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Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 Perşembe 

günü saat 11:00’de Divan İstanbul Elmadağ , Asker Ocağı Cad.  No:1  34367 Şişli, İstanbul 

adresinde gerçekleştirilecektir.  

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan 

ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt 

ettirerek Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj 

Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân 

bulunmamaktadır.  

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 

1 hafta öncesine kadar, Genel Kurul Blokaj işlemleri için Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 

34445 Beyoğlu-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'mizdeki Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Uyum Yöneticiliği’ne (Telefon: 0212 314 31 15- 0212 314 31 03) veya Şirketimiz adına 

blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0212 

319 82 22) müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler. 

Ayrıca, 21.09.2011 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 

2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 

157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi gereğince; 

hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 

tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal 

edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte 

kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan 

pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.arcelikas.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre 

düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 Tebliği’nde öngörülen diğer 

hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize 

ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddeleri’nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık 

oylama yöntemi kullanılacaktır. 

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu 

raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve 

ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurul’dan 21 gün öncesinden itibaren 

Şirket Merkezinde ve www.arcelikas.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. 

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya  (basın-yayın organları) 

davetlidir. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 

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

 

 

   SPK DÜZENLEMELERĠ 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 Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 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 HİSSE PAY SAYISI VE 

  ORANI TUTARI OY HAKKI 

PAY SAHİBİNİN 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. ġirketimiz veya Önemli ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın ġirket Faaliyetlerini 

Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgi: 

 

2011 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini 

önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.  

 

 

 

 

tel:0


 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarının Gündeme Madde Konulmasına ĠliĢkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

 

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep 

iletilmemiştir. 

 

 

29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEM MADDELERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın seçimi; 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları 

hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri 

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın 

seçimi gerçekleştirilecektir. 

 

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; 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç 

hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.arcelikas.com.tr Şirket internet 

adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi 

Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın 

görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, 

kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler 

ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 

 

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

ayrı ayrı ibra edilmeleri; 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri 

Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

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

konusundaki önerisinin kabulü, değiĢtirilerek 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  firm  of  Ernst  &  Young  Global  Limited)  tarafından  denetlenen  

01.01.2011 -  31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 

541.086.144,48 TL “(Konsolide) Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, bunun 
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506.505.644,22 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Uzun vadeli topluluk 

stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, 

yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan 

kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre 

temettünün ödenmesine 05 Nisan 2012 tarihinde başlanması öngörülmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 

506.505.644,22 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine 

haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.135.821,51 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 

514.641.465,73 TL’nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 

142.828.863,45 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 

726.947.559,95 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır. 

 

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar’dan; 

 

 300.000.000,00 TL  Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, 

   26.621.358,98 TL % 10  II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve 

 

Yasal kayıtlarımız esas alınarak; 

 

Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ; 

 

  25.378.713,96 TL'sının  Cari yıl kazançlarından  

 

104.465.707,36 TL'sının  Cari yıl istisna edilmiş kazançlardan  

 

170.155.578,68 TL'sının  Fevkalade İhtiyatlardan 

 

karşılanmasına, 

 

 Tam mükellef kurumlar ile  Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar 

payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL’lik 

nominal değerde hisseye 0,44397 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi; 

 Diğer hissedarlarımıza %40,1 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye brüt 

0,44397 TL, net 0,40056 TL nakit temettü ödenmesi; 

 

hususunun 29 Mart 2012 Perşembe günü 2011 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 

toplanacak Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir. 

 

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1’de  yer almaktadır.  

 

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

“Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 

 

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak 

olup, ayrıca www.arcelikas.com.tr  adresinde de ilan edilmiştir. 
 

2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kâr dağıtım politikamız, “İlgili mevzuat ve 

yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul 
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onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık 

dağıtılabilir kârının %50’sinden az olmaması” şeklinde belirlenmiştir. 

 

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

hakkında Genel Kurul’a 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/2’de sunulmuş olup, ayrıca 

www.arcelikas.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir. 

 

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; 

 

Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

nedeniyle EK/3’de yer alan Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ile 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile 

Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  

 

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

adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi; 

TTK ve Yönetmelik gereğince Ana 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:57 sayılı 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 karar ile Sn.Tunç Uluğ, Sn. Davut 

Ökütçü, Sn. Kutsan Çelebican ve Sn. Mehmet Barmanbek bağımsız üye adayları 

olarak belirlenmiştir. Adaylar 4.3.8. no’lu ilke kapsamında SPK görüşüne 

sunulmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/4’de verilmiştir. 
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9. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması, 

TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate 

alınarak denetçiler seçilecektir. 

 

Ana Sözleşmemizin 17.maddesine göre 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 Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

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

Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın Belirlenmesi;  

SPK’nın 4.6.2. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu 

Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından 

yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların 

bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. 

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/5’de yer almaktadır. 

 

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

 TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde 

Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir. 

 

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; 

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ 

esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 02.03.2012 tarihli kararında, 

Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve 

hesaplarının  denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’in 

seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

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; 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 

334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’nci 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul 

tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da 

bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz 

konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl 

içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 

 

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

yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 

 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl 

içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı 

içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 8.135.821,51.-TL’dır. 

Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme 

amacını taşımaktadır.  

 

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

tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi; 

 TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların 

tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu 

ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

16. Dilek ve görüĢler. 

  



 

 

EKLER: 

EK/1 2011 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu 
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EK/3 Ana Sözleşme Değişiklikleri 

EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri 

EK/5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK/1 
 

    ARÇELĠK A.ġ' nin 2011 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu 

  
 

          
 

  

1 
 

ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye 
 

    675,728,205.00 
 

  

2 
 

Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal 
Kayıtlara Göre) 

 
    190,067,091.96 

 
  

    

Esas sözleĢme uyarınca kar 
dağıtımında imtiyaz var ise söz 
konusu imtiyaza iliĢkin bilgi             

        SPK'ya göre   

Yasal Kayıtlara 
(YK) göre   

AÇIKLAMALAR 

  
 

              

3   Dönem Karı   580,826,767.56   163,513,073.50     

4   Ödenecek Vergiler (-)   74,321,123.33   20,684,210.05     

5   Net Dönem Karı (=)   506,505,644.22   142,828,863.45   (3 - 4) 

6   GeçmiĢ Yıl Zararları (-)       0.00     

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

8   
NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM 
KARI(=)   506,505,644.22   142,828,863.45   

SPK =(5 - 6 -7)  YASAL= 
(5 -6 -7) 

9   Yıl Ġçinde Yapılan BağıĢlar (+)   8,135,821.51 
    

    

10   
Birinci temettüün hesaplanacağı 
bağıĢlar eklenmiĢ net 
dağıtılabilir dönem karı 

  514,641,465.73       

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   102,928,293.15         

      Nakit   102,928,293.15         

      Bedelsiz             

      Toplam   102,928,293.15         

12   
Ġmtiyazlı Hisse Senetleri 
Sahiplerine dağıtılan temettü   0.00 

    

    

13   

Yönetim Kurulu 
üyelerine,çalıĢanlara v.b. 
temettü   0.00 

    
    

14   
Ġntifa senedi sahiplerine 
dağıtılan temettü   0.00 

    
    

15   Ortaklara Ġkinci Temettü   197,071,706.85         

16   Ġkinci Tertip Yasal Yedek Akçe   26,621,358.98 
    

  
[ (11+12 + 13 +14 +15 + 
20)- (1* %5)]*%10  

17   Statü Yedekleri             

18   Özel Yedekler             

19   OLAĞANÜSTÜ YEDEK   179,884,285.25   0.00   

5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 
+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18  
) 

20 
 

Dağıtılması Öngörülen Diğer 
Kaynaklar   0.00   170,155,578.68 

 
  

  
 

  Geçmiş Yıl Karı   0.00   0.00 
 

  

  
 

  Olağanüstü Yedekler   0.00   170,155,578.68 
 

  

    
  Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca 
dağıtılabilir diğer yedekler   0.00   0.00     

 



 

PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ               

    GRUBU   

TOPLAM 

TEMETTÜ 
TUTARI (TL)   

1 TL NOMĠNAL 
DEĞERLĠ 

HĠSSEYE ĠSABET 
EDEN TEMETTÜ 

            

TUTARI 

(TL) 

ORAN 

(%) 

                

BRÜT   A           

    B           

    TOPLAM   300,000,000.00   0.44397 44.40 

                

NET   A           

    B           

    TOPLAM   288,523,250.93   0.40056 40.06 

                

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMĠġ 
NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARINA ORANI         

                

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR 
PAYI TUTARI (TL)   

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIġLAR 

EKLENMĠġ NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KARINA 
ORANI (%) 

    

     

  

300,000,000.00       58.3       

        (*) Karda  imtiyazlı pay grubu yoktur 
       (**) Temettünün 104.465.707,36 TL cari yıl istisna kazançlarından, 25.378.713,96 TL cari yıl 

kazançlarından, bakiye 170.155.578,68 TL ise fevkalade ihtiyatlardan dağıtılacak olup, gerçek kişi 
tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK/2 

 

  ARÇELĠK A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 

 

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  

http://www.kap.gov.tr/


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 kişilerin 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 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 Ġnternet 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 Ġlanlar 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 Üyeleri ve 

Denetçilerin 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 Ġçerisinde Önemli GeliĢmelere 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 KuruluĢlarına 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 GörüĢmeler  
 

Arçelik A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin 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 ilişkiler 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.  

 

Ġleriye Dönük Beyanatlarla Ġlgili 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 ilişkiler 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 Ġlgili 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.  

 

Ġçsel 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. 

 

Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢilerin 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 sonuçların duyurulmasından iki hafta önce 

başlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK/3  

ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 

 

ESKĠ METĠN 

KURULUġ 

Madde 11- Şirketin  işleri   Genel   Kurul kararıyla   Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri çerçevesinde 

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

yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. 

 

YENĠ METĠN 

KURULUġ 

Madde 11- Şirketin  işleri   Genel   Kurul kararıyla   Türk  Ticaret  Kanunu  hükümleri ve Sermaye 

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

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 iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  

 

ESKĠ METĠN 

SÜRE VE SEÇĠM 

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

Ticaret Kanunu  hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. 

 

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. 

 

YENĠ METĠN 

SÜRE VE SEÇĠM 

Madde 12- 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. 

 

ESKĠ METĠN 

YÖNETĠM  KURULUNA DAĠR DĠĞER HÜKÜMLER 

Madde 15- 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 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. 

 

YENĠ METĠN 

YÖNETĠM  KURULUNA DAĠR DĠĞER HÜKÜMLER 

Madde 15- 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. 

 

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 Şirket’e Yönetim Kurulu 

üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur 

haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. 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. 

 

YENĠ METĠN 

ÜCRET 

Madde 16- 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 ġirketin 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. 
 

ESKĠ METĠN 

TOPLANTI TÜRLERĠ 

Madde 23- 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  ile bu Ana Sözleşmede 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 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. 

 

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 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 çerçevesinde Genel Kurulun yetkisi 

içindedir. 
 

YENĠ METĠN 

GENEL KURULUN GÖREVLERĠ 

Madde 34- 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 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.  

 

 

 

 

 



EK/4 

 

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ 

 

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 

İlişkiler 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. 

 

İcrada bulunmayan Tunç Uluğ SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son 

on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu 

pozisyonların bir kısmından ayrılmıştır. Son beş yılda Arçelik A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi 

bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz 

konusu değildir. 

 

 

Davut Ökütçü 
1946 yılında Diyarbakır’da doğdu. Amerikan Fulbright teşkilatından aldığı bursla Robert Kolej Yüksek 

okulunda eğitimini sürdürerek 1969 yılında Kimya Mühendisliği lisans diplomasını aldı. Aynı yıl Türk Eğitim 

Vakfından aldığı bursla da ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde yüksek lisans programına başladı.  1971 yılında 

Endüstri Mühendisliği dalındaki Master programını tamamlayarak yurda döndü.   

 

İş hayatına Koç Holding de başlayan Davut Ökütçü, çalışma hayatına 1971 yılında gruba bağlı Bozkurt 

Mensucat Sanayi A.Ş. de Endüstri Mühendisi olarak başladı. Bu kurululuşta Planlama Müdürlüğü, Yatırım 

Koordinatörlüğü, İşletme Müdürlüğü,  Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas 

üyesi olarak muhtelif kademelerdeki görevlerde bulundu. 

 

1990 yılında Koç Holding merkezinde Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkanına yardımcı olarak atandığı 

görevden 1991 yılında ABD New York kentinde gruba bağlı Ramerica International Inc. şirketine Genel Müdür 

olarak atandı. 

 

1990-1996 yılları arasında Ramerica International şirketinin Genel Müdürlüğünde bulunduktan sonra 1996 

yılında Koç Holding merkezindeki görevine döndü. 1996 dan 2003 yılına kadar Tüketim Grubu Başkan 

Yardımcılığı görevi ile Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii, BAT Tütüncülük 

şirketlerinde yönetim Kurulu üyelikleri yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olarak gruptan ayrıldı. 32 yıllık 



çalışma döneminin sonunda emekli yaşamına geçmekle birlikte çeşitli meslek ve sivil toplum örgütlerinde 

gönüllü olarak görev almaya devam etti. 

 

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği yanı sıra Darüşşafakalılar Derneği 

ve İktisadi Kalkınma Vakfında ikişer dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.  

 

Amerikan Endüstri Mühendisleri odası üyesi olan  Davut Ökütçü, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, 

Türk-Amerikan İş Konseyi, Türk-Fransız İş Konseyi yürütme kurulu üyeliği yanı sıra Mart 2009 dan itibaren 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.  

 

İcrada bulunmayan  Davut Ökütçü, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini 

taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması 

nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Arçelik A.Ş. ve ilişkili tarafları ile Bozkurt Tarım ve 

Gıda’da 2009 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olması dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

 

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 bu yana Koç Holding Yönetim 

Kurulu’nda Denetçilik görevini yürütmekte olup, Nisan 2012’de bu görevi sona erecektir. 

 

Kutsan Çelebican, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Son on yılda 

üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan 

ayrılmıştır. Son beş yılda Koç Holding A.Ş. Denetçiliği dışında Arçelik A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir 

ilişkisi olmamıştır. 

 

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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tariflenen bağımsızlık kriterlerine 

sahiptir. 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, Arçelik A.Ş.  ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişki içine girmemiştir.    



EK/5 

 

YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN ÜCRET POLĠTĠKASI 
 

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.  

 ġirket 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. 

 

 

 

 


