
 
 
 
    ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 
   YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
    
 
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda 
yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 03 Nisan 2007 Salı günü saat 
14:30’da İstanbul, Taksim, Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 34437 Elmadağ adresinde 
toplanacaktır. 
 
Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce, Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat 
veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.  
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.arcelikas.com.tr 
adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve  09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen 
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 
 
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında 
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp adresinde 
bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29.sayfasında yer 
alan “ Genel Kurul Blokaj “ işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve 
kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde 
kendilerini “ Blokaj Listesine “ kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına 
kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
 
2006 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu 
raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm 
eden 15 gün süre ile Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu - İstanbul 
adresindeki Şirket Merkezinde ve www.arcelikas.com.tr  adresindeki Şirket internet sitesinde 
ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.  
 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
Saygılarımızla, 
 
ARÇELİK A.Ş. 
 
 
 
 
 
 

http://www.arcelikas.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp
http://www.arcelikas.com.tr/


 
          ARÇELİK A.Ş.     

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
03 NİSAN 2007 

GÜNDEM  
 
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 
 
2. 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız  
Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi; Yönetim Kurulu’nun 2006 yılı bilanço 
ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 
 
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra 
edilmeleri. 
 
4. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 
 
5. 2007 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.  
 
6. 2007 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
kadar görev yapacak denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri. 
 
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti. 
 
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların 
Genel Kurul’un bilgisine sunulması. 
 
9. Ana Sözleşmenin “ Amaç ve Konu “ ile ilgili 3.madde değişikliği hakkında karar alınması.  
 
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği; 2007 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim 
Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması. 
 
11. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 27 
sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde; 2007 yılı ile sınırlı olmak üzere ara dönemlerde oluşan 
kardan ortaklara temettü avansı dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ile 2007 
yılında dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya 
zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden 
mahsup edileceği hususunun karara bağlanması. 
 
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları 
ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 
Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi. 
 
13. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi 
hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi. 
 
14. Dilekler 



ESKİ METİN 
AMAÇ VE KONUSU 
Madde 3- 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 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. 

F) Bilgi ve tecrübesini değerlendirebilir, başkalarına yurtiçi ve dışında tesis ve fabrikalar 
kurabilir. 

G) Menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla 
yurtiçi ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerleri alabilir ve 
bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalarla, 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. 

 
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. 

 
 
YENİ METİN 
AMAÇ VE KONUSU 
Madde 3- 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 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. 

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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEKALETNAME 
ARÇELİK A.Ş. 



 
Arçelik A.Ş.’nin 03 Nisan 2007 Salı günü, saat 14:30’da Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 
Elmadağ 34437 Taksim / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında 
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ....................................... vekil tayin ediyorum. 
 
 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
 
 
     Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
 
 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 
kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
 
 
     Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
 
 
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve serisi; 
b) Numarası; 
c) Adet-Nominal Değeri; 
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı; 
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu; 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI: 
 
İMZASI: 
 
ADRESİ: 
 
NOT:(A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için 
açıklama yapılır.  
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