
Arçelik A.Ş.’nin yarım asrı aşan başarısının arkasında hesap
verebilirlik, sorumluluk, açıklık, şeffaflık ilkeleri yer almaktadır. 

Etkin paydaş katılımını, etkili denetim mekanizmalarını ve şeffaf
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliş-
tirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve 
sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok 
önemli sorumluluklar düşmektedir. Şirket, faaliyetlerini 
gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak 
sorumluluğuyla yürütmektedir. 

“Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorum-
luluklar, çevre ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak 
standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu 
çalışma, Şirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayı-
şını oluşturmaktadır. 

Şirket, gücünü, kurum değerleri ve kurucusu merhum 
Vehbi Koç’un belirlediği “Ülkem var ise ben de varım” 
ilkesinden alarak, çalışanları ve tüm iş ortaklarıyla so-
rumluluklarını yerine getirmek için çalışmaktadır. 

Kurumsal Yönetim Anlayışı

Şirketin kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayışı, iyi 
yönetişim felsefesi ve iş ahlakı ilkeleri, sorumluluklarını 
yerine getirmesinde çalışanlara yol göstermektedir. 

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve 
kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin 
dört ilkesini-hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şef-
faflık, adil davranış-faaliyetlerine taşıması uzun vadede 
Şirketin verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır. 

Arçelik A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı 
güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme me-
todolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin 
bilincindedir. “Kurumsal Yönetim İlkeleri” konusundaki 
performansının yansımalarını, özellikle kurumsal yatı-
rımcılar ile yapılan toplantılarda çok net görmektedir. 
Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve 
güçlü sermaye yapısına bağlı kalınmayarak uzun yıllar 
sonucunda yaratılan “Kurum İtibarı” da önemli bir değer 
olarak yönetilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 04.07.2003 tarih ve 
35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’te 
kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık 
şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısın-
dan önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini 
ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından be-
nimsenmiştir. SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı 
toplantı kararı gereğince, İMKB’de işlem gören şirket-
lerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak 
üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde 
söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuyla ilgili 
beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara 
uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler 
ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluştu-
rulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından 
itibaren Faaliyet Raporu’na ve internet sitesine Kurum-
sal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yeni bilgiler 
eklenmiştir. En son olarak 03.01.2014 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal 
Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. 

2017 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam 
olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük 
çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Ku-
rumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla 
birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zor-
luklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde 
gerekse uluslararası platformda devam eden tartışma-
lar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı 
ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz 
sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan 
ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketin etkin yöneti-
mine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt 
yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygula-
maya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirket bünye-
sinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen 
kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum 
sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan 
çıkar çatışmaları açıklanmıştır. 

2017 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışma-
ların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili 
yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu 
ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum 
çalışmaları gelmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na 
ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla gerekli 
esas sözleşme değişiklikleri 28.03.2013 tarihinde top-
lanan Olağan Genel Kurul’da kabul edilmiştir.Yönetim 

Kurumsal Yönetim
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Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz Kurumsal 
Yönetim Tebliği’ndeki düzenlemelere uygun olarak 
oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağımsız yöne-
tim kurulu üye adayları için SPK’dan uygunluk görüşü 
alınması ve kamuya duyurulması gerçekleştirilmiştir. 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin 
Ücret Politikası yeniden belirlenerek Olağan Genel Ku-
rul’da ortakların onayı alınmıştır. Hazırlanan genel kurul 
bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu 
olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel deği-
şiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye 
adaylarının özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey 
yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri raporu ve 
açıklanması gereken diğer bilgiler en son 23.03.2017 
tarihli Olağan Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcıla-
rımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemleri-
miz Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunularak, bağımsız 
yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlem-
lerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketin kurumsal 
internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, 
ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçek-
leştirilmiştir. 

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuat-
taki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

22.07.2016 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya 
açıklanan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Dere-
celendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen 
Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 
üzerinden 9,52 (% 95,23) iken; 21.07.2017 tarihinde 
SAHA tarafından yapılan revizyon sonucunda 10 üze-
rinden 9,52 (% 95,23) olarak güncellenmiştir. Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Notumuz, Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak ağırlıklan-
dırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydın-
latma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) 
altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, 
ana başlıklar itibarıyla güncel dağılımı aşağıda veril-
mektedir: 

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA’nın 
hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.arcelikas.com 
adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür. 
21.07.2017 tarihli raporda SAHA aşağıdaki değerlendir-
meyi yapmıştır: 

“Arçelik A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği 
önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yü-
rütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda Temmuz 2016 
tarihinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş 
olduğu gelişmeler göz önüne alınarak, şirketin kurum-
sal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde 
güncellenmiştir.” 

Şirket 31.07.2009 tarihinden itibaren İMKB (BIST) Ku-
rumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edilmiştir. 

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri

Arçelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun 
önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabile-
cek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, 
uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası 
alandaki tartışmaların varlığı, piyasa ve Şirketin mevcut 
yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı gönüllü 
kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum henüz sağlana-
mamıştır. Örneğin,

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları,  
 esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden  
 daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış  
 olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçeve- 
 sinde haklar sağlanmıştır.
- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim  
 Kurulu’nda kadın üye oranı için henüz bir hedef  
 oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu  
 konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam  
 etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda  
 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 5.1  
 numaralı bölümde açıklandığı üzere, yönetim  
 kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler  
 alması sınırlandırılmamıştır.

Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanama-
ması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışma-
sı bulunmamaktadır.

SAHA tarafından düzenlenmiş Arçelik A.Ş. Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Raporu’nda tespit edilen 
kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileştirmeye açık 
alanlar için kurumsal yönetim aksiyon planı hazırlanarak 
kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Ana Başlıklar  2016 Notu    2017 Notu

Pay Sahipleri  9,52  9,52
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık      9,72  9,72
Menfaat Sahipleri  9,91  9,91
Yönetim Kurulu  9,22  9,22
Toplam  9,52  9,52
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 2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri, Finansman ve Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcısı  Polat Şen  yönetiminde Finansman  Direktörü Hande Sarıdal, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Uyum Yöneticisi  Faik Bülent Alagöz ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Orkun İnanbil tarafından yerine getirilmektedir. 
03.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’nda Polat Şen’in   Kurumsal  Yönetim   Komitesi  üyesi olarak  belirlenme-
sine karar verildi.

2017 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde yer alan kişilerin lisansları aşağıda verilmektedir:

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

Adı Soyadı Görevi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No.

Polat Şen  Genel Müdür Yardımcısı-
 Finansman ve Mali İşler                                - -

Hande Sarıdal  Finansman Direktörü  Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey          202801

Faik Bülent Alagöz Sermaye Piyasası  Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / 
 Mevzuatı Uyum Yöneticisi  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 203781/700495

Orkun İnanbil Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi                                   -              -

2017 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıdadır:

2017 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar
aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Fax   : 0212 314 34 90
e-posta : yatirimciiliskileri@arcelik.com - investorrelations@arcelik.com

Polat Şen 
Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler   
0212 314 31 00 
polat.sen@arcelik.com

Hande Sarıdal
Finansman Direktörü
0 212 314 31 85
hande.saridal@arcelik.com

Faik Bülent Alagöz 
Yönetici-Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum  
0212 314 31 03 
bulent.alagoz@arcelik.com

Orkun İnanbil 
Yönetici-Yatırımcı İlişkileri
0212 314 31 14 
orkun.inanbil@arcelik.com

Yurt içinde ve yurt dışında katılınan yatırımcı konferansı ve roadshow sayısı 11
Yatırımcı ve analistlerle yapılan görüşme sayısı 425
2016 yıl sonu ve 2017 yılı 9 aylık dönemde açıklanan finansallarla ilgili telekonferans sayısı 4
Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen basın toplantısı sayısı 15
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Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde yürütülen başlıca faaliyet-
ler şunlardır:

•  Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve  
 güncel olarak tutulmasını sağlamak, 
•  Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki  
 bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile  
 ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
•  Genel Kurul Toplantısı’nın yürürlükteki mevzuata,  
 Esas Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere  
 uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
•  Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin yararla- 
 nabileceği dokümanları hazırlamak,
•  Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuç- 
 larla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine  
 yollanmasını sağlamak, 
•  Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil,  
 kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözet- 
 mek ve izlemek,
•  Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurt içi  
 ve yurt dışında çeşitli kurumlar tarafından düzen- 
 lenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları  
 bilgilendirmek, 
•  Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri  
 bilgilendirmek,
•  Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akade- 
 misyenlerin bilgi taleplerini karşılamak, 
•  Şirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com)  
 içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün  
 içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, müm- 
 kün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sa- 
 hiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla  
 hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
•  Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek  
 nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak şirke- 
 tin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına  
 sunmak,
•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-15.1 sayılı  
 Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıkla- 
 malarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılı- 
 ğıyla yaparak kamuyu aydınlatmak,
•  Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta mey- 
 dana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde  
 ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
•  Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi  
 Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmektir. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün 2017 yılı içinde yürütülen 
faaliyetlerine ilişkin hazırlanan rapor 12.02.2018 tari-
hinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun 
bulunarak Yönetim Kurulu’na sunuldu. 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının 
Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas 
sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta 
ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alın-
makta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmekte-
dir. Arçelik A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Finansman 
ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde 
yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin 
bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin 
ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda 
yerine getirmektedir.
  
Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, 
pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Her pay 
sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne intikal eden sorular, gizli ve 
ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili 
olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek 
telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu 
raporun 3.1. no’lu bölümünde açıklandığı üzere, kurum-
sal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer veril-
miştir.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi 
ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, 
mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli 
güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal 
internet sitesi (www.arcelikas.com) içerisinde Türkçe ve 
İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmak-
tadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve 
sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilin-
de ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü 
veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 

KAP ile duyurmak zorunluluğu olan özel durum açıkla-
maları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler 
de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderil-
mektedir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel 
denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 438’nci maddesi uyarınca her 
pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için 
gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme 
hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir 
denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer al-
masa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay 
sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket 
faaliyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi, 
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. tarafından periyodik olarak denetlen-
mektedir.
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2.3. Genel Kurul Toplantıları  

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme 
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı 
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas 
Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir. 

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı 
ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken 
bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar 
pay sahiplerine duyurulmaktadır:

a)  Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin  
 ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy  
 hakkı, 

b)  Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap dö- 
 neminde gerçekleşen veya gelecek hesap  
 döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli  
 ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki  
 değişiklikler, 

c)  Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu  
 üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa,  
 azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu  
 üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

d)  Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun  
 (SPK) ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu  
 kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konul- 
 masına ilişkin talepleri,

e)  Gündemde esas sözleşme değişikliği olması  
 durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte,  
 esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekil- 
 leri.                                                 

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile 
ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterile-
cek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüt-
tüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin 
ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, 
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin 
yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faali-
yetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketin sermayesini oluşturan payların tamamı nama 
yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile 
ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, KAP 
ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurul-
maktadır. Esas Sözleşme gereğince Genel Kurul toplan-
tıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya 
dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. 

Şirket 2017 yılı içerisinde 1 adet Olağan Genel Kurul 
Toplantısı düzenlemiştir. 

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 23 Mart 2017 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
Şirket sermayesinin toplamı olan 67.572.820.500 adet 
hisseden,  59.790.713.247 adet hisse (%88,48) toplan-
tıda fiziken ve elektronik ortamda temsil edildi. Şirket 
pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), 
menfaat sahipleri ve medya toplantıya katıldı. İzleyi-
ci kapsamında çeşitli aracı kurum, takas ve saklama 
hizmeti veren banka temsilcileri de toplantılara iştirak 
ettiler. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri 
tarafından yöneltilen sorular yanıtlanır. Sorulan sorunun 
gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verileme-
yecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatı-
rımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. 
23 Mart 2017 tarihindeki Genel Kurul’da bu tür yazılı 
cevap gerektiren bir soru sorulmadı.

•  Esas Sözleşme gereği olarak Genel Kurul Toplantı  
 ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra  
 mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı  
 sağlayacak şekilde KAP’da, Türkiye Ticaret Sicili  
 Gazetesi’nde, kurumsal internet sitesinde, Elektronik  
 Genel Kurul Sisteminde, e-Şirket’te Genel Kurul   
 tarihinden asgari üç hafta öncesinden duyuruldu. 
•  Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyul- 
 maktadır. 
•  Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar,  
 kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem madde- 
 leri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme doküma- 
 nı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden  
 diğer belgeler ile Esas Sözleşme’nin son hali ve  
 Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacak ise tadil  
 metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı’na davet  
 için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezin- 
 de ve kurumsal internet sitesinde, pay sahiplerinin  
 en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye  
 açık tutulmaktadır. 
•  Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı  
 yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.  
 Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler,  
 ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak  
 verilir.
•  Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla
 temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan  
 metninde yer almakta ve kurumsal internet sitesinde  
 bulunmaktadır. 
•  Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedü- 
 rü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahipleri- 
 nin bilgisine sunulmaktadır. 
•  23 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay  
 sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi  
 hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmadı.
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Genel Kurul Toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsiz-
liğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün 
olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapıl-
maktadır. Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik pay 
sahiplerinin toplantıya katılmaları kolaylaştırılarak Genel 
Kurul’a katılmaları sağlanmaktadır. 

Ayrıca yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ve gün-
dem metinleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek 
duyacakları tüm dokümanlar İngilizceye çevrilmekte ve 
ülkemiz içinde bu pay sahiplerinin takas ve saklama 
işlemlerini yapan bankalar aracılığıyla gönderimi yapıl-
makta ve Şirketin internet sitesine yerleştirilmektedir.

Genel Kurul’a katılımı fazlalaştırmak ve kolaylaştırmak 
için toplantının şehrin merkezi bir yerinde yapılmasına 
özen gösterilmektedir. Katılımcı sayısı yıllar itibarıyla 
takip edilmekte ve toplantı yeri katılımcı sayısına göre 
belirlenmektedir. 23.03.2017 tarihinde yapılan Olağan 
Genel Kurul Toplantısı “Divan İstanbul Elmadağ, Asker 
Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli İstanbul” adresinde 
gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay 
sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel 
Kurul Toplantıları’na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi 
hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. 
Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı 
alındığı anda KAP’da açıklama yapılarak kamuoyu bilgi-
lendirilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap 
dönemi sonundan itibaren 11 hafta içinde kamuya açık-
lanması gerekmektedir. Şirket ise mali tablolarını daha 
kısa bir sürede açıklamaktadır. 2017 yılı sonuna ait mali 
tablolar da 5. haftada açıklandı. Sonuçların açıklanma-
sını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli 
yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel 
Kurul toplanmaktadır. Bu seneki Genel Kurul hesap 
döneminden sonraki üç ay içinde toplanacaktır. Genel 
Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular 
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir 
yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit 
şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. 
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim 
kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazır-
lanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız 
denetçi gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları 
cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır 
bulunurlar.

Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey 
yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve 
önerilerini sunma fırsatı verilir. 

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, 
Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 
kan ve sıhrî yakınlarının Genel Kurul’da Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Şirket 
faaliyet konusuna giren işleri yapabilmeleri için aldıkları 
izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında 
Genel Kurul’a bilgi verilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci madde-
sinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, 
genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarının 
depo edilmesi şartına bağlanmamaktadır. Bu çerçe-
vede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak 
istemeleri durumunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdin-
de paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı’nda gündem 
maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçi-
rilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı 
oylanmaktadır. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. 

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 
yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem 
maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir. 2017 yı-
lında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2016 yılı 
içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul-
da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş olup, 2017 
yılı içerisinde yapılabilecek bağış üst sınırı 19.000.000 
TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi 
bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları kurumsal internet 
sitesinde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu 
tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep 
edenlere kopyası verilmektedir.
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2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları’nda oy kullanma prosedürü, 
toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. 
Şirkette oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınıl-
makta ve sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahi-
bine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde fiziken veya 
elektronik ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleş-
mede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy 
hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket 
iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi ol-
mayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını 
engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmede yoktur. 

Azlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul’da 
sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedar-
larla birlikte oluşturmaktadır. 2017 yılında Şirkete bu 
konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Azlık 
hakları Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden 
daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5.  Kâr Payı Hakkı 

27.03.2014 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Ku-
rul’da 6. Gündem maddesi olarak pay sahiplerinin 
onayladığı  kâr dağıtım politikamız aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir:

“Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye 
Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer 
ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı 
ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmakta-
dır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uy-
gun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında 
dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, 
ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, 
piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım 
ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dik-
kate alınarak yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan 
karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının 
asgari % 50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde 
dağıtılır. Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben 
en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar 
dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel 
Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Ser-
maye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payı-
nın taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleş-
mesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenleme-
lerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.” 

Şirketin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu’nda yer 
almakta ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya 
duyurulmaktadır. 

Şirketin kâr dağıtımı, TTK’ya ve SPK’ya uygun şekilde 
ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 23 Mart 2017 
tarihli Olağan Genel Kurul’da 2016 yılı faaliyet sonuç-
larına göre brüt % 62,895 (net % 53,461) oranında kar 
payı dağıtılması kararı alındı ve 3 Nisan 2017 tarihinden 
itibaren kar payı dağıtımı gerçekleştirildi. Şirket kârına 
katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunma-
maktadır. 

2.6.  Payların Devri 

Esas Sözleşmede, pay sahiplerinin paylarını devret-
mesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan 
özel hükümler mevcut değildir. Şirket’in borsada işlem 
gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Ser-
maye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.
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3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı 
şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim için-
de olmak amacıyla, SPK İlkeleri’nin öngördüğü şekilde 
kurumsal internet sitesi olan www.arcelikas.com’u aktif 
olarak kullanmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli 
güncellenir. Şirket internet sitesindeki bilgiler, ilgili mev-
zuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile 
aynı ve/veya tutarlı olmaktadır, çelişkili veya eksik bilgi 
içermemektedir. 

Şirket internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklan-
ması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, 
son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imti-
yazlı payların bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı 
ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket 
esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, 
finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer 
kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının 
gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, 
vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bil-
gilendirme politikası, Şirket etik kuralları ve sık sorulan 
sorulara cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 
yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. 

Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere 
SPK İlkeleri’nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlen-
miştir. Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kıs-
mının içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncel-
lenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün sorumluluğundadır. Kurumsal internet 
sitesinin yatırımcılara daha iyi hizmet vermesine yönelik 
çalışmalar sürekli devam etmektedir. 

Şirket, ana ortağı Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bun-
lar tarafından sahip olunan şirketler tarafından kontrol 
edilmektedir. 

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyu-
nun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde sayılan bilgilerin ayrıntısında hazırlar.
 
Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bö-
lümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet 
raporunda;

a)  Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde şirket  
 dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve  
 bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları,

b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, top- 
 lanma sıklığı ve yürütülen görevlerine,

c)  Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile  
 diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket  
 faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk  
 faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmektedir.

BÖLÜM III: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
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4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla Şirket 
ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade 
etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini 
ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet 
edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak 
bilgilendirilmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği 
içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine 
olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, 
karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri hak-
larına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket 
kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dahil 
tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesi-
ne olanak tanımaktadır. Denetimden Sorumlu Komite’nin 
görevleri arasında Şirkete ulaşan şikayetlerin incelen-
mesi bulunmaktadır. Ayrıca, İç Denetim Yöneticiliği de 
şikayetleri değerlendirmekte ve Denetimden Sorumlu 
Komite’ye iletmektedir.

Şirketin çalışanları ve Türkiye genelinde bayilik teşkilatı-
nı oluşturan 3044 bayi, Şirket ile doğrudan ilişki içerisin-
de bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmakta-
dır. Şirket çalışanlarını, uygulamalar, tebliğler, tamimler, 
yönetmelikler ve yazılı bilgilendirmeler ile düzenli olarak 
bilgilendirmekte, aynı zamanda kendi içinde sirküler ile 
bayilerini, uygulama ve kampanyalar, Şirket politikaları, 
hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendi-
rerek ve bayilerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha 
etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli 
olarak “Bayi Toplantıları” düzenlemektedir.

Ayrıca, tedarik zincirimizin önemli halkası ve bir paydaş 
olarak gördüğümüz, direk ve endirek yaklaşık 5000 
tedarikçimizle, her adımda işbirliğini artırmaya yönelik 
uygulamalarımız mevcuttur. Bunlar başlıca, Teknoloji ve 
İnovasyon işbirliği günleri, tedarikçi günleri, tedarikçi 
eğitimleri, denetimler, ziyaretler, Arçelik kurumsal web 
sayfası ve tedarikçi portalımızdır. Bu uygulamalarımızla 
Arçelik’in vizyonu, stratejisi, iş hedefleri ve gelecekteki 
aksiyonları hakkında genel bilgilendirme yapılarak, sür-
dürülebilirlik adına tedarikçilerimizden beklentilerimiz 
paylaşılmaktadır. 

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarla ilişkiler 
sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirket 
işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayi-
cileri Sendikası) üyesi, Şirket mavi yakalı çalışanları ise 
Türk Metal Sendikası üyesidir. 1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 
2019 tarihleri arasında geçerli, tüm Arçelik işletmelerin-
de çalışmakta olan sendikalı çalışanlarımızı kapsayan 
Toplu İş Sözleşmesi 30 Ocak 2018 tarihinde imzalan-
mıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hem iç müşteri olarak çalışanlar, hem de dış müşteri 
olan bayiler, öneri sistemi, çağrı merkezi, web sitesi, 
bire bir düzenli toplantılarda görüşmeler olmak üzere, 
başta Şirket çalışanları ve bayiler olmak üzere menfaat 
sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici 
mekanizma ve modeller eklenerek Şirket faaliyetlerini 
aksatmayacak şekilde geliştirilir. 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için “öneri, anket” 
gibi araçlarla belirlenen istekleri Şirket faaliyetlerine 
yansıtılmaktadır. Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara 
sağlanan haklar konusunda toplu iş sözleşmesi kap-
samı dışında yapılacak uygulama değişiklikleri için İşçi 
Sendikası’nın görüşü dikkate alınmaktadır. Ayrıca “Bayi 
Toplantıları” vasıtasıyla Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içe-
risinde bulunan bayilerin, Şirket yönetimine katılmaları 
desteklenmektedir. 

Müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, Şirketin öncelikli 
ve vazgeçilmez hedefidir. Müşteri memnuniyeti düzenli 
olarak raporlanıp takip edilmektedir. Ticari sır kapsa-
mında, müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine 
Şirkette son derece önem verilmektedir. Şirketin aşa-
ğıda bahsedilen müşteri memnuniyeti politikası yazılı 
olarak da paydaşlar ile paylaşılmış, iş ve tüm yönetim 
süreçleri bu politika çerçevesinde şekillenmektedir.  

Arçelik A.Ş. olarak,  hizmet verdiğimiz tüm markaları-
mızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı 
yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, 
www.arcelik.com.tr, www.beko.com.tr, www.grundig.
com.tr, www.altus.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, 
bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, 
şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu 
kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve 
gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin 
sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müş-
teri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş 
müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Yaklaşı-
mımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile 
entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı gelişti-
rilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden 
beslenmektedir.

Arçelik Çağrı Merkezi amacımız,  müşterilerimizi merke-
zimize koyarak  7 gün 24 saat hayranlık uyandıracak en 
iyi hizmet deneyimlerini yaşatmaktır.
 
Hizmet / ürünlerimiz ile ilgili gelen öneri ve eleştirilerin 
diğer birimlere akışını sağlayarak; beklentileri karşılaya-
cak yeni ürünlerin üretimine katkıda bulunmak, en temel 
görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Telefon, Web, E-mail, sosyal medya, online satış  gibi 
müşterinin aktif olduğu her alanda bulunma konusunda 
ki stratejimiz ile  müşteri taleplerinin önemli bir kısmı 
telefonda çözümlenmektedir.
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Almanya ve Avusturya’da ki markalarımızın çağrı mer-
kezi hizmetleri Türkiye’ den verilmeye devam edilmiş 
olup, uluslararası olma hedefinde ilerlenmiştir.
 
2017 yılında uluslararası sektörlerde kabul görmüş NPS 
metodolojisi ile müşterilerimizin çağrı merkezinden aldı-
ğı  hizmet kalitesi  ölçümlenmeye başlanmıştır
 
Sosyal sorumluluk projelerimizden birisi olan “Home 
Agent” (evden çalışma) projesi ile birçok engelli genci-
mize iş imkanı sağlanmıştır.
 
Ödeme Kaydedici Cihazların tüm süreci,  uçtan uca 
yönetilmeye devam edilmiştir.
 
Dış aramayla yönetilen CRM aktiviteleri ile kişiye özel 
kampanya bilgilendirmeleri ciromuza katkı sağlamaya 
devam etmektedir.
 
Asist Destek,  Koç Finans ve Arçelik BT Helpdesk ope-
rasyonları ile sadece dış müşteriye değil, iç müşteriye 
de hizmet verilmeye devam edilmiştir.
 
Süreçlerin optimizasyonu kapsamında başta talep 
yönetimi olmak üzere, bir çok süreç merkezileştirilerek 
maksimum verimlilik sağlanmıştır.
 
Müşteriye karşı tek yüz olma stratejimiz doğrultusunda; 
yetkili servislerimize gelen çağrılarımız merkezileştirerek  
2 dış kaynak firma ile yönetilmeye başlanmıştır
 
Tüm başarılı uygulamalarımıza karşılığı olarak, sektö-
rün OSCAR ödül töreni olarak tanımlanan CONTACT 
CENTER WORLD yarışmasında “En İyi Müşteri Hizmet-
leri”, “En İyi Çağrı Merkezi” ve “En İyi Müşteri Sadakat 
Programı” kategorilerinde hem Avrupa hem de Dünya 
birinciliği elde edilmiştir.

Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü kapsamındaki Tüketici 
Hizmetleri; 2017 yılında Türkiye genelinde 12 bölge 
yöneticiliğine bağlı yaklaşık 607 yetkili serviste, 5.650 
adetlik araç parkıyla yaklaşık 6.000’i teknik olmak üzere 
12.800 personel ile sahada hizmet verdi. 

Yetkili Servis teknik elemanları, TH Teknik Eğitim birimi 
tarafından eğitilerek sertifikalandırılmaktadırlar. Sertifika 
programları haricinde yetkili servis çalışanlarının müşteri 
odaklı davranışsal, yeni ürün/ekipman, süreç ve hizmet 
gelişim eğitimleri gerçekleştirilmiştir. İş Başında Öğren-
me metotlarına uygun, ölçmeye dayalı odaklı eğitim ve 
belgelendirme faaliyetlerine hız verilmiş ve ayrıca uzak-
tan eğitim bazlı teknolojilerin kullanımına ve kişi bazlı 
eğitim yönetim sistemine geçilmiştir. Tüm teknik perso-
nel 6331 sayılı yasa gereğince sektörümüzün alanına 
giren ilgili meslek gruplarında eğitimlerden geçirilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır. 

Yurtdışı servis eğitimlerini gerçekleştirmek üzere ku-
rulan “International Academy” de, 2017’de 36 ülkede 
1698 kişiye 16494 adam.saat teknik eğitim faaliyeti 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan, yurtdışında akademileş-
me süreci devam etmektedir. Merkez Akademi’ye bağlı 
Tayland Akademi ve Güney Afrika’da Defy Akademi 
devreye alınmıştır. Yurtdışı teknik destek sürecinde 
“business desk” arayüz programı devreye alınarak 
uluslararası platformda ürünlere ait teknik geribildirimler 
toplanmaya başlanmıştır.

Tasarımları Teknik Hizmetler bölüm bünyesinde gerçek-
leştirilen inovatif cihazlar yetkili servislerin kullanımına 
sunulmuştur. Bu sayede giderlerin azaltılarak memnuni-
yetin artırılması hedeflenmiştir.

Yetkili servisler, Arçelik A.Ş.’nin sahip olduğu markalara 
yaklaşık yılda 15 milyonu aşkın servis hizmeti vermekte-
dir. Eşsiz müşteri deneyimi güvenilir hizmet” vizyonuyla 
tüketiciler ile ilgili birçok uygulamada memnuniyetin en 
üst seviyede tutulması prensibi benimsenmiştir.

Müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek ve memnu-
niyetlerini artırmak için yetkili servis performans sistemi 
uygulanmaktadır. Performans sistemi ölçülebilir kriter-
lerden oluşturulmuş olup yetkili servis ve teknisyen bazlı 
yapılmaktadır. Performans sonuçları 3 aylık periyotlarda 
yetkili servislerle paylaşılmakta ve iyileşmeye açık alan-
larla ilgili gelişim ve faaliyet planları hazırlanmaktadır. 
Performans sisteminin etkinliğini artırmak için perfor-
mans sonuçlarına göre yetkili servislere prim sistemi 
uygulanmaktadır. 

Yetkili servislerle üst yönetimin katılımı ile genel toplan-
tılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Şirket politika 
ve stratejileri paylaşılmakta ve Yetkili Servislerin görüş 
ve önerileri alınarak sürdürülebilir iş birliği için çalışma 
yapılmaktadır.

2017 yılında kapsam dahili yetkili servisler temelinde 
gerçekleştirilen çalışmaların ardından Arçelik A.Ş., TSE 
(Türk Standardları Enstitüsü) tarafından ilgili depart-
manlarında gerçekleşen denetimler sonrasında “Ar-
çelik” ve “Beko” markaları ile “Müşteri Dostu Marka 
(MDM)” belgelerini almıştır.

Arçelik A.Ş. Yedek Parça Yöneticiliği toplam 236.000 
farklı yedek parça ile müşterilere hizmet vermektedir. 
Her yıl yedek parça çeşitliliği yaklaşık 17.500 artmak-
tadır. Artan çeşitliliğin planlamasının daha iyi yönetile-
bilmesi için bulut bilişim alt yapısı ile çalışan Microsoft 
Machine Learning yazılımı devreye alınmıştır.
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BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.3. İnsan Kaynakları Politikası 

Arçelik ailesi olarak dünyadaki gelişmeleri dikkate alıyor 
ve kendimize koyduğumuz, daima başarılı olmak ve 
yarattığımız değerleri sürdürülebilir bir şekilde gele-
cek nesillere aktarmak hedefini gerçekleştirmek üzere 
ilerliyoruz. Bu yolculukta “Dünyaya Saygılı, Dünyada 
Saygın” vizyonu ile yürüdüğümüze emin olmak, dürüst-
lükten ödün vermeden hareket etmek, ayrımcılığın ya 
da haksızlığın olmadığı insan onuruna yakışır bir işyeri 
ortamı sağlamak, farklı geçmişleri, kültürleri, farklı dene-
yimleri ve perspektifleri olan bireyleri bir araya getirerek 
yeni fikirler ve çözümler geliştirmek ve tüm dünyada 
güvenilir ve sürdürülebilir bir değer zinciri yaratmak 
hepimizin ortak arzusudur. 

Şirket stratejileri ile uyumlu, ortak değerleri ve iş ahlakı 
ilkeleri ışığında belirlenen Arçelik A.Ş. İnsan Kaynak-
ları Politikaları, dokümante edilerek, Türkiye ve yurtdışı 
iştiraklerindeki çalışanları ile paylaşılmıştır. Şirketin insan 
kaynakları politikasının esaslarını belirlemek, yönetmek, 
çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, insan hakları ilkelerini 
düzenlemek ve uygulamak üzere İnsan Kaynakları 
Direktörü görev yapmaktadır. 

Arçelik A.Ş. işe alımlarında çeşitli ölçütler kullanmakta-
dır ve bu kapsamda kullanılan Arçelik Liderlik Profili İşi 
Büyütürüz, Saygı Duyarız ve Liderlik Ederiz yetkinlikleri 
altında aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

İnsan Kaynakları Politikalarını yönlendiren temel ilkele-
rimiz aşağıda belirtilmiş olup; İnsan Kaynakları uygula-
malarında bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmekte-
dir.

•  İnsan Kaynakları sistemlerinde ve uygulamalarında 
 global/yerel bir denge bulunmaktadır. Uluslararası  
 platformda faaliyet gösteren bir Şirket olarak; yerel  
 mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere saygı  
 duyarız. İnsan Kaynakları politikaları ve uygulamala- 
 rının yerel mevzuatlarla çeliştiği durumlarda, ilgili  
 ülke yasal mevzuatları dikkate alınmaktadır. 

•  İnsan Kaynakları politikaları, Arçelik A.Ş. iş stratejile- 
 ri ile aynı doğrultuda olup, güncel organizasyon ihti- 
 yaçlarının yanı sıra gelecekteki ihtiyaçları da içer 
 mektedir.

•  Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamaları, insan  
 haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup,  
 bu ilkeler; ayrımcılık yapmamayı ve Şirket içinde  
 eşit fırsatlar sağlamayı gerektirmektedir. Arçelik A.Ş.,  
 hiçbir şekilde etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsi- 
 yet,  cinsel tercih, uyruk, maluliyet, kültürel farklılık  
 veya politik görüş ayrımı yapmamaktadır. Bu ilke,  
 şirket genelinde kabul görmektedir ve bugüne ka- 
 dar çalışanlardan ayrımcılık yaşadıklarına dair resmi  
 bir şikâyet alınmamıştır. Çalışanlar arasında yaşan- 
 ması muhtemel her türlü ayrımcılık ve şirket içi fizik- 
 sel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelerin kalıcı  
 şekilde önlenebilmesi için Arçelik A.Ş. Etik Davranış  
 Kuralları ve Uygulama Prensipleri, Arçelik A.Ş.  
 Personel Yönetmeliği ve tüm ilgili politikaları bağla- 
 yıcı kurallar koyar ve bu kuralların uygulanmasını  
 sağlar.

• Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında; adalet,  
 tutarlılık ve güvenilirlik temel alınmaktadır. Bu ilke  
 doğrultusunda şirket çalışanlarının görev tanım- 
 ları, ücret, performans ve ödüllendirme sistemlerinin  
 kriterleri çalışanlara belirlenen takvim doğrultusun- 
 da duyurulmakta ve tüm çalışanlar tarafından eşit  
 düzeyde bilinmesi sağlanmaktadır. Arçelik A.Ş. ça- 
 lışanlarına sunulan eğitimlerde de aynı esaslar dikka- 
 te alınmakta, tüm çalışanların gelişim ihtiyaçlarına  
 hitap edecek çeşitlilikte eğitim programları geliştiril- 
 mekte ve çalışanlara duyurulmaktadır.

•  Bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda, çalışan- 
 ların kariyer planlamaları yapılmaktadır. Her yıl 
 yapılan insan kaynakları planlama toplantıların- 
 da kritik pozisyonlar ve şirketi geleceğe taşıyacak 
 olan potansiyel çalışanlar belirlenmekte, potansi- 
 yel çalışanların performansları takip edilerek, ge- 
 lişimleri desteklenmekte, böylece gelecekteki olası  
 rollerine hazırlanmaktadırlar. Tüm yönetim pozisyon- 
 larının yedekleme planları oluşturulmakta ve potan- 
 siyel çalışanlar bu planlara yerleştirilmektedir. Böyle- 
 likle hem yönetim pozisyonlarına aday olan kişiler  
 yetiştirilmekte hem de olası yönetim değişikliklerin- 
 de şirket yönetimini aksatacak durumların önüne  
 geçilmektedir. 2017 yılında çalışanlarımızın yüzde  
 11’i atama, terfi ve rotasyon süreçlerinden geçmiştir.
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•  İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek  
 amacıyla; İnsan Kaynakları uygulamaları sistema- 
 tik ve düzenli olarak gözden geçirilmekte, gelen geri  
 bildirimler ve en son gelişmeler doğrultusunda İnsan  
 Kaynakları süreçleri yeniden yapılandırılmaktadır. 

•  Arçelik A.Ş.’de sendikalı çalışanları ilgilendiren insan  
 kaynakları politika değişiklikleri ve sistem revizyon- 
 larına dair alınacak kararlar öncesinde ilgili sendi- 
 kadan görüş alınmakta ve mutabakat sağlanmakta- 
 dır. Sendikalı tüm çalışanlar yapılan değişikliklere  
 dair bilgilendirilmektedirler.

•  Yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışanlarımızın kişi- 
 sel bilgileri korunarak gizliliği sağlanmaktadır.

Arçelik A.Ş., işe alma ve yerleştirme sürecinde mevcut 
ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarken, 
etik ilkeler doğrultusunda uygun eğitim, bilgi, beceri, 
yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eşit fırsatlar 
sağlamaktadır. 

2017 yıl sonu Türkiye ve yurtdışı toplam çalışan sayısı 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Türkiye’de çalışanların kıdem ortalaması 8,6 yıl; yaş 
ortalaması ise 34,8’dur.

Şirketin eğitim ve gelişim sürecindeki yaklaşımı, Şirketin 
vizyonu ve iş hedeflerine paralel, sürekli gelişim pren-
sibi ile çalışarak Şirket performansının geliştirilmesidir. 
İş gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut 
ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket 
içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 
hedeflenmektedir.

2017 yılında Şirketimizde çalışanlara toplamda 534.065 
saat eğitim verilmiş olup, kişi başı eğitim saat ortalama-
sı Aylık Ücretli’de 46,7, Saat Ücretli’de 25,7 ve genel 
ortalamada 30 saat olarak gerçekleşmiştir.  

Arçelik A.Ş., organizasyonel başarının temelinde birey-
sel başarılarla beraber takım çalışması ve iş birliğinin 
olduğuna inanır. Bu doğrultuda, Şirket hedeflerine 
uygun olarak, çalışanların performanslarını geliştirmek 
için farklı gelişim metotları kullanır. Bu alanda yürütülen 
çalışmalar Faaliyet Raporu’nun Küresel Organizasyon 
bölümünde yer almaktadır.

Arçelik A.Ş. çalışanların motivasyon, bağlılık ve verim-
liliğini artırmak, en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve 
ön plana çıkan kritik davranışları teşvik etmek amacıyla, 
fayda sağlayacak her tür başarıyı, buluşu ve/veya öne-
riyi değerlendirir, ödüllendirir ve Şirket içinde tanınırlığını 
sağlar. Ücret yönetiminde yaklaşım, yasalar ve rekabet-
çi anlayışla adil bir istihdam politikası belirlemektir.

Arçelik A.Ş. çalışan bağlılığının şirketin iş sonuçları üze-
rindeki etkilerine önem verir, çalışan bağlılığını bağımsız 
araştırmalar ile düzenli olarak izler ve araştırma sonuç-
larına göre iyileştirme faaliyetleri geliştirir. Her yıl yapılan 
çalışan bağlılığı araştırması, 2017 yılında tüm çalışanlar 
için online olarak yapılmıştır. Önceki yıllarda devreye alı-
nan iyi uygulamalar devam ettirilmiş, iyileştirmeye açık 
alanlara yönelik projeler geliştirilmiştir. Araştırma sonuç-
larına göre, çalışanların başarılarının görülmesi ve takdir 
edilmesi, kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, yan 
fayda fırsatlarının çeşitlendirilmesi, çalışanlarla iletişimin 
arttırılması ve eğitim gibi konulara odaklanılmıştır. Yan 
fayda yönetimi, ödül yönetimi, iletişim, kariyer yönetimi, 
oryantasyon, eğitim ve gelişim süreçleri gözden geçiril-
miş ve yenilenmiş, üst yönetimin çalışanlarla bir araya 
geldiği düzenli paylaşım toplantıları düzenlenmiştir. 

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında Arçelik A.Ş., 
çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma hakkına her 
zaman saygı duymakta ve desteklemektedir. Şirket 
çalışanlar ve sendikalarla arasında oluşturduğu güven 
ilişkisi çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin 
gerekleriyle uyum içinde hareket ederek işyerindeki 
huzurlu ortamı korumaya özen göstermektedir. Şirketin 
faaliyet gösterdiği bölge ve ülkelerde geçerli olan yerel 
koşullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu iş ortamının 
muhafaza edilmesi adına sözleşmelerde yer almasalar 
bile göz önünde bulundurulmaktadır.

Endüstriyel ilişkiler politikası çerçevesinde sendikalar 
karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmek-
tedir. Bu sebeple Şirket her zaman sendikalarla iyi 
ilişkiler içinde olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye 
büyük önem vermektedir. Sosyal paydaşların daha iyi 
koşullarda çalışması Şirket için önemli bir hedeftir. Bu 
bağlamda, yasalara uymanın yanı sıra daha iyi çalışma 
koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, doğum, vefat, eğitim ve 
evlilik desteği gibi diğer sosyal yardımlara toplu sözleş-
melerde yer verilmekte ve bunların uygulanmasına özen 
gösterilmektedir. 

2017 yılsonu çalışan sayıları                      Toplam

Türkiye                                   16.619
Yurt dışı                                                  11.484
Toplam  28.103
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Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Arçelik 
A.Ş. Türkiye’ de tüm çalışanlara uygulanan sosyal hak-
lar aşağıda belirtilmiştir:

•  Yılda toplam 4 maaş ikramiye,
•  Yakacak yardımı,
•  Yıllık izin öncesi “izin parası”, 
•  Dini bayramlar öncesi “bayram parası”, 
•  Çocuk parası adı altında aylık ödeme,
•  Vaka başına yapılan ödemeler; doğum yardımı,  
 evlenme yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı ve  
 öğrenim yardımıdır. 
•  Ayni olarak vasıta ve yemek yardımı,
•  Çalışanlara uygulanan yıllık izin günleri Toplu İş Söz- 
 leşmesinde belirtilmiştir. Yasal sürelerin üzerinde  
 verilen izin hakkı sendikalı, sendikasız tüm çalışanla- 
 ra uygulanmaktadır.
•  Sendikalı çalışanların başlayacakları işe göre, işe  
 giriş kademe ve ücretleri toplu sözleşmede belirlen- 
 diği şekilde uygulanmaktadır.

1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçer-
li olup, tüm Arçelik işletmelerinde çalışmakta olan sen-
dikalı çalışanlarımızı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 15 
Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştır. 31.08.2017 tarihinde 
yürürlük süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin yeni-
lenmesi amacıyla, üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası 
arasındaki yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüş-
melerine 05.10.2017 tarihinde başlanmıştır. 1 Eylül 2017 
- 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında geçerli, tüm Arçelik 
işletmelerinde çalışmakta olan sendikalı çalışanlarımızı 
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 30 Ocak 2018 tarihinde 
imzalanmıştır.

İlk olarak 2015 yılında Türkiye’de uygulanmaya baş-
lanan Flextra Esnek Yan Fayda Programı, çalışanların 
farklılaşan ihtiyaçlarına esnek yan fayda çözümleri ile 
cevap vermeyi hedefleyen bir yan fayda modelidir. 
Günümüzde farklı yaşam koşulları ve beklentilerin şe-
killendirdiği ihtiyaçlar, çalışanlar için bireysel çözüm ve 
seçenekler sunmayı gerektirmektedir. 2017 yılında aylık 
ücretli çalışanlarımızın %87’sinin dâhil olduğu Flextra 
Programı kapsamında 7 ana ürün grubunda 67 farklı 
ürün seçeneği sunulmuştur.

2016 yılında Arçelik A.Ş.’nin Türkiye operasyonlarında 
belirsiz süreli sözleşme ile görev yapmakta olan saat 
ücretli çalışanlara yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
uygulamasına başlanmıştır. 2017 yılında eş ve çocuk 
dahil toplam 19.124 kişi Tamamlayıcı Sağlık Sigortasın-
dan yararlanmıştır.

2016 Haziran ayında çalışanların Arçelik ürünlerinden 
indirimli bir şekilde yararlanabilmeleri için sadece 
çalışanların erişebileceği “Dükkan” platformu oluştu-
rulmuştur. Bordro kesintisi veya kredi kartı ile ödeme 
seçeneği sunulmuş, evlilik planlayan çalışanlar için ek 
indirimler yapılmıştır. 2017 yılında toplam 9.177 çalışan 
Dükkan platformu üzerinden 24.506 adet ürün alışverişi 
yapmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan 
“çalışana verilen değerden”  hareketle, Arçelik A.Ş. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile ilgili mevzuat ve iş 
süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların 
devreye alınmasını teşvik etmekte, iş kazası ve hasta-
lık kaynaklı kayıpları önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Arçelik A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Arçelik ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal 
mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel 
alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilin-
de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

•  Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve  
 güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
•  İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve  
 geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini be- 
 nimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimli- 
 liğimizin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim 
Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, 
dayanıklı tüketim sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için 
tüm gücümüzle çalışırız.
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Bu politika doğrultusunda; iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusu, Şirket Performans Yönetimi Sistemi kapsamında 
ilgili bölüm ve çalışan hedeflerine dâhil edilmekte ve 
izlenmektedir. Arçelik İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet 
Planı kapsamında belirlenen konular ve projeler doğ-
rultusunda yürütülen çalışmalar ile hem iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına uyumun sürekliliği sağlanmakta 
hem de olası iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenme-
si hedeflenmektedir.
 
2017 yılında toplam fiili çalışma süresine göre meydana 
gelen iş kazası sıklığını gösteren Kaza Sıklık Oranı, %28 
artış ile 4,11 olarak; toplam çalışma süresine göre mey-
dana gelen iş kazaları sonucunda kaybedilen iş günü 
kaybını gösteren Kaza Ağırlık Oranı ise %7 oranında 
artış ile 0,058 olarak gerçekleşmiştir.
 
Arçelik A.Ş., çalışanlarına her zaman iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda rehberlik etmekte, ayrıca bu konuda 
hem birbirleriyle, hem de yöneticileriyle sürekli iletişim 
kurmalarını desteklemektedir. 2017 yılında iş güvenliği 
uzmanları ve iş yeri hekimleri tarafından tüm Arçelik 
tesislerinde geniş kapsamlı bir katılım ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği’ne yönelik olarak toplam 253.368 adam-saat 
eğitim verilmiştir.
 
İş sağlığı ve güvenliği açısından “sıfır iş kazası ve sıfır 
meslek hastalığı” hedefini benimseyen Arçelik A.Ş., bu 
hedefe ulaşmak için tüm kademelerdeki çalışanlarının 
katılımı ve gerekli kaynakların tahsisi ile çalışmalarına 
devam etmektedir.
 
Arçelik A.Ş. 2017 yılı içerisinde Türkiye İnsan Yönetim 
Derneği PERYÖN tarafından düzenlenen İnsan Yönetimi 
Ödülleri Yarışması’nda, Çamaşır Makinesi İşletmesi’nde 
gerçekleştirilen “Ergonomi Projesi – Ergonomi Sistemi 
Yazılımı ve Uygulaması” Çalışmaları ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetimi dalında Fark Yaratan İK Projesi seçi-
lerek ‘Birincilik’ ödül almaya hak kazanmıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

Şirket, müşterilerinin memnuniyetini, kıt doğal kaynak-
ların etkin kullanılarak evrensel kalite ve standartlarda 
ürünler, hizmetler sunmayı, ekonomik ve sosyal gelişime 
katkıda bulunmayı amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel 
çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, 
bayileri ve yetkili servisleri -kısaca tüm paydaşları- için 
güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı 
hedefler.
 

Koç Topluluğunun kurucusu Vehbi Koç’un;

•  Müşterilerimiz velinimetimizdir,
•  Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir,
•  En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır,
•  Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır,
•  Gücümüzü aldığımız ülke ekonomisine güç katmayı  
 hedef alırız,
•  Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak  
 düsturumuzdur.

İlkelerini esas alan Etik Davranış Kuralları ile, Şirketimiz 
çalışanlarına ve Şirketi temsilen hareket edenlere görev-
lerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecek-
leri davranışlarda yol gösterici olunması amaçlanmıştır. 
 
Arçelik A.Ş. gönüllü katılımcısı olduğu uluslararası 
inisiyatiflerin insan ve çalışan hakları başlıklarındaki di-
rektiflerine riayet etmekte, yaklaşım ve uygulamalarının 
bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesini 
sağlamaktadır. Şirket, bağlı olduğu Koç Topluluğu’nun 
imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nde belirtilen insan hakları ve çalışma 
standartları ilkelerine uyum sağlamakta, faaliyet ve 
sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki performansını 
paydaşlarının görüşlerine sunmaktadır.
 
Şirketimiz bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, 
dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık 
ayrımı yapılmaksızın eşit kabul görmektedir. İstihdam 
politikamızla başlayan bu yaklaşım, doğru işe doğru in-
san, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese 
eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır. İnsan ve çalışan 
haklarına saygı ilkeleri tüm insan kaynakları süreçlerimi-
zin merkezinde yer alır.  Bu doğrultuda çalışanlarımıza 
ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı sunuyor, ücretlen-
dirme ve yan haklar hususlarında liyakati esas alan 
uygulamalar gerçekleştiriyor, çalışanlarımızın sendikal 
örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını 
gözetiyoruz.
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Tüm değer zincirinde eşit haklar sunmak ve ayrımcılık 
yapmamak konusunda tüm kanun ve kurallara uya-
cağımızı taahhüt eder, iş ortamında ayrımcılıktan uzak 
tutacak şekilde çalışılmasını sağlar ve “Çocuk İşçi ve 
Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmamayı” iş mevzuatı 
ve bu çerçevede oluşturulmuş politikalar ile güvence 
altına alırız. Şirketimizde uygulanmakta olan bu politika-
ların tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımızın ilişkilerinde 
de yaşatılması konusunda hassasiyet gösteririz. Tüm 
çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağ-
layacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Şirketimizin 
saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma 
ve geliştirmeleri beklenmektedir. Geçici çalışanlar da 
dahil olmak üzere, tüm çalışanlar, Etik Davranış Kuralla-
rı’na uymakla yükümlüdürler. Bu Etik Davranış Kuralları 
Şirketimizin internet sitesinde detaylı olarak kamuya 
açıklanmaktadır.

Arçelik A.Ş. çalışanlarına Etik Davranış Kuralları kitap-
çığı işe girişleri itibarıyla imza karşılığı teslim edilir. Bu-
nunla birlikte, Arçelik Etik Davranış Kuralları, elektronik 
eğitim olarak işe yeni giren tüm çalışanlarımıza atan-
makta ve eğitimlerin tamamlanma durumları düzenli bir 
şekilde kontrol edilmektedir.
 
Oluşturduğumuz bu sistemin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un be-
lirlediği temel ilkeleri esas alan etik davranış kurallarımız 
büyük önem taşımaktadır.  Etik davranış kurallarımız, 
personel yönetmeliği ile aynı doğrultuda olup Arçelik 
A.Ş. Yönetim Kurulu taahhüdü ile yayınlanmıştır. Etik 
kuralların işleyişi ve  sağlıklı bir şekilde uygulanması Ar-
çelik A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul aracılığıy-
la gerçekleşmektedir. Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile 
ilgili Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktö-
rü ve Hukuk Müşaviri’nden oluşmaktadır. İnsan Kay-
nakları Direktörü insan hakları ilkelerini düzenlemek ve 
uygulamaktan sorumludur.  Aynı zamanda Etik Davranış 
Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu 
kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik 
Davranış Kuralları’na uyulması konusunda gerekli çaba 
ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışan-
ların asli görev ve sorumlulukları arasındadır. 
 
Tüm paydaşlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları des-
tekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklen-
mektedir. 

Arçelik A.Ş.’nin gelişimi ve büyüme trendi ile birlikte 
sürdürülebilirlik gereksinimleri dikkate alınarak Etik 
Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri yeniden 
yapılandırılma aşamasındadır. 

Proje, Arçelik A.Ş.’nin küresel düzeyde her geçen gün 
gelişen ve büyüyen yapısı, sürdürülebilirlik performansı-
nı sürekli geliştirme hedefi ve faaliyet gösterdiği alanda 
küresel bir oyuncu olarak insan hakları prensiplerine 
uyumlu yapısını koruma hedefinden yola çıkılarak baş-
latılmıştır.  

Etik Kurul Yapısı’nın küresel düzeyde oluşturulması, 
işleyiş ve raporlama mekanizmalarının belirlenmesi ve 
organizasyon içerisinde yapılandırılması, politikaların 
bu doğrultuda gözden geçirilmesi, Etik Hat yapısının 
kurulması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır ve projenin 
2018’de hayata geçmesi planlanmaktadır.

Arçelik A.Ş., Avrupa Ev Cihazları Üreticileri Birliği (CE-
CED) tarafından oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk 
Etik Sözleşmesi’ni (Code of Conduct) imzalayan şir-
ketler arasında yer almaktadır. Etik Sözleşmesi, geçerli 
ulusal kanunlar ve ilgili uluslararası anlaşmaların öngör-
düğü çalışma koşulları, çevresel yasa ve standartlar ile 
ilgili sürdürülebilir bir performansa sahip olmayı güven-
ce altına almaktadır. 

Aynı zamanda üretim tesislerinin Avrupa Birliği’nde 
yaygın olarak kabul gören BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) ve Sedex (Suppliers Ethical 
Data Exchange) sosyal sorumluluk organizasyonlarının 
kriterlerine göre, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafın-
dan denetlenmesi sağlanmakta ve düzenli denetimler 
sonucunda uygunluk raporları elde edilmektedir.

Şirket, üretim ve üretim dışı süreçlerde tüm paydaşlarıy-
la birlikte, çevreyi ve doğal kaynakları korumaya odaklı 
yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımıyla çalış-
maktadır. Faaliyetleri çerçevesinde, çevrenin ve insan 
sağlığının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası 
yasal yükümlülüklere uygunluğunu takip etmektedir. 
Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, iklim deği-
şikliği ile mücadele konularında hassasiyetin yaygınlaş-
tırılması amacıyla çalışanlarına düzenli olarak eğitimler 
vermekte ve kamuoyunu bilinçlendirmek üzere Türki-
ye’de ve uluslararası platformda Kamu ve Sivil Toplum 
Kuruluşları ile projeler yürütmekte,  yürütülen projelere 
ve girişimlere desteğini sürdürmektedir. 

Şirket faaliyet gösterdiği ülkelerde toplumsal gelişime 
katkı sağlamak amacıyla eğitim, spor, sağlık, kültür ve 
sanat alanlarında birçok farklı proje yürütmektedir. Ku-
rumsal vatandaşlık bilinciyle hareket eden Şirket, çalı-
şanlarının ve iş ortaklarının gönüllü desteğiyle projelerin 
sürdürülebilirliğini sağlanmaktadır. Şirketin, bu konuda 
geliştirdiği politikalar ve yürüttüğü çalışmalar Faaliyet 
Raporu’nun “Toplumsal Sorumluluk” bölümlerinde yer 
almaktadır.
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Şirket vizyonu doğrultusunda her geçen gün küresel 
varlığını artırırken; sorumluluklarının bilinciyle süreçleri-
ne sürdürülebilirliği entegre etmeye devam etmektedir. 
Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı; faaliyetlerinin sosyal, 
ekonomik, çevresel ve etik boyutlarını gözeterek hare-
ket etmek, bu boyutları kurumsal iş hedeflerine entegre 
ederek takip etmek, oluşturduğu kurumsal politika ve 
stratejiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürülebilirlik 
prensipleri ile yönetmektir. Şirket, sürdürülebilirlik ile ilgi-
li risk ve fırsatlar ile paydaş beklentilerini faaliyetlerinde 
önemli girdiler olarak değerlendirmektedir. 

Şirketin sürdürülebilirlik yönetiminin en üst düzey so-
rumluluğu Sürdürülebilirlik Kurulu’ndadır. Arçelik A.Ş. 
Üst Yönetimi’nin katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilir-
lik Kurulu, kurumsal sürdürülebilirlik, iklim değişikliği 
politika ve stratejilerini belirlemek, şirket iş süreçleri ile 
bütünleşmesini sağlamak, performansını takip etmek ve 
etkinliğini artırmak ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grup-
larına başkanlık etmek misyonunu taşımaktadır. Yılda 
iki kez toplanan Sürdürülebilirlik Kurulu, Arçelik A.Ş. 
Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Yılsonu Raporu ile yılsonuna 
ait performans sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki 
yıla ait hedefleri belirlemektedir. Sürdürülebilirlik Kuru-
lu gerekli gördüğü kritik hususları Yönetim Kurulu’na 
raporlamak ile sorumludur. 2017 yılında Şirketin bir 
Yönetim Kurulu Üyesi Sürdürülebilirlik Kurulu çalışma-
ları hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek üzere 
görevlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik Kurulu’nda alınan 
kararların uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını sağlamak 
ve ilgili gelişmeleri raporlamak amacıyla Çevre Koordi-

nasyon, Enerji Koordinasyon, İklim Değişikliği Koordi-
nasyon, Yeşil Kimya Koordinasyon, İş Sağlığı ve Güven-
liği, İnsan Hakları ve İş Etiği, Değer Zinciri Yönetimi ve 
Sürdürülebilirlik Raporlaması olmak üzere 8 ayrı çalışma 
grubu oluşturulmuştur. 

Sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerini, uygulamalarını 
ve iş sonuçlarını paydaşlarına etkin ve şeffaf bir şekil-
de sunmayı hedefleyen Arçelik A.Ş., 2008 yılından bu 
yana “Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Raporlama 
İlkelerine uygun olarak yıllık “Sürdürülebilirlik Raporu” 
yayımlamaktadır. “Yönetim Yaklaşımı”, “İnsan ve Çalışan 
Haklarına Saygı”, “Çevre ve Enerji Yönetimi”, “Doğal 
Kaynak Kullanımı ve Atık Yönetimi”, “Değer Zincirinde 
Sürdürülebilirlik Yönetimi”, “Toplumsal Gelişim” boyut-
larında ele alınan Arçelik A.Ş, 2016 yılı Sürdürülebilir-
lik Raporu’nu GRI Standards temel (core) uygulama 
seviyesinde hazırlamıştır. Şirketin, İklim değişikliği ile 
mücadele alanında yürüttüğü çalışmalar Faaliyet Rapo-
ru’nun “Kurumsal Sorumluluk-Ürün ve Üretimde Çevreci 
Yaklaşım” bölümünde yer almaktadır.

Arçelik A.Ş., 04.11.2014 tarihinden itibaren devreye 
alınan Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde yer almaktadır. Arçelik A.Ş. Faaliyet Raporu ve 
Sürdürülebilirlik Raporu’na www.arcelikas.com kurum-
sal internet sitesinden ulaşılmaktadır. 
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Rahmi M. Koç Başkan Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Başkanı,  Grup içi ve Grup dışı şirketlerde
     Yürütme Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği

Ömer M.Koç Başkan Vekili Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili,  Grup içi şirketlerde
     Yürütme Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği 

Semahat S. Arsel Üye Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, Grup içi şirketlerde 
     Yürütme Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Ali Y. Koç Üye Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, Grup içi şirketlerde
     Yürütme Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Levent Çakıroğlu Üye Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde 
      Yönetim Kurulu Üyeliği

Robert Sonman Üye Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirketlerde
      Yönetim Kurulu Üyeliği

Fatih K. Ebiçlioğlu            Üye Bağımsız Üye değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, Grup içi şirketlerde
     Risk Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Hakan H. Bulgurlu Üye,  Bağımsız Üye Değil 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde
 Genel Müdür     Yönetim Kurulu Üyeliği

Kutsan Çelebican Üye Bağımsız Üye 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. ve
     Denetimden Sorumlu  Tüpraş A.Ş.’de bağımsız 
     Komite Başkanı  yönetim kurulu üyesi

Tunç Uluğ Üye Bağımsız Üye 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal  Aygaz A.Ş.’de bağımsız
     Yönetim Komitesi Başkanı yönetim kurulu üyesi

Mehmet Barmanbek Üye Bağımsız Üye 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Ford Otomotiv
     Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,  Sanayi A.Ş.’de bağımsız
     Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi yönetim kurulu üyesi

K. Kaynak Küçükpınar Üye Bağımsız Üye 23.03.2017 1 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, 
     Risk Yönetim Komitesi Başkanı

YKÜ  Görevi Bağımsızlık Seçilme Görev Yönetim Kurulu ve Şirket Dışındaki Görevleri
Adı Soyadı  Durumu tarihi Süresi Komitelerdeki Görevleri
 

BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri (YKÜ)

Yukarıdaki tabloda, Şirket Genel Müdürü Hakan H. Bulgurlu dışında tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında bilgiler özetlenmek-
tedir.
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Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri, Türk Ticaret Kanu-
nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçeve-
sinde Genel Kurul kararıyla seçilecek en az beş üyeden 
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 
23.03.2017 tarihli Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun 4 
adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üyeden oluşma-
sına karar verdi 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 
madde 4.3’deki Yönetim Kurulunun Yapısı düzenlemesi-
ne uygun olarak, Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyelerin 
yer alması amacıyla yapılması gerekli olan düzenle-
meler, 29.03.2012 tarihinde toplanan Olağan Genel 
Kurul’da Ana Sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle 
kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar 
yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve ko-
mitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmele-
rine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri 
bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri 
yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk 
Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri kapsamında 
23.03.2017 tarihli Genel Kurul’dan izin alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı 
kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu 
üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına 
özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev 
veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulun-
mamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri 
ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli 
katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç du-
yulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeç-
mişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay 
sahiplerinin bilgisine sunulur. Faaliyet Raporu’nda Yö-
netim Kurulu Üyelerinin, Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılarının özgeçmişlerine yer verilmiştir.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komi-
tesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 
23.03.2017 tarihindeki Genel Kurul için sunulan ba-
ğımsız üye adayı sayısı 4 olup, bu kişilerin bağımsızlık 
beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komite-
si’nin 16.01.2017 tarihli, Yönetim Kurulu’nun 17.01.2017 
tarihli Kararında değerlendirilerek tamamının bağımsız 
üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 4 
bağımsız üye adayı için (Kutsan Çelebican, Tunç Uluğ, 
Mehmet Barmanbek ve Kadri Kaynak Küçükpınar) 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.02.2017 tarihli yazı-
sı ile izin alınarak bu 4 aday 23.03.2017 tarihli Genel 
Kurul tarafından 1 yıl için bağımsız yönetim kurulu üyesi 
seçildiler. 2017 yılı faaliyet dönemi içinde bağımsızlığı 
ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçildiği 23.03.2017 tarihli 
Genel Kurul Toplantısını müteakip, görev taksimine 
ilişkin karar almak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkan ve 
Vekili tespit edilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz uzun yıllar profesyonel 
olarak görev yapmış, tecrübe sahibi kişilerdir. Şirket, 
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerin-
den en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu 
Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce 
aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. 

Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe 
ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının 
Şirket’in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu’nun etkin 
çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Yönetim Kurulu’nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin 
sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu 
üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise 
değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Hali-
hazırda Yönetim Kurulu’muzda kadın üye olarak Sayın 
Semahat S. Arsel bulunmaktadır. 
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BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği sürece toplanır. 
2017 yılında Yönetim Kurulu 2 kez fiili toplantılı olmak 
üzere 30 adet karar almıştır. Alınan kararların tamamı-
na bağımsız yönetim kurulu üyeleri katılmıştır. Yönetim 
Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy 
gerekçeleri varsa karar zaptına geçirilir. Bu durumda 
karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya 
açıklanır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı 
bulunur. Ancak 2017 yılında gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya 
farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama 
yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları’nın gündemi; ilgili yasal 
mevzuatın Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını 
emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bildirilmesiyle belirlen-
mektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden 
herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar 
alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle 
de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim 
Kurulu’nda görüşülmesi istenen konular, Finansman ve 
Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda toplanmakta ve 
konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları’nın gündeminin 
belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve iletişimin 
sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali 
İşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde veya mer-
kezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmak-
tadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP 
ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve İngilizce olarak 
internet sitesine konulmaktadır.

Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketin 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, bu şirketlerin yönetimlerinde 
de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünü-
lerek, Şirket dışında bu görevleri alması sınırlandırılma-
mıştır.

Şirket Yönetim Kuruluna ilişkin düzenlemeler Esas Söz-
leşme’de açıkça belirlenmiştir. İmza yetkisi Şirketin imza 
sirkülerinde detaylı olarak yer almaktadır. 

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin 
iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların 
giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oy-
namakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim 
Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği 
içerisinde olmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici-
lerimiz için “yönetici sorumluluk sigortası” bulunmakta-
dır.

Yönetim Kurulu, Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar 
çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa 
söz konusu çıkar çatışmasının Şirket açısından sonuç-
larını değerlendirmekte ve Şirket’in çıkarlarına en uygun 
şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almak-
tadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere 
uyumun yanısıra, Yönetim Kurulu tarafından olası suiis-
timal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri 
titizlikle ele alınmaktadır.
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5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Esas Sözleşmeye göre Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat 
hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda 
kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan 
danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte 
komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

23.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul’dan sonra oluş-
turulan komitelerdeki üyelerin seçiminde SPK Kurum-
sal Yönetim İlkeleri madde 4.5’te belirtilen hükümler 
uygulanmıştır.

Şirkette, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını 
sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla “Denetimden 
Sorumlu Komite” oluşturuldu. Denetimden Sorumlu 
Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörüldüğü üzere 
düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetimden So-
rumlu Komite’nin üyelerinin tamamı bağımsız yönetim 
kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Bu komite 2 üye-
den oluşturulmuş, Başkanlığına Kutsan Çelebican ve 
üyeliğe Mehmet Barmanbek getirilmiştir. Şirketimizde 
muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve 
düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgile-
rin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak 
amacıyla Şirket bünyesinde kurulan Denetimden So-
rumlu Komite 2017 yılı içinde dört toplantı yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurum-
sal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirketin uyumunu 
izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulun-
mak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Şirket 
bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kuruldu. Aday 
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Ku-
rumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmek-
tedir. 03 Nisan 2017 tarihinde bu Komitenin Başkanı 
ve bir üyesi bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından 
seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Başkanlığına 
Tunç Uluğ ve üyeliklere Mehmet Barmanbek ile Yatı-
rımcı İlişkileri Bölümünü yöneten Polat Şen getirilmiştir. 
Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı içinde 6 toplantı 
yapmıştır.

Şirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finan-
sal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendiril-
mesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin 
Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yöne-
tilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate 
alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin 
oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Ku-
rulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla ku-
rulan Risk Yönetim Komitesi’nin Başkanlığına bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri arasından K. Kaynak Küçükpınar 
seçilmiş ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu getirilmiştir. Risk 
Yönetim Komitesi 2017 yılı içinde altı toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu ile idari yapı arasında etkin koordinas-
yonun sağlanması suretiyle Yönetim Kurulu’nun etkin-
liğinin artırılması, stratejik hedeflerine uygun alanlarda 
yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanma-
sı amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde 
bulunmak üzere Yürütme Komitesi kurulmuştur. Bu 
komitenin amacı Yönetim Kurulu’nun istenen sıklıkta ve 
zamanda toplanamaması nedeniyle, Şirket ve içinde 
bulunduğu sektördeki gelişmelerin daha yakından takip 
edilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek; 
Şirket idari yapısı ile Yönetim Kurulu arasında koordi-
nasyonu sağlamak; Şirket için uygun stratejilerin geliş-
tirilmesi ve faaliyetlerin etkinliği için öneriler sunmaktır. 
Yürütme Komitesinin Başkanlığına Rahmi M. Koç ve 
üyeliklerine Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç 
ve Caroline N. Koç getirilmiştir.  

Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 
üyelerden oluştuğu hususları Şirketimizin internet 
sitesinde (www.arcelikas.com) yayınlanarak kamuya 
açıklanmıştır.
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5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap 
verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan 
Vekili seçmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine 
Başkan ve Üye seçimi yapılmaktadır. Ayrıca icracı üye 
olarak Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şir-
ketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin 
etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemlerini oluşturmuştur ve etkinliğini gözden geçir-
mektedir.

Arçelik A.Ş.’nin 16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında alınan karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 378’inci maddesi ile SPK’nın Kurumsal 
Yönetim Tebliği’ne uyum ve yönetim kurulu bünyesin-
deki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, 
şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye dü-
şürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetil-
mesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetim 
Komitesi kurulmuştur. Komitenin Başkanlığını Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi  Sayın K. Kaynak Küçükpınar 
yürütmektedir. Komitenin diğer üyesi ise Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Fatih K. Ebiçlioğlu’dur.

Risk Yönetim Komitesi, 2017 yılı içinde 6 adet toplantı 
gerçekleştirmiştir. Risk Yönetim Komitesi, şirketi etki-
leyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, 
etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin 
kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, 
raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemle-
rin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemleri-
nin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye 
ve önerilerde bulunmaktadır.

Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı 
bünyesinde bulunan Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlü-
ğü, şirketi etkileyebilecek stratejik, uyum, dış kaynaklı, 
finansal ve operasyonel risklerin yönetilmesi, koordi-
nasyonu ve gözetimini oluşturmuş olduğu risk yönetim 
sistemi aracılığıyla sağlamakta ve Risk Yönetim Komite-
si’ne raporlamaktadır.

İç kontrol mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yürütülme-
si için, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılı-
ğı bünyesinde oluşturulmuş olan İç Denetim Yöneticiliği 
tarafından Denetimden Sorumlu Komite’ye yıl içinde 
yaptığı toplantılar ile bilgi aktarılmaktadır. Komite, 
sürekli olarak sistemin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini 
yapmakta, gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol me-
kanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yöne-
tim Kurulu’na aktarmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, şirketin 
risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tut-
makta, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin 
öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare 
ve temsil etmektedir. 

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamak-
ta, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakla-
rını belirleyerek, yönetimin performansını denetlemek-
tedir. 

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas 
Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikala-
ra uygunluğunu gözetir. 

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana İş Hedefleri aşağıda 
belirtilmektedir:

Şirket misyonu; Koç Topluluğu değer, hedef ve strateji-
leri doğrultusunda; müşterilerin gereksinimlerini aşarak 
karşılayan, ev hayatını kolaylaştıran, kolay satın alına-
bilen ve kullanılabilen, güvenilir ürünleri geliştirmek, 
üretmek, sunmak ve satış sonrası hizmetlerini vermek, 
müşteri ve çalışanların memnuniyetini ve uzun vadeli 
bağlılığını sağlayarak, tüm kaynakları en etkin biçimde 
kullanmak suretiyle, paydaşlarının beklentilerini karşıla-
yarak, hedef pazarlarda sürekli gelişmek ve büyümektir. 

Şirket vizyonu “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” ola-
rak belirlenmiştir. “Dünyaya Saygılı” çünkü; Şirket, çevre 
dostudur, insana değer verir, sorumluluğunun bilincin-
dedir. “Dünyada Saygın” çünkü; kendini aşarak, daima 
daha yükseği hedefler.
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Şirket ana iş hedefleri aşağıdadır:

•  Mevcut pazarlarda büyüyerek ve yeni pazarlara  
 girerek sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek

•  Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak karlılık düzeyini  
 sürekli kılmak

•  Ar-Ge, inovasyon, kalite, tasarım, marka ve müşteri  
 odaklı olmak

•  Müşteriye ve topluma değer katan, öncü, yenilikçi,  
 çevreye ve iklim değişikliğine ürün yaşam döngüsü  
 boyunca duyarlı, ürün, çözüm ve teknolojileri sunma  
 yeteneğini arttırmak

•  İnsan odaklı yaklaşımla, farklılıkları yöneterek küresel  
 organizasyon ve yetenekleri geliştirmek ve elde  
 tutmak. 

Şirketin vizyonu ve ana iş hedefleri Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu 
hedefler kamuya KAP, faaliyet raporu, internet sitesi ve 
bilgilendirme niteliğindeki toplantı, açıklama gibi vesile-
ler ve uygun iletişim araçları ile duyurulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, 
Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dö-
nem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edil-
mektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, 
mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde 
yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar 

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 
sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların 
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme 
esaslarını içeren Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ilk olarak 
29.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurulumuzdan üç hafta 
önce yayınlanan “Bilgilendirme Dokümanı” aracılığı ile 
internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş 
ve söz konusu Genel Kurulu takiben uygulamaya alın-
mıştır. 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Ge-
nel Kurul gündeminde de yer alan ve Şirketimiz internet 
sitesi ile kamuya açıklanan söz konusu politika, 2017 yılı 
faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplan-
tısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne 
sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan 
ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve 
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finan-
sal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst 
düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamala-
ra paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. 
Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket 
tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehleri-
ne teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak 
işlemler söz konusu değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesin-
de pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı 
ödeme planları kullanılmamaktadır. 


