da ailesiyle ikamet 
etmektedir.           

Kadri Kaynak Küçükpınar Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tariflenen 
bağımsızlık kriterlerine sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK/5 
 
YÖNETİM KURULU ÜYELER İ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET 
POLİTİKASI 
 

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar 
kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve 
uygulamalarını tanımlamaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul 
toplantısında sabit ücret belirlenir.  

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için 
belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. 

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, 
sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal 
Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim 
ödenebilir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme 
planları kullanılamaz.  

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre 
dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı 
katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından 
karşılanabilir. 

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden 
oluşmaktadır. 

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan 
ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate 
alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. 

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre 
hesaplanmaktadır.  Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir: 

� Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin 
pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları 
güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.  

� Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve 
operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem 
sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının 
sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan 
prensiplerdir. 

� Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile 
birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate 
alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, 
finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi 
gözetilmektedir.  

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak 
ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur. 



 

EK/6   

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ 

 
ARÇEL İK A.Ş. GENEL KURULU’NUN ÇALI ŞMA ESAS VE USULLER İ HAKKINDA  

İÇ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç ve Kapsam: 
 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Arçelik Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun çalışma esas 
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. 
Bu İç Yönerge, Arçelik Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını 
kapsar. 

 
Dayanak: 
 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 
İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar: 
 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim: Genel Kurul’un bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen  
    bölümlerinden her birini, 
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel 
Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı’ndan, gereğinde Genel 
Kurul’ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı’ndan, Toplantı Başkanı’nca belirlenen Tutanak 
Yazmanı’ ndan ve Toplantı Başkanı’nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan 
kurulu,  
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Genel Kurul’un Çalı şma Usul ve Esasları 
 
Uyulacak Hükümler: 
 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul’a ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
 
Toplantı Yerine Giri ş ve Hazırlıklar: 
 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar 
listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin 
diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde görev alacak kişiler, basın-yayın 
mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı’na seçilecek veya görevlendirilecek 
kişiler girebilir.  
 



(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca 
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek 
kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi 
pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar 
listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, 
Yönetim Kurulu’nca veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim 
Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. 
Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın hazır 
bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır. 
 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır 
bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu’nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul 
Sistemi’ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü 
şekilde kayda alınabilecektir.  
 
Toplantının Açılması: 
  
MADDE 6 – (1) Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul’un elverişli bir 
yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili veya 
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların 
sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. 
 
Toplantı Ba şkanlığı’nın Olu şturulması: 
 
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin 
yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul’un yönetiminden sorumlu olacak 
pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı 
seçilir.  
 
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama 
memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında 
yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.  
 
(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı 
imzalama hususunda yetkilidir.  
 
(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun’a, Esas Sözleşmeye ve bu İç 
Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. 
 
Toplantı Ba şkanlığı’nın Görev ve Yetkileri: 
 
MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan’ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine 
getirir: 
 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse 
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel Kurul’un toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla 
yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, 
önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay 
sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü 
mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. 
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine 
girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan 
görevlerin Yönetim Kurulu’nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 
 



d) Esas Sözleşme, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, 
finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu’nca 
hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve gerekli olması halinde 
diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ndan  alınan izin 
yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar 
listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin 
erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı 
yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 
f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi’ nin toplantıda 
hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar 
haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli 
tedbirleri almak. 
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin 
tamamını veya özetini Genel Kurul’a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak 
isteyenlere söz vermek. 
ı) Genel Kurul’ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 
edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme’ de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 
j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel 
Kurul’a açıklamak. 
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas 
Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 
l) Sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal 
tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar 
almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa 
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte 
kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal 
tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve 
tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan 
yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 
 
Gündemin Görü şülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler: 
 
MADDE 9 – (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan 
tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı 
sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul’un onayına sunulur. Esas Sözleşmede 
belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.  
 
Gündem ve Gündem Maddelerinin Görü şülmesi: 
 
MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
 
a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 
b)Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve 
onaylanması, 
c)Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, 
d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,  
 



f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi, 
g) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre 
seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 
h)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,  
ı) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 
i) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 
j)  Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi, 
k) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi, 
l)  Gerekli görülen diğer konular, 
m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum’lar uyarınca 
belirlenen konular. 
 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler 
oluşturur. 
 
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez 
ve karara bağlanamaz: 
 
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca,  pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 
almadığına bakılmaksızın Genel Kurul’ca karara bağlanır. 
c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok 
şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi 
haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine 
yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul’da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı 
uygulanarak gündeme alınır. 
 
(4) Genel Kurul’da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy 
birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
 
 (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık’ça, Şirket Genel Kurulu’nda 
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
 
(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
 
Toplantıda Söz Alma: 
 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri 
veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı’na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel 
Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen 
kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor 
ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. 
Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması 
halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak 
kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o 
kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma 
süresi uzatılamaz. 
 
(2) Toplantı Başkanı’nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim 
Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
 



(3) Konuşmaların süresi, Başkan’ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel 
Kurul’ca kararlaştırılır.  
 
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul’a elektronik ortamda katılan pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve 
alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
 
Oylama ve Oy Kullanma Usulü 
 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel 
Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan 
sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz 
istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, 
hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya 
geçildikten sonra söz verilmez. 
 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı 
kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı’nca sayılır. Gerektiğinde, 
başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El 
kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu 
vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. 
 
(3) Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca Genel Kurul’a Elektronik ortamda katılan pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt 
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
 
Toplantı Tutana ğının Düzenlenmesi 
 
MADDE 13 – (1) Toplantı Başkanı’nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip 
oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi 
imzalanır, Genel Kurul’da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların 
ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde 
gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak 
düzenlenmesi sağlanır. 
 
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya 
okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın 
bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir 
yazıcının olması şarttır.  
 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile 
katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
 
(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari 
değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay 
adedi, Bakanlık Temsilcisi’nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı 
ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde 
rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek 
isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 
  
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte 



olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık 
temsilcisi tarafından imzalanır. 
 
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler: 

 
MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile 
ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.  
 
(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanun’da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak 
kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış 
bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
 
(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Elektronik Genel 
Kurul Sistemin’de derhal yer alır. 
 
(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı 
tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi’ne derhal teslim eder. 
 
Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma: 
 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine 
getirilecek işlemler Kanunun 1527 inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Çeşitli Hükümler 
 
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Topl antısına İlişkin Belgeler: 
 
MADDE 16 – (1) Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin 
istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul 
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
 
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen 
Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi’ ne uyulması zorunludur.   
 
İç Yönergede Öngörülmemi ş Durumlar: 
 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması 
halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket 
edilir. 

 
İç Yönergenin Kabulü ve De ğişiklikler: 
 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Arçelik Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun onayı ile Yönetim 
Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’ de yapılacak değişiklikler de 
aynı usule tabidir.  
 
İç Yönergenin Yürürlü ğü  
 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Arçelik Anonim Şirketinin [___________] tarihli genel kurul 
toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı tarihinde yürürlüğe 
girer. 
 



EK/7  

ARÇEL İK A.Ş. BİLGİLENDİRME POL İTİKASI 

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli 
Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet sitesine konulmuştur. 
Bilgilendirme politikası yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmektedir ve her Genel 
Kurul’da Bilgilendirme Politikası ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. 
 
Amaç 
 
Arçelik A.Ş., dayanıklı tüketimde Türkiye ve dünyanın önemli oyuncularından biri olarak, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat 
sahiplerinin, şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve 
anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında 
amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki 
bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve 
potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Arçelik’e ait finansal 
bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde 
doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle 
paylaşmaktır. 
  
Arçelik A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin 
tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin 
iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan 
yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu 
Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına 
sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve 
Yatırımcı İlişkileri Portalı” da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için 
kullanılmaktadır. 
 
Yetki ve Sorumluluk 
 
Şirket bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu’nun tavsiyesiyle oluşturulmuştur.  Arçelik'te 
kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi 
Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için 
Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı başkanlığında;  Finansman Direktörlüğü ile  
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler Yönetim Kurulu ve 
Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler. 
 
Yöntem ve Araçlar 
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde, Arçelik A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını 
belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağını tespit etti: 
 



1.İMKB-KAP'a iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamaların aynı zamanda 
İngilizce tercümeleri yurtdışı yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır ve internet sitesinde 
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır.)  
2.Periyodik olarak İMKB-KAP’a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve 
beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek 
şekilde yayımlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek 
elektronik ortam ile gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.)  
3.Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde 
elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)  
4.Kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr)  
5.T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular  
6.Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak 
gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları  
7.Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar  
8.Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler  
9.Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve 
araçları  
10.Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru 
metinleri ve diğer dokümanlar 
 
Özel Durum Açıklamaları 
 
Arçelik A.Ş. özel durum açıklamaları Finansman Direktörlüğü ve Hukuk Müşavirliği tarafından 
hazırlanır, prensip olarak Genel Müdür, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile 
Finansman Direktöründen ikisi tarafından imzalanarak İMKB’ye bildirilir. İlgili ki şilerin 
olmaması durumunda diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Mali İşler Direktörleri yetkilidir. Özel 
durum açıklamaları İMKB’ye KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. 
 
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 
 
Arçelik A.Ş.'nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler 
çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden 
geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye 
Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim 
Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
veya Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, 
dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. 
Mali tablolar ve dipnotlarına Türkçe ve İngilizce olarak ve geriye dönük bir şekilde Arçelik 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve 
rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağıtımını yapmakta ve internet 
sitesinde yayımlamaktadır. 
 
Faaliyet Raporu 
 
Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK 
kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra 
Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak 



kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Arçelik Pay 
Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nden temin edilebilir.  
 
Kurumsal İnternet Sitesi 
 
Arçelik A.Ş. internet sitesi, detaylı içeriği ve pay sahiplerinin hisse performansını izlemesini 
kolaylaştırıcı grafik ve hesap makineleri gibi araçlarıyla tüm menfaat sahipleri için detaylı ve 
güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. İnternet sitesinde bulunan 
bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra 
analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. İnternet 
sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır: 
 
•     Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler 
•     Vizyon ve ana stratejiler 
•     Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi 
•     Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararları 
•     Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı 
•     Şirket ana sözleşmesi 
•     Ticaret sicil bilgileri 
•     Finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları  
•     Basın açıklamaları 
•     Özel Durum Açıklamaları 
•     Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler ve hesap makineleri 
•     Yatırımcılara yapılan sunumlar  
•     Şirketi değerlendiren analistlere ilişkin bilgiler ve analist raporları 
•     Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar 
•     Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli 
•     Vekâletname örneği 
•     Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu 
•     Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları 
•     Bilgilendirme politikası 
•     Sıkça sorulan sorular bölümü 
•     Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler 
•     Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar 
 
T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular  
 
Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Şirketin Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, 
sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse 
günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla 
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da 
asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. 
 
Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem 
maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak 
teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak 
ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, 
Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde 
incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı 
yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri, mali 



tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ilgili yıl 
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, ana sözleşme ile görev süreleri belirlenen Yönetim 
Kurulu Üyelerinin seçimini, üye sayısını ve bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin 
bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kâr dağıtımına ve kâr dağıtım politikasına karar vermeyi, 
Ana Sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmesi 
gereken kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır. Genel 
Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan 
metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.  
 
Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Gerek Yıl İçerisinde Önemli Gelişmelere Paralel 
Olarak, Gerekse Periyodik Olarak Yapılan Basın Açıklamaları 
 
Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, 
yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde 
bilgilendirilir. Arçelik A.Ş., yıl içinde, gelişmelerin içeriğine bağlı olarak yurtiçinde ve 
yurtdışında basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenler. Bu toplantılarda, Arçelik A.Ş. 
Genel Müdürü veya üst yönetimden ilgili temsilciler, yazılı ve görsel medyadan davet edilen 
basın mensuplarına gerek şirketlerin performansı gerekse Arçelik A.Ş. ile ilgili genel gelişmeleri 
yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar. Bunun 
yanı sıra rutin bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna 
doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama 
gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile 
de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorulan 
sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da 
olumsuz yanıt verilir. 
 
Reuters, Foreks, Bloomberg Gibi Veri Dağıtım Kurulu şlarına Yapılan Açıklamalar 
 
Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim tarafından, görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı 
açıklamalar söz konusu ajanslara iletilir, içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın, 
toplantıları izlemeleri için davet edilir. 
 
Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler  
 
Arçelik A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ili şkilerin düzenli bir şekilde 
yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Finansman ve Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcılığı bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile 
ili şkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir. 
  
Arçelik' in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine 
en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst yöneticileri ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 
aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve Arçelik' in en iyi 
şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler 
hazırlamaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; 
mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak 
güncellenen internet sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları 
ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Şirkete dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri 
sağlanmaktadır. 
 



Bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı toplantılarına katılınmaktadır. Bu toplantılarda ve 
Şirket merkezinde yatırımcılar ile görüşme gerçekleştirilerek Şirkete yöneltilen sorular 
yanıtlanmaktadır.  
 
Mali tablo sonuçlarının açıklanması ve önemli özel durum açıklamaları sonrası telekonferanslar 
düzenlenmekte, yatırımcı sunuşları yapılmaktadır. İlgili açıklamaların detayları internet sitesi 
aracılığıyla kamuyla da paylaşılmaktadır.  
 
İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar  
 
Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Arçelik ileriye dönük beyanatlarda 
bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara 
göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar 
ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu 
konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıkladığımız geleceğe yönelik bilgilerde 
yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması 
halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. 
 
Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi 
 
Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansıyla yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip 
etmektedir. İlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol 
edilmektedir. Ayrıca üst yönetim, pay sahipleri ile ili şkiler birimi ve kurumsal iletişim 
çalışanlarında bulunan ve abonesi olunan Reuters, Bloomberg, IBS gibi veri dağıtım şirketleri ile 
de yurtiçi ve yurtdışı haberler takip edilmektedir. 
 
Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması 
yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir 
açıklama yapmak isterse, konu Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından 
gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir. 
 
Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi 
bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen 
böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal 
İletişim Birimi tarafından değerlendirilir. 
  
Asılsız Haber ve Dedikodular 
 
İlke olarak Arçelik A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan 
haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcılarının 
çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.  
 
Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler 
 
Arçelik A.Ş.'nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi 
konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen 
basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcıların 
çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.  
 



Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda 
bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama 
yapılacağı ifade edilebilir.  
 
İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler 
 
İçsel bilgiye sahip Arçelik A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun 
oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek 
süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.  
 
Genel ilke olarak, Arçelik A.Ş. ve Arçelik A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya 
açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü 
kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere 
açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 
bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 
 
Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye 
sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Arçelik A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi 
Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan 
tarafların bilgilendirilmesi için gerekli  çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. 
 
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 
 
İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına 
göre belirlenirler. Buna göre, Şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip 
olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi 
kapsamında değerlendirilmez. 
 
Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile de ilgili 
detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 
ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel 
kapsamında değerlendirilirler. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK’nın ilgili tebliğ 
hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır. 
 
Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması 
 
Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket 
çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem 
verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir 
alınmaktadır.  
 
Dokümante edilerek Şirket genelinde yayımlanan “İş Ahlakı İlkeleri” Arçelik A.Ş. çalışanlarının 
iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır. 
 
Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu 
edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm 
çalışanlar Arçelik A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı 
bilgilere dayanarak Arçelik A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım 
satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.  



 
Arçelik, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce Şirket 
temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" 
uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından üç hafta önce ve 
çeyrek dönem sonuçlarının duyurulmasından iki hafta önce başlamaktadır. 

 

 

 


