
ARÇELĠK A.ġ 

                         YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 

29 MART 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 
 

ġirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalıĢmalarını incelemek ve 

aĢağıda yazılı Gündemi görüĢüp karara bağlamak üzere, 29 Mart 2012 PerĢembe günü saat 

11:00’de Divan Ġstanbul Elmadağ , Asker Ocağı Cad.  No:1  34367 ġiĢli, Ġstanbul adresinde 

yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak ġirket 

Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz. 

 

Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekaletnamelerini aĢağıdaki örneğe 

uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul 

Değerler A.ġ. (Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10-11 Levent 34330 

Ġstanbul) ile ġirket Merkezimizden (Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-

Ġstanbul) veya www.arcelikas.com.tr  adresindeki ġirket internet sitesinden temin etmeleri ve 

bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 Tebliği’nde öngörülen hususları 

da yerine getirerek, imzası  Noterce onaylanmıĢ söz konusu vekaletnamelerini  ġirket 

Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

Hisseleri  Merkezi  Kayıt KuruluĢu nezdinde Aracı KuruluĢlar altındaki yatırımcı 

hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına                                           

katılmak   isteyenlerin,  Merkezi  Kayıt  KuruluĢu A.ġ.’nin (MKK)  www.mkk.com.tr  

internet adresinde yer alan,  “ĠĢ ve BiliĢim Uygulama Ġlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel 

Kurul Blokaj” iĢlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini 

Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) 

hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt 

ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın 

Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 

 

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj 

iĢlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Karaağaç Caddesi No:2-6 

Sütlüce 34445 Beyoğlu-Ġstanbul (Tel: 0 212 314 31 15- 0 212 314 31 03) adresindeki ġirket 

Merkezimizdeki Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticiliği’ne veya ġirketimiz adına 

blokaj ve kaydi iĢlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’ne müracaat 

etmeleri rica olunur. 

 

Ayrıca, 25 ġubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 

sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiĢtirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. 

maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileĢtirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen 

ġirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm 

hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiĢ sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz 

hisselerini kaydileĢtirmemiĢ olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en 

kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde kaydileĢtirmeleri 

gerekmektedir.  

 

2011 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir 

Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına iliĢkin teklif ile Faaliyet Raporu ve 

ekinde Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu ve iĢbu gündem maddelerine iliĢkin zorunlu 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme 

notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde ġirket Merkezi’nde ve 

www.arcelikas.com.tr  adresindeki ġirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın 

incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

http://www.arcelikas.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.arcelikas.com.tr/


Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık 

oylama yöntemi kullanılacaktır. 

 

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya 

teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda devamlı iĢlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca 

taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 

Saygılarımızla, 

 

YÖNETĠM KURULU 

 

ġĠRKET MERKEZĠ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESĠ: 

Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-Ġstanbul 

Tel: (0 212) 314 31 15 - (0 212) 314 31 03 

 

 

ARÇELĠK A.ġ.’NĠN 29 MART 2012 TARĠHLĠ    

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMĠ 

 

1.  AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın seçimi, 

 

2. 2011 yılı faaliyet  ve  hesapları  hakkında,  Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile 

bağımsız  denetim Ģirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavirlik Anonim ġirketi’nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 

Bağımsız  Denetim  Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu’nun 2011 yılı 

Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddi, 

3.  ġirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı 

ibra edilmeleri, 

 

4. Yönetim Kurulu’nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki  

önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddi, 

 

5. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara iliĢkin ġirket’in “Kâr 

Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

6. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince ġirket’in “ġirket Bilgilendirme Politikası” hakkında 

Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin 

alınmıĢ olması kaydı ile; ġirket Ana SözleĢmesi’nin “KuruluĢ” baĢlıklı 11. maddesi, “Süre 

ve Seçim” baĢlıklı 12. maddesi, “Yönetim Kuruluna dair Diğer  Hükümler” baĢlıklı 15. 

maddesi, “Ücret” baĢlıklı 16. maddesi, “Toplantı Türleri” baĢlıklı 23. maddesi, “Nisap” 

baĢlıklı 26. maddesi  ve “Genel Kurulun Görevleri” baĢlıklı 34. maddesine iliĢkin tadillerin 

ve “Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum” baĢlıklı 45. maddesinin ilave edilmesinin 

onaylanması, 

 

8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 

 

9.  Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,  

tel:0


 

10. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler   

için “Ücretlendirme Politikası” nın belirlenmesi, 

 

11.Yönetim Kurulu Üyeleri  ve  Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 

 

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  

Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi’nin önerisi üzerine 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim KuruluĢu seçiminin onaylanması, 
 

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 

düzey yöneticilerine ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; ġirket 

veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden olabilecek nitelikte iĢlem yapabilmeleri, 

rekabet edebilmeleri, ġirketin konusuna giren iĢleri, bizzat veya baĢkaları adına yapmaları 

ve bu nevi iĢleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iĢlemleri yapabilmeleri 

hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim 

Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleĢtirilen iĢlemler hakkında 

Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

14. ġirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağıĢ ve 

yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

15. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Hissedarlar adına BaĢkanlık Divanı tarafından 

imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 

 

16.  Dilek ve görüĢler. 

 

ARÇELĠK A.ġ. 

ANA SÖZLEġME MADDE TADĠL TASARILARI 

 
ESKĠ METĠN 

KURULUġ 

Madde 11- ġirketin  iĢleri   Genel   Kurul kararıyla   Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri çerçevesinde 

hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluĢan bir Yönetim Kurulu tarafından 

yürütülür. ġirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. 

 

YENĠ METĠN 

KURULUġ 

Madde 11- ġirketin  iĢleri   Genel   Kurul kararıyla   Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beĢ) 

üyeden oluĢan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. ġirket Genel Müdürü Yönetim 

Kurulu Üyeliğine seçilebilir. 

 

 Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  

 

ESKĠ METĠN 

SÜRE VE SEÇĠM 

Madde 12- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boĢalması halinde   Türk 

Ticaret Kanunu  hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. 

 

Yönetim Kurulu üyeliğine, Ģirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye 

sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, Ģirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler 

hakkında temel bilgiye sahip olan,  tercihen yüksek öğrenim görmüĢ,  nitelikli kiĢiler aday 

gösterilir ve seçilir.  

 



Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen 

veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiĢtirebilir. 

 

Yönetim Kuruluna bir tüzel kiĢinin temsilcisi olarak seçilen kiĢilerin bu tüzelkiĢi ile ilgisinin 

kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden 

sona erer. 

 

YENĠ METĠN 

SÜRE VE SEÇĠM 

Madde 12- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Üyeliklerden birinin 

boĢalması 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, Ģirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye 

sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, Ģirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler 

hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüĢ,  nitelikli kiĢiler aday 

gösterilir ve seçilir.  

 

Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen 

veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiĢtirebilir.  

 

Yönetim Kuruluna bir tüzel kiĢinin temsilcisi olarak seçilen kiĢilerin bu tüzelkiĢi ile ilgisinin 

kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden 

sona erer. 

 

 

ESKĠ METĠN 

YÖNETĠM  KURULUNA DAĠR DĠĞER HÜKÜMLER 

Madde 15- Yönetim Kurulunun toplantı Ģekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, 

üyenin çekilmesi,  ölüm   veya  görevini yapmaya  engel  olan hususlara  ait halleri, boĢalan 

üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. 

 

Ancak aĢağıdaki iĢlemler behemahal Yönetim Kurulu kararı ile yapılır : 

 

1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının iĢe alınmaları ve iĢten çıkarılmaları ile 

çalıĢma Ģekillerinin ve yetkilerinin saptanması 

2. ġirket adına imzaya yetkili kiĢilerin ve bunların yetki sınırlarının tesbiti 

3. Ana SözleĢmenin 3.maddesine dahil çalıĢma konularından giriĢileceklerle zaman ve 

Ģartlarının saptanması 

4. ġirket adına acentalık ve mümessillik alınması 

5. ġube kurulması ve kapatılması 

6. Alım ve satıĢlara iliĢkin ilke kararları 

7. ġirket adına gayrimenkul alım ve satımı 

8. Yıllık iĢ programı, bütçe ve kadronun tesbiti ve bunların değiĢtirilmesi 

9. Bilanço, kar ve zarar hesabı ile faaliyet raporunun düzenlenmesi 

10.  Ana SözleĢme ve Türk Ticaret Kanununda ancak Yönetim Kurulu kararı ile  

yapılabileceği belirtilen diğer iĢler. 

 

YENĠ METĠN 

YÖNETĠM  KURULUNA DAĠR DĠĞER HÜKÜMLER 

Madde 15- Yönetim Kurulunun toplantı Ģekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, 

üyenin çekilmesi,  ölüm   veya  görevini yapmaya  engel  olan hususlara  ait halleri, boĢalan 

üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine göre cereyan eder. 

 

Ancak aĢağıdaki iĢlemler behemahal Yönetim Kurulu kararı ile yapılır : 

 



1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının iĢe alınmaları ve iĢten çıkarılmaları ile 

çalıĢma Ģekillerinin ve yetkilerinin saptanması 

2. ġirket adına imzaya yetkili kiĢilerin ve bunların yetki sınırlarının tesbiti 

3. Ana SözleĢmenin 3.maddesine dahil çalıĢma konularından giriĢileceklerle zaman ve 

Ģartlarının saptanması 

4. ġirket adına acentalık ve mümessillik alınması 

5. ġube kurulması ve kapatılması 

6. Alım ve satıĢlara iliĢkin ilke kararları 

7.   ġirket adına gayrimenkul alım ve satımı 

8. Yıllık iĢ programı, bütçe ve kadronun tesbiti ve bunların değiĢtirilmesi 

9. Bilanço, kar ve zarar hesabı ile faaliyet raporunun düzenlenmesi 

10. Ana SözleĢme ve Türk Ticaret Kanununda ancak Yönetim Kurulu kararı ile  

yapılabileceği belirtilen diğer iĢler. 

 

ġu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında iĢ bu Ana SözleĢmenin 45. 

maddesi hükümleri saklıdır.  

 

ESKĠ METĠN 

ÜCRET 

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı 

ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine ġirket’e Yönetim Kurulu 

üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiĢ oldukları diğer hizmetlerin karĢılığında huzur 

haklarının dıĢında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim 

Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin Ģekil ve miktarı 

Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin 

Ģekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

 

YENĠ METĠN 

ÜCRET 

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı 

ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine ġirket’e Yönetim Kurulu 

üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiĢ oldukları diğer hizmetlerin karĢılığında huzur 

haklarının dıĢında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu 

üyelerinin ücretlendirilmesinde ġirketin performansına dayalı ödeme planları 

kullanılmaz . Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri 

dolayısıyla yapılan ödemelerin Ģekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite 

üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin Ģekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 

ESKĠ METĠN 

TOPLANTI TÜRLERĠ 

Madde 23- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. 

 

Olağan Genel Kurul Ģirketin hesap döneminin  sonundan  itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en 

az bir defa toplanır. Bu toplantıda Ģirketin  yıllık iĢlemleri ve hesapları ile gündemdeki  diğer 

hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Ģirket iĢlerinin 

gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu  ile bu Ana SözleĢmede yazılı hükümlere 

göre toplanır ve  gündemine dahil  hususları  inceleyerek  gerekli kararları  verir. 
 

YENĠ METĠN 

TOPLANTI TÜRLERĠ 

Madde 23- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. 

 

Olağan Genel Kurul Ģirketin hesap döneminin  sonundan  itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en 

az bir defa toplanır. Bu toplantıda Ģirketin  yıllık iĢlemleri ve hesapları ile gündemdeki  diğer 

hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Ģirket iĢlerinin 

gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 



düzenlemeleri  ile bu Ana SözleĢmede yazılı hükümlere göre toplanır ve  gündemine dahil  

hususları  inceleyerek  gerekli kararları  verir. 

 

ESKĠ METĠN 

NĠSAP 

Madde 26- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul  toplantılarında  nisap  hakkında Türk Ticaret Kanunu  

hükümleri geçerlidir. 
 

YENĠ METĠN 

NĠSAP 

Madde 26- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul  toplantılarında  nisap  hakkında Türk Ticaret Kanunu  

hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
 

ESKĠ METĠN 

GENEL KURULUN GÖREVLERĠ 

Madde 34- Genel Kurulun baĢlıca görev ve yetkileri Ģunlardır : 

1. Yönetim  Kurulunun   yetkisi   dıĢında  kalan konuları   görüĢerek   karara   bağlamak, 

2. Yönetim Kurulu ve denetçilerin ġirket iĢleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla bilanço, 

kar ve zarar hesabı hakkında  karar vermek, Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibraını veya 

sorumluluklarını kararlaĢtırmak, karın dağıtma Ģeklini saptamak, 

3. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerektiğinde bunları  değiĢtirmek, 

kendilerine verilecek  ücreti saptamak, 

4. Yönetim Kurulu üyelerinin izin alması gereken iĢlemler için izin verilmesi veya 

verilmemesi hakkında karar almak. 

 

Yukarıda sayılan yetkiler sınırlı olmayıp ġirketin iĢlerinin yürütülmesi ve geliĢtirilmesi, Ana 

SözleĢme hükümlerinin değiĢtirilmesi gibi ġirketi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren iĢler 

hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurulun yetkisi 

içindedir. 
 

YENĠ METĠN 

GENEL KURULUN GÖREVLERĠ 

Madde 34- Genel Kurulun baĢlıca görev ve yetkileri Ģunlardır : 

1. Yönetim  Kurulunun   yetkisi   dıĢında  kalan konuları   görüĢerek   karara   bağlamak, 

2. Yönetim Kurulu ve denetçilerin ġirket iĢleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla bilanço, 

kar ve zarar hesabı hakkında  karar vermek, Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibraını veya 

sorumluluklarını kararlaĢtırmak, karın dağıtma Ģeklini saptamak, 

3. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerektiğinde bunları  değiĢtirmek, 

kendilerine verilecek  ücreti saptamak, 

4. Yönetim Kurulu üyelerinin izin alması gereken iĢlemler için izin verilmesi veya 

verilmemesi hakkında karar almak. 

 

Yukarıda sayılan yetkiler sınırlı olmayıp ġirketin iĢlerinin yürütülmesi ve geliĢtirilmesi, Ana 

SözleĢme hükümlerinin değiĢtirilmesi gibi ġirketi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren iĢler 

hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri  çerçevesinde Genel Kurulun yetkisi içindedir. Genel Kurul oylamalarında iĢ 

bu Ana SözleĢmenin 45. maddesi hükümleri saklıdır. 

 

YENĠ METĠN 

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 

Madde 45- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan Yönetim 

Kurulu kararları geçersiz olup Ana SözleĢmeye aykırı sayılır.  

 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan 

iĢlemlerde ve ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine 

teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine uyulur.  

 



 

 

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞĠ 

 

ARÇELĠK A.ġ. 

Genel Kurul BaĢkanlığına, 

 

Arçelik A.ġ.’nin 29 Mart 2012 PerĢembe günü, saat 11:00’de Divan Ġstanbul Elmadağ , 

Asker Ocağı Cad.  No:1  34367 ġiĢli, Ġstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul 

toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni/Ģirketimizi temsile, oy 

vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 

………………………………… vekil tayin ediyorum. 

 

 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

 

a)  Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir. 

 

b)  Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya 

yetkilidir. 

 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 

 

c)  Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

d)  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar 

doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe 

kullanır.) 

 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 

 

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSENĠN 

 

   a)  Adet-Nominal değeri   : 

b)  Oyda imtiyazı olup olmadığı : 

   c)  Hamiline-Nama yazılı olduğu  : 

   d)  Payların Blokaj Formu   : 

 

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : 

 

ĠMZASI : 

 

ADRESĠ   :      

 

Notlar : 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (A) 

bölümünde (b) ve (d) Ģıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi 

gerekir. (B) bölümünden (d) Ģıkkı için payların MKK Blokaj Formu ekte 

verilir. 

2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik 

ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir. 

 


