Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlay›ﬂ›m›z

Sorumlu yönetim,
sürdürülebilir geliﬂim

Dünya’n›n kaynaklar›n›n s›n›rl› oldu¤unu biliyoruz ve bu kaynaklar› dikkatli kullanmak ve geliﬂtirmekle beraber, yaﬂam standart›m›z› art›rmak ve sürdürülebilir k›lmak
için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine oldu¤u kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düﬂtü¤ünün bilincindeyiz.
Sürdürülebilir geliﬂim konusunda üstlendi¤imiz sorumluluklar; çevre ve toplumsal sosyal duyarl›l›klar›m›z ile birlikte, iﬂimizi yaparken, kanun, ahlak standartlar›,
kurumsal yönetim anlay›ﬂ›m›z ve insan haklar›na tam anlam›yla uyumlu davranmam›z Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlay›ﬂ›m›z› oluﬂturmaktad›r.
Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’un belirledi¤i "en de¤erli varl›¤›m›z insan kayna¤›m›zd›r" ilkemiz ile çal›ﬂanlar› ve tüm iﬂ ortaklar›yla bu sorumluluklar› yerine getiriyor
ve gücümüzü sahip oldu¤umuz kurum de¤erlerinden alarak, misyonumuz do¤rultusunda kendimizi toplumun ihtiyaçlar›na karﬂ› sorumlu görüyoruz.

Kurumsal Yönetim Anlay›ﬂ›m›z

Kurumsal de¤erlerimiz ve kültürümüz, etik anlay›ﬂ›m›z, iyi yönetiﬂim felsefemiz
ve iﬂ ahlak› ilkelerimiz sorumluluklar›m›z› yerine getirmemizde bizlere yol
göstermektedir.
Uluslararas› iﬂ standartlar› do¤rultusunda, paydaﬂlar ve kurumlar aras›nda güveni
sa¤layan kurumsal yönetimin dört ilkesini - hesap verebilirlik, sorumluluk, aç›kl›k
ve ﬂeffafl›k, adil davran›ﬂ - faaliyetlerimize taﬂ›mam›z uzun vadede ﬂirketimizin
verimlili¤i ve baﬂar›s› için kaç›n›lmazd›r.

Arçelik A.ﬁ., paydaﬂlar›na, özellikle yat›r›mc›lar›na karﬂ› güven ve istikrar
yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, do¤ru kurumsal yönetimden
geçti¤inin bilincindedir. Kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki performans›m›z›n
yans›malar›n›, özellikle kurumsal yat›r›mc›lar ile yapt›¤›m›z toplant›larda çok net
görüyoruz.
Kâr hedeflerine ulaﬂmak için sadece iﬂ sonuçlar› ve güçlü sermaye yap›s›na ba¤l›
kalmayarak uzun y›llar sonucunda yaratt›¤›m›z "Kurum ‹tibar›"n› da önemli bir
de¤er olarak yönetmekteyiz.
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SPK’n›n 04.07.2003 Tarih ve 35/835 Say›l› Karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de
kamuya aç›klanm›ﬂ olan "Kurumsal Yönetim ‹lkeleri"nin uygulanmas› ve hayata
geçirilmesi; özellikle halka aç›k ﬂirketlerin kredibilitesi ve finansman imkânlar› aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya ç›karan söz konusu ilkeler
ﬁirketimiz taraf›ndan benimsenmiﬂ olup, tamam›na yak›n k›sm› uygulanmaktad›r.
SPK’n›n 10.12.2004 Tarih ve 48/1588 Say›l› Toplant› Karar› gere¤ince, ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) iﬂlem gören ﬂirketlerin 2004 y›l›na iliﬂkin
faaliyet raporlar›ndan baﬂlamak üzere, faaliyet raporlar›nda ve varsa ‹nternet
sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlar›na yer
vermeleri uygun görülmüﬂtür. Buna göre Arçelik A.ﬁ. içerisinde söz konusu ilkeler
ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluﬂturulmuﬂ ve yap›lan çal›ﬂma
sonucunda, 2005 Faaliyet Raporu’na ve web sayfas›na aﬂa¤›daki ilkelere uyum
konusundaki bilgiler eklenmiﬂtir.
1999 y›l›nda yay›mlanan "OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri" 2004 y›l›nda revize
edilmiﬂ olup, SPK da "2004 OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri" ile Sermaye Piyasas›
Kurulu "Kurumsal Yönetim ‹lkeleri" aras›ndaki uyumu sa¤lamak amac›yla kendi
ilkelerini güncellemiﬂtir. Arçelik A.ﬁ. 2005 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda haz›rlanm›ﬂt›r.
BÖLÜM I – PAY SAH‹PLER‹

SPK’n›n Seri VIII, No: 39 Say›l› Tebli¤i dikkate al›narak gerekli Özel Durum
Aç›klamalar›n› ‹MKB ve SPK’ya bildirmek,
Sermaye Piyasas› Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen de¤iﬂiklikleri
takip etmek ve ﬁirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu nezdinde ﬁirket’i temsil etmek,
Pay sahipleri ile iliﬂkiler konusunda sorumlu çal›ﬂanlar:
Fatih Kemal Ebiçlio¤lu Genel Müdür Yard›mc›s›- Finansman ve Mali ‹ﬂler
0212 314 34 01
fatih.ebiclioglu@arcelik.com
Türkay Tatar

Finansman Direktörü
0212 314 31 84

turkay.tatar@arcelik.com

Çi¤dem Ergüven

Yat›r›mc› ‹liﬂkileri ve ‹ﬂtirakler Yöneticisi
0212 314 31 13
cigdem.erguven@arcelik.com

Turhan Sar›

Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Uzman›
0212 314 31 15
turhan.sari@arcelik.com

Baran Bülbül

Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Uzman›
0212 314 31 17
baran.bulbul@arcelik.com

1. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi

Faks: (0 212) 314 34 90

Arçelik A.ﬁ.’de pay sahipleri ile iliﬂkiler, Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluﬂturulmuﬂ sorumlu birim taraf›ndan yürütülmektedir.
Birimin yürüttü¤ü baﬂl›ca faaliyetler aras›nda ﬂunlar yer al›r:

2005 y›l› içerisinde ﬁirket hakk›nda, mevcut ve potansiyel hissedarlara detayl› bilgi
aktarmak amac›yla;

Pay sahiplerine iliﬂkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n›
sa¤lamak,
ﬁirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›ﬂ, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler
hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ﬁirket ile ilgili yaz›l› bilgi taleplerini karﬂ›lamak,
Genel Kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleﬂme’ye ve
di¤er ﬁirket içi düzenlemelere uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamak,

Yurt d›ﬂ›nda 7 yat›r›mc› toplant›s›na kat›l›m sa¤lanm›ﬂ,
Yurt d›ﬂ› ve yurt içinde 300’ün üzerinde yat›r›mc› ile görüﬂme gerçekleﬂtirilmiﬂ
ve ﬁirketimize yöneltilen sorular yan›tlanm›ﬂt›r,
Yurt içinde 3 bas›n toplant›s› düzenlenerek, kamuoyu ve yat›r›mc›lar
bilgilendirilmiﬂtir.
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

Genel Kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dökümanlar›
haz›rlamak,

Arçelik A.ﬁ.’de bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay sahipleri aras›nda
ayr›m yap›lmamaktad›r.

Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n talep
eden pay sahiplerine yollanmas›n› sa¤lamak,

Yukar›da yer verilen, 2005 y›l›nda gerçekleﬂtirilen 300’ün üzerinde yat›r›mc›
görüﬂmesine ek olarak, tüm pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniﬂletilmesi
amac›yla, mali tablolar›n yan› s›ra haklar›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü bilgi
güncel olarak elektronik ortamda (www.arcelikas.com.tr) Türkçe ve ‹ngilizce olarak
pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmaktad›r.

Mevzuat ve ﬁirket’in bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile
ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
ﬁirket’in yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda, bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lara tan›t›m›n›
yapmak,
ﬁirket hakk›nda de¤erlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
Yurt d›ﬂ›nda çeﬂitli kurumlar taraf›ndan düzenlenen konferanslara kat›larak
yat›r›mc›lar› bilgilendirmek,
Yat›r›m ﬂirketlerinin çeﬂitli ülkelerde düzenledi¤i yat›r›mc›lara yönelik tan›t›m
toplant›lar›na kat›larak yabanc› yat›r›mc›lar› bilgilendirmek,
ﬁirket ve sektör hakk›nda araﬂt›rma yapan lisans, yüksek lisans ö¤rencileri
ile üniversitelerdeki ö¤retim üyelerinin bilgi taleplerini karﬂ›lamak,

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen çok say›da bilgi talepleri, ortaklar aras›nda
hiçbir ayr›m gözetmeksizin, ﬂifahi veya yaz›l› olarak yan›tlanm›ﬂt›r. 2005 y›l› içinde
geçmiﬂ y›llarla ilgili olarak kâr pay›n› alamayan ve sermaye art›r›m›na kat›lamayan
80 hissedar›m›z›n gerekli iﬂlemleri yap›lm›ﬂt›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Bilten taraf›ndan
teknik çal›ﬂmalar› yürütülen KAP (Kamuyu Ayd›nlatma Projesi) kapsam›nda, SPK’ya
ve ‹MKB’ye göndermek zorunda oldu¤umuz bilgilerin elektronik ortamda elektronik
imzal› olarak gönderilmesi amac›yla ﬁirketimiz bünyesinde gerekli çal›ﬂmalar
baﬂlat›lm›ﬂ ve tamamlanm›ﬂt›r. Kamuyu Ayd›nlatma Projesi devreye girdi¤inde
güvenli ve h›zl› bir biçimde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
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ﬁirketimiz sermaye piyasas› araçlar›n›n kayden izlenmesi amac›yla kurulan Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.’ye üye olmuﬂtur. ‹MKB’de iﬂlem gören ﬁirketimiz hisse senetleri
kaydileﬂtirilmiﬂ olup, art›k hisse senedi bast›r›lmayacak ve böylece maliyet tasarrufu
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Ayr›ca Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde pay sahiplerimizin
iﬂlemlerinin yerine getirilmesi amac›yla, Koç Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. ile anlaﬂma
yap›larak, tüm Koçbank ﬂubelerinden kâr pay› tahsilatlar› ve sermaye art›r›m iﬂlemleri
ile hesap açma iﬂlemlerini yerine getirmeleri sa¤lanacakt›r.
ﬁirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetçi
(PricewaterhouseCoopers) ve Genel Kurul’da seçilen Denetçiler taraf›ndan periyodik
olarak denetlenmektedir. ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nde özel denetçi atanmas›na iliﬂkin
bir düzenleme bulunmamaktad›r. Dönem içinde özel denetçi tayini hakk›nda ﬁirketimize
herhangi bir talep yap›lmam›ﬂt›r.
3. Genel Kurul Bilgileri
2005 y›l› içinde sadece Ola¤an Genel Kurul yap›lm›ﬂ ve Genel Kurul’a ço¤unlu¤un
kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁirket pay sahipleri (vekâletname vererek), menfaat sahipleri
ve medya toplant›ya kat›lm›ﬂt›r. ‹zleyici kapsam›nda yaz›l› ve görsel bas›n ile çeﬂitli
arac› kurum ve banka temsilcileri de toplant›ya iﬂtirak etmiﬂlerdir.
Genel Kurul toplant› ilan›, mevzuat ile öngörülen usullerin yan› s›ra, mümkün
olan en fazla say›da pay sahibine ulaﬂmay› sa¤layacak ﬂekilde web sitemizde kullan›lmak
üzere asgari 3 hafta önceden yap›lmaktad›r.
Tüm bildirimlerde; Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyulmaktad›r.
Y›ll›k Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr da¤›t›m önerisi, Genel
Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak haz›rlanan bilgilendirme döküman› ve gündem
maddelerine dayanak teﬂkil eden di¤er belgeler ile Esas Sözleﬂme’nin son hali ve
Esas Sözleﬂme’de de¤iﬂiklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul
toplant›s›na davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren, ﬁirket’in merkez ve ﬂubeleri
ile web sitemizde, pay sahiplerinin en rahat ﬂekilde ulaﬂabilece¤i yerlerde incelemeye
aç›k tutulmaktad›r.
ﬁirketimiz Genel Kurul gündem baﬂl›klar›, aç›k ve farkl› yorumlara yol açmayacak
ﬂekilde ifade edilmektedir.
Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vas›tas›yla temsil ettirecekler için
vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve web sitemizde bulunmaktad›r.
Toplant›dan önce, toplant›da oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik
ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r.
2005 y›l›nda pay sahipleri taraf›ndan gündeme madde eklenmesi hakk›nda
herhangi bir talep ﬁirketimize ulaﬂmam›ﬂt›r.
ﬁirket’in geçmiﬂ hesap döneminde gerçekleﬂen veya bilgimiz dahilinde gelecek
dönemlerde planlad›¤› yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir de¤iﬂiklik
söz konusu de¤ildir. Böyle bir de¤iﬂiklik oldu¤u takdirde mevzuat dahilinde kamuya
aç›klama yap›lacakt›r.

Genel Kurul toplant›lar›m›z, pay sahipleri aras›nda eﬂitsizli¤e yol açmayacak ﬂekilde,
pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaﬂ›k usulle yap›lmaktad›r.
Yurt d›ﬂ›nda veya yurt içinde yerleﬂik pay sahiplerimizin toplant›ya kat›lmalar›n›
kolaylaﬂt›rmak üzere, ilan metinlerinde belirtti¤imiz bir haftal›k sürenin alt›na
inilebilmekte ve Genel Kurul’a kat›lmalar› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik
pay sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakk›nda bilgilendirilmesi
amac›yla gerek duyacaklar› tüm dökümanlar ‹ngilizce’ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde
bu pay sahiplerimizin takas ve saklama iﬂlemlerini yapan bankalar arac›l›¤› ile
gönderimi yap›lmaktad›r.
Genel Kurul’a kat›l›m› fazlalaﬂt›rmak ve kolaylaﬂt›rmak için ﬂehrin merkezi bir yerinde
toplant› yap›lmaktad›r. Kat›l›mc› say›s› y›llar itibariyle takip edilmekte ve toplant› yeri
kat›l›mc› say›s›na göre belirlenmektedir. Toplant›n›n yap›ld›¤› mekân bütün pay
sahiplerinin kat›l›m›na imkân verecek özelliktedir. Genel Kurul toplant›s›na davet Türk
Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Kanunu ve ﬁirket Ana Sözleﬂmesi hükümlerine
göre, Yönetim Kurulu’nca yap›lmaktad›r. Genel Kurul’un yap›lmas› için Yönetim Kurulu
karar› al›nd›¤› anda ‹MKB ve SPK’ya aç›klamalar yap›larak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
SPK ve ‹MKB düzenlemeleri uyar›nca, mali tablolar›n hesap dönemi sonundan itibaren
14 hafta içinde kamuya aç›klanmas› gerekmektedir. Ancak, ﬁirketimiz mali tablolar›n›
daha k›sa bir sürede aç›klayabilmektedir. 2005 y›l› sonuna ait mali tablolar›m›z da
9’uncu hafta sonunda aç›klanm›ﬂt›r. Sonuçlar›n aç›klanmas›n› takiben, Genel Kurul
çal›ﬂmalar› baﬂlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmas›n›n ard›ndan Genel
Kurul toplanmaktad›r. Ancak, bütün bu sürecin tamamlanmas› için gereken süre
nedeniyle, Genel Kurul’un hesap döneminden sonra 3 ay içinde toplanmas› mümkün
olmamaktad›r. ﬁirketimiz Genel Kurul’unu 2004 y›l› faaliyetleri için 12 Nisan 2005
tarihinde gerçekleﬂtirmiﬂ, 2005 y›l› faaliyetleri için ise 5 Nisan 2006 tarihini belirlemiﬂtir.
Genel Kurul toplant›s› süresince gündemde yer alan konular tarafs›z ve ayr›nt›l› bir
ﬂekilde aç›k ve anlaﬂ›labilir bir yöntemle pay sahiplerine aktar›l›r; pay sahiplerine eﬂit
ﬂartlar alt›nda düﬂüncelerini aç›klama ve soru sorma imkân› verilerek sa¤l›kl› bir
tart›ﬂma ortam› oluﬂturulur. Pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey
yöneticilerine uygulanan ücret politikas›na iliﬂkin görüﬂ ve önerilerini sunma f›rsat›
verilir.
Genel Kurul’da giriﬂ kart› alm›ﬂ her hissedar ﬁirket faaliyetleri hakk›nda görüﬂ belirtip
ﬁirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yan›t verilmektedir.
Pay sahiplerinin Genel Kurul toplant›s›nda gündem metinleri hakk›ndaki oy kullan›mlar›
tutana¤a geçirilmektedir. Toplant›da her gündem maddesi ayr› ayr› oylanmaktad›r.
Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Hükümet Komiseri gözetiminde yap›lmaktad›r.
Önemli nitelikteki mal varl›¤› al›m›, sat›m› ve kiraya verilmesi ile ba¤›ﬂ ve yard›mda
bulunulmas› hakk›nda Yönetim Kurulu’na Genel Kurul’ca yetki verilmiﬂtir. Ana
Sözleﬂmemiz buna uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
Genel Kurul Tutanaklar› yenilenen web sitemizde (www.arcelikas.com.tr) yer almakta
ve ayr›ca ﬁirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlar›m›z›n incelemesine aç›k olup,
talep edenlere verilmektedir.
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4. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Genel Kurul toplant›lar›nda oy kullanma prosedürü toplant› baﬂlang›c›nda pay
sahiplerine duyurulur. ﬁirketimizde oy hakk›n› zorlaﬂt›r›c› uygulamalardan kaç›n›lmakta
ve s›n›r ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakk›n› en kolay ve uygun
ﬂekilde kullanma f›rsat› sa¤lanmaktad›r.
ﬁirketimizde oy haklar›n›n kullan›m›na yönelik Ana Sözleﬂmemizde bir imtiyaz
bulunmamaktad›r. Her pay›n bir oy hakk› bulunmaktad›r. Ortaklar›m›z aras›nda bizim
iﬂtirakimiz olan tüzel kiﬂi yer almamaktad›r. Pay sahibi olmayan kiﬂinin temsilci olarak
vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen bir hüküm Ana Sözleﬂmemizde yoktur.
Az›nl›k paylar›n› temsil eden hissedarlar, Genel Kurul’da sa¤lad›klar› kat›l›mlar›yla,
Yönetimi ço¤unluk hissedarlarla birlikte oluﬂturmaktad›rlar. Birikimli oy kullanma
yöntemine ise Ana Sözleﬂmemizde yer verilmemiﬂtir.
5. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Kâr da¤›t›m›nda, Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri
ve ﬂirket menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl› bir politika izlenmektedir.

ﬁirket’in sermaye piyasas› araçlar›na etki etme ihtimali bulunan geliﬂmeler, mevzuat
ile belirlenen süre içinde zaman geçirmeksizin kamuya aç›klan›r. Yap›lan aç›klamalar
ile ilgili olarak sonradan ortaya ç›kan de¤iﬂiklikler ve geliﬂmeler sürekli olarak
güncellenmekte ve kamuya duyurulmaktad›r.
Kamuya yapt›¤›m›z aç›klamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç veri da¤›t›m ﬂirketleri,
yaz›l› ve görsel medya ile web sitemiz etkin bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
ﬁirketimizin Yönetim Kurulu, ﬁirket Yönetimi, Yurt D›ﬂ› ﬁirketlerimizin Yönetimi,
2005 y›l›nda gerçekleﬂen ve özel durum aç›klamas›yla kamuoyuna aç›klanan atama
ve ayr›lmalar aﬂa¤›daki ﬂekildedir.
Yönetim Kurulu 2005*
Rahmi M. Koç

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Dr. Bülent Bulgurlu**

Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Robert Sonman

Yönetim Kurulu Üyesi

Kâr da¤›t›m politikam›z, ilgili mevzuat ve yat›r›m ihtiyaçlar›m›z imkân verdi¤i sürece,
Yönetim Kurulu taraf›ndan Genel Kurul onay›na sunulacak kâr pay› tutarlar›n›n uzun
vadeli ortalamas›n›n, ﬁirketimiz y›ll›k da¤›t›labilir kâr›n›n %50’sinden az olmamas›
ﬂeklinde belirlenmiﬂtir.

Mustafa V. Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz Solako¤lu

Yönetim Kurulu Üyesi

F. Bülend Özayd›nl›

Yönetim Kurulu Üyesi

ﬁirketimizin kâr da¤›t›m›, TTK’ya ve SPK’ya uygun ﬂekilde ve yasal süreler içinde
gerçekleﬂmektedir. 12 Nisan 2005 tarihli Genel Kurulumuzda 2004 y›l› faaliyet sonuçlar›
sonucunda brüt %57,3 (net %54,76) oran›nda kâr pay› da¤›t›m› karar› al›nm›ﬂ ve
16 May›s 2005 tarihinden itibaren da¤›t›m gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket kâr›na kat›l›m
konusunda Ana Sözleﬂmemizde imtiyaz bulunmamaktad›r.

Temel K. Atay**

Yönetim Kurulu Üyesi

ﬁirketimiz Ana Sözleﬂme’sinde kâr pay› avans› da¤›t›labilece¤i hakk›nda hüküm
bulunmakta, pay sahiplerinden ilgili y›lla s›n›rl› olmak üzere kâr pay› avans›
da¤›t›labilece¤i hususunda izin al›nmaktad›r.

Denetim Kurulu Üyeleri

6. Paylar›n Devri

Mert ﬁ. Bayram***

Ana Sözleﬂmemizde, pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaﬂt›r›c›
uygulamalar ve pay devrini k›s›tlayan hükümler mevcut de¤ildir.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
7. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
SPK’n›n yay›mlad›¤› Seri: VIII No: 39 Tebli¤ uyar›nca özel durumlar kamuya
aç›klanmaktad›r. ﬁirketimizde, Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
gerekli görülen veya aç›klanmas›nda yasal zorunluluk bulunan bilgileri, gerekli
s›kl›klarla kamuya duyurmaktad›r. Bilgileri duyurmak ile yükümlü kiﬂiler Faaliyet
Raporu’nda belirtilmiﬂtir.

M. Ömer Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

A. Gündüz Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Özyurt

* Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleﬂmemiz paralelinde Ola¤an Genel Kurul
toplant›s›nda her y›l yeniden belirlenir. Bu çerçevede tüm üyelerimiz, 12 Nisan 2005
tarihinden geçerli olmak üzere görev alm›ﬂlard›r.
** Dr. Bülent Bulgurlu ve Temel K. Atay ayn› zamanda Denetim Komitesi üyeleridir.
*** 12 Nisan 2005 tarihli Ola¤an Genel Kurulumuzda denetçi olarak seçilmiﬂ bulunan
Fatih Kemal Ebiçlio¤lu, ﬁirketimizde boﬂalan Genel Müdür Yard›mc›s›-Finansman
ve Mali ‹ﬂler pozisyonuna atanmas› nedeniyle, 18.04.2005 tarihinde Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre di¤er ﬂirket denetçimiz Serkan Özyurt taraf›ndan, yap›lacak
ilk Genel Kurul toplant›s›na kadar görev yapmak üzere atanm›ﬂt›r.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yönetim 2005 (31.12.2005)

Yönetim Yurt D›ﬂ› ﬁirketler (31.12.2005)

Aka Gündüz Özdemir

Genel Müdür

Brigitte Petit

Ülke Müdürü - Fransa / Beko France Genel Müdürü

Atilla ‹lbaﬂ*

Genel Müdür Yard›mc›s› - Üretim ve Teknoloji

Clayton Witter

Ülke Müdürü - ‹ngiltere / Beko PLC Genel Müdürü

Fatih Kemal Ebiçlio¤lu*

Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹ﬂler

‹smail Kürﬂat Coﬂkun*

Ülke Müdürü – ‹talya / Arcelitalia SRL Genel Müdürü

Mustafa Nadir Yalç›nalp*

Genel Müdür Yard›mc›s› -

Kamil U¤ur Kayal›*

Ülke Müdürü - Romanya / Arctic S.A. Genel Müdürü

Uluslararas› Pazarlama ve Sat›ﬂ

Nam›k Koçer

Ülke Müdürü - ‹spanya / Beko Espana Genel Müdürü

Genel Müdür Yard›mc›s› -

Orhan Sayman

Ülke Müdürü – Polonya / Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya / Beko Polska Genel Müdürü

Osman Diyarbekirli*

Ülke Müdürü - Almanya, Avusturya / Elektra Bregenz
AG Genel Müdürü, Blomberg GmbH Genel Müdürü,
Beko Deutschland Genel Müdürü
Ülke Müdürü - Rusya / Beko LLC Genel Müdürü

ﬁirzat Subaﬂ›

Türkiye Pazarlama ve Sat›ﬂ
Ahmet ‹hsan Ceylan

Biliﬂim Teknolojileri Direktörü

Ahmet Sak›zl›

Ürün Planlama ve Koordinasyon Direktörü

Tevfik Adnan Tüfekçi*

Ali Tayyar

Mali ‹ﬂler Direktörü - Merkez / ‹ﬂletmeler

*Atamalar 2005

Cemal Can Dinçer*

Uluslararas› Sat›ﬂ Direktörü - Avrupa D›ﬂ› Pazarlar

Sat›nalma Direktörü - Ferhat Erçetin (28 ﬁubat 2005 tarihi itibariyle bu pozisyona
atanm›ﬂt›r.)

Cemal ﬁeref O¤uzhan Öztürk* Ürün Direktörü - Çamaﬂ›r Makinesi
Dilek Temel

Resmi ve Sektörel ‹liﬂkiler Koordinatörü

Ferhat Erçetin*

Sat›nalma Direktörü

Hilmi Cem Akant*

Uluslararas› Sat›ﬂ Direktörü - Avrupa ve ‹ﬂ Geliﬂtirme

‹hsan Somay

Mali ‹ﬂler Direktörü - Sat›ﬂ / Pazarlama

‹smail Hakk› Sa¤›r

Ürün Direktörü - Buzdolab›

Koral Boro

Beko Sat›ﬂ Direktörü

Mehmet Savaﬂ*

Ürün Direktörü - Piﬂirici Cihazlar›

Melis Mutuﬂ ﬁahinler*

Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü

Murad ﬁahin*

Pazarlama Direktörü

Mustafa Türkay Tatar*

Finansman Direktörü

Oktay Sokullu

Arçelik Sat›ﬂ Direktörü

Salih Arslantaﬂ

Ürün Direktörü - Bulaﬂ›k Makinesi

Serdar Sözeri

Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü

Sibel Kesler*

Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü

ﬁemsettin Eksert

AR-GE Direktörü

ﬁerife Füsun Ömür*

‹nsan Kaynaklar› ve Stratejik Planlama Direktörü

Ürün Direktörü - Çamaﬂ›r Makinesi - C. ﬁ. O¤uzhan Öztürk (28 ﬁubat 2005 tarihi
itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Genel Müdür Yard›mc›s› - Üretim ve Teknoloji - Atilla ‹lbaﬂ (4 Mart 2005 tarihi
itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Pazarlama Direktörü - Murad ﬁahin (4 Mart 2005 tarihi itibariyle bu pozisyona
atanm›ﬂt›r.)
‹nsan Kaynaklar› ve Stratejik Planlama Direktörü - ﬁerife Füsun Ömür (4 Mart 2005
tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹ﬂler – Fatih K. Ebiçlio¤lu (18 Nisan
2005 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Genel Müdür Yard›mc›s› - Uluslararas› Pazarlama ve Sat›ﬂ – M. Nadir Yalç›nalp
(18 May›s 2005 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Uluslararas› Sat›ﬂ Direktörü – Avrupa D›ﬂ› Pazarlar – C. Can Dinçer (1 Haziran 2005
tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Uluslararas› Sat›ﬂ Direktörü – Avrupa ve ‹ﬂ Geliﬂtirme – H. Cem Akant (1 Haziran
2005 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Ürün Direktörü - Piﬂirici Cihazlar - Mehmet Savaﬂ (1 Haziran 2005 tarihi itibariyle
bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Ülke Müdürü - Almanya, Avusturya / Elektra Bregenz AG Genel Müdürü, Blomberg
GmbH Genel Müdürü, Beko Deutschland Genel Müdürü - Osman Diyarbekirli
(1 Haziran 2005 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Ülke Müdürü - Rusya / Beko LLC Genel Müdürü - T. Adnan Tüfekçi (1 Haziran 2005
tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Ülke Müdürü - Romanya / Arctic S.A. Genel Müdürü – K. U¤ur Kayal› (1 Haziran
2005 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Finansman Direktörü - M. Türkay Tatar (15 A¤ustos 2005 tarihi itibariyle bu pozisyona
atanm›ﬂt›r.)
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Ülke Müdürü – ‹talya / Arcelitalia SRL Genel Müdürü - ‹. Kürﬂat Coﬂkun (1 Eylül
2005 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü - Sibel Kesler (15 Ekim 2005 tarihi itibariyle
bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü - Melis Mutuﬂ ﬁahinler (1 Kas›m 2005 tarihi itibariyle
bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Ayr›lanlar 2005
Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s› - Ya¤›z Eyübo¤lu (18 Nisan 2005
tarihi itibariyle Beko Elektronik A.ﬁ.’ye Genel Müdür olarak atanm›ﬂt›r.)
Finansman Direktörü - Tamer Soyupak (10 Haziran 2005 tarihi itibariyle Beko Elektronik
A.ﬁ.’ye Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›ﬂt›r.)
Finansal Analiz, Bütçe ve Planlama Direktörü - Mehmet Yaz›r (28 ﬁubat 2005 tarihi
itibariyle emekli olmuﬂtur.)
Sat›nalma Direktörü - Zülfikar Bekar (28 ﬁubat 2005 tarihi itibariyle emekli olmuﬂtur.)
Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü - Turgut Soysal (04 Mart 2005 tarihi itibariyle
emekli olmuﬂtur.)
Uluslararas› Pazarlama ve Sat›ﬂ Grup Direktörü - ‹brahim Yaz›c› (6 Ocak 2005 tarihi
itibariyle emekli olmuﬂtur.)
8. Özel Durum Aç›klamalar›

S›kça sorulan sorular
Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve ﬁirket sermayesinin do¤rudan ya da
dolayl› olarak %5’ine sahip olan pay sahiplerinin ﬁirket’in ihraç etti¤i sermaye piyasas›
araçlar› üzerinden son bir y›l içerisinde yapt›klar› al›m sat›m iﬂlemleri
yer almaktad›r.
10. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirket’in gerçek kiﬂi nihai pay sahiplerinin kamuya aç›klanmas›nda yat›r›mc›y›
etkileyebilecek özel bir durum mevcut de¤ildir. Koç Ailesi bireylerinin gerçek kiﬂi
nihai hakim pay sahibi konumunda olduklar› kamu taraf›ndan bilinen bir husus
oldu¤undan ayr›ca bir hesaplama yap›larak kamuya duyurulmam›ﬂt›r.
11. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
ﬁeffafl›k ile ﬁirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki dengeyi sa¤lamada tüm ﬁirket
çal›ﬂanlar›n›n içeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›yla ilgili kurallara dikkat etmesine
önem verilmektedir.
Çal›ﬂma süresince ö¤renilen, ﬁirket’e ait, gerekli kiﬂiler d›ﬂ›nda bilinmesi ﬁirketçe
arzu edilmeyen, ticari s›r olarak nitelendirilebilecek bilgiler "ﬁirket Bilgisi" olarak
kabul edilir. Tüm çal›ﬂanlar Arçelik A.ﬁ.’de çal›ﬂ›rken ve sonras›nda ﬁirket bilgisini
korurlar, do¤rudan veya dolayl› olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik çal›ﬂan› görevi
nedeniyle içeriden ald›¤› bilgilere dayanarak Arçelik veya di¤er bir Koç Grubu ﬂirketine
ait hisse senetlerinin al›m sat›m›yla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Dönem içinde, ﬁirketimizce 29 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. SPK ve ‹MKB
taraf›ndan ek aç›klama istenilen durum olmam›ﬂt›r. ﬁirketimiz yurt d›ﬂ› borsalarda
kote olmad›¤›ndan SPK ve ‹MKB d›ﬂ›nda Özel Durum Aç›klamas› yap›lmas›
gerekmemektedir. Özel Durum Aç›klamalar›, Kanunun öngördü¤ü süreçte yap›ld›¤›ndan
SPK taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›ﬂt›r.

ﬁirket’in sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye
ulaﬂabilecek konumdaki yöneticileri; ﬁirket’in ihraç etti¤i sermaye piyasas› araçlar›
ile al›m sat›m yapmalar› halinde, bu iﬂlemleri kamuya aç›klarlar.

9. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹

ﬁirketimiz, yat›r›mc› iliﬂkilerini daha etkin ve h›zl› ﬂekilde sürdürebilmek, hissedarlarla
sürekli iletiﬂim içinde olmak amac›yla, resmi web sitesi, www.arcelikas.com.tr’de
Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere SPK’ya verilen mali tablolar›n› yay›mlamaktad›r.
‹nternet sitesinde;

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ticaret sicil bilgileri
Ortakl›k yap›s›
Yönetim Kurulu Üyeleri
Esas Sözleﬂme’nin son hali
Son 4 y›ll›k faaliyet raporlar›
Özel durum aç›klamalar›
Kurumsal yönetim uyum raporu
Genel Kurul toplant›lar›na kat›lanlar cetveli ve toplant› tutanaklar›
Vekaleten oy kullanma formu
Periyodik mali tablo ve ba¤›ms›z denetim raporlar›
Genel Kurul toplant›s› gündemi

ﬁirket faaliyet raporunda içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂi kapsam›ndaki üst
yönetimi temsil eden kiﬂilerin listesi verilmiﬂtir.

ﬁirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle ﬁirket ile do¤rudan iliﬂki içinde
bulunan üçüncü kiﬂileri ifade etmek üzere kullan›lm›ﬂt›r. Menfaat sahipleri, kendilerini
ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplant›lara davet edilerek veya telekomünikasyon
araçlar› kullan›larak bilgilendirilmektedir. ﬁirketimiz menfaat sahipleri ile iﬂbirli¤i
içerisinde olman›n uzun dönemde ﬁirket menfaatine olaca¤›n› dikkate alarak, menfaat
sahiplerinin mevzuat, karﬂ›l›kl› anlaﬂma ve sözleﬂmelerle elde ettikleri haklar›na sayg›
duymakta ve bunlar› korumaktad›r. ﬁirket kurumsal yönetim yap›s› çal›ﬂanlar ve
temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik aç›dan uygun olmayan iﬂlemlere
iliﬂkin kayg›lar›n› yönetime iletmesine imkân tan›maktad›r.
13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Baﬂta ﬁirketimiz çal›ﬂanlar› olmak üzere menfaat sahiplerinin ﬁirket yönetimine
kat›l›m›n› destekleyici mekanizma ve modeller ﬁirket faaliyetlerini aksatmayacak
ﬂekilde geliﬂtirilir.
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› "öneri, anket" gibi araçlarla ﬁirket faaliyetlerini
aksatmayacak ﬂekilde desteklenmektedir.
Çal›ﬂma koﬂullar›, ortam› ve çal›ﬂanlara sa¤lanan haklar konusunda yap›lacak uygulama
de¤iﬂiklikleri için iﬂçi sendikas›n›n görüﬂü ve mutabakat› al›nmakta, kararlar birlikte
oluﬂturulmaktad›r.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Ayr›ca yetkili sat›c›lar›n yönetime kat›l›m› ise her y›l düzenlenen "Bayi Toplant›lar›"yla
sa¤lanmaktad›r.
14. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimizde, "En de¤erli sermayemiz insan kayna¤›m›zd›r" ilkesi insan kaynaklar›
politikas›n›n temelini oluﬂturmaktad›r. ﬁirketimizde insan kaynaklar› politikas›
kapsam›nda, personel al›m›na ve terfi mekanizmas›na iliﬂkin kriterler yaz›l› olarak
belirlenmiﬂtir.

15. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Müﬂteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müﬂteri
memnuniyeti düzenli olarak raporlan›p takip edilmektedir. Ticari s›r kapsam›nda,
müﬂteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizlili¤ine ﬁirketimizde önem verilmektedir.
16. Sosyal Sorumluluk

‹ﬂe al›m politikalar›m›z› oluﬂtururken ve kariyer planlamas› yaparken, eﬂit koﬂullardaki
kiﬂilere eﬂit f›rsat sa¤lanmas› ilkesini benimseriz.

ﬁirketimiz sosyal sorumluluklar›na karﬂ› duyarl›d›r. Çevre, tüketici, kamu sa¤l›¤› ile
ilgili düzenlemeler ve etik kurallara uyan ve bu konudaki politikalar›n› kamuya aç›klayan
ﬁirketimizde, kurumsal sosyal sorumluluk ayr›ca takip edilmektedir. Bu konu ile ilgili
bilgilendirme faaliyet raporunda mevcuttur.

‹nsan Kaynaklar› sürecindeki amac›m›z;

BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU

Do¤ru iﬂe do¤ru insan

17. Yönetim Kurulu’nun Yap›s› ve Oluﬂumu

Eﬂit iﬂe eﬂit ücret

ﬁirketimizin Yönetim Kurulu 9 üyeden oluﬂmakta olup ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nde,
Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilece¤i aç›klanm›ﬂt›r. Halen Say›n
A. Gündüz Özdemir ‹crac› Üye olarak Yönetim Kurulu’nda yer almaktad›r. Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin seçildi¤i Genel Kurul toplant›lar›n› müteakip, görev taksimine
iliﬂkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Vekili tespit edilmektedir.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boﬂalma oldu¤u takdirde, Türk Ticaret
Kanunu’nun 315. Maddesi hükümleri uygulan›r.

Baﬂar›ya ba¤l› liyâkat
Herkes için eﬂit f›rsat
ilkelerine ba¤l› kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliﬂtirmek ve global
rekabet ortam›nda kal›c› üstünlü¤ümüzü korumakt›r. Bu amaçla belirlenen insan
kaynaklar› sistemlerinin iﬂleyiﬂi prosedürlerle tan›mlan›r. Kat›l›mc› bir yönetim
ortam›n›n oluﬂturulmas›n› teminen, ﬁirketimizin finansal imkânlar›, ücret, kariyer,
e¤itim, sa¤l›k gibi konularda çal›ﬂanlar›m›za yönelik bilgilendirme toplant›lar› yap›larak
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunulmaktad›r. ﬁirketimiz, çal›ﬂanlar› aras›nda din, dil, ›rk ve
cinsiyet ayr›m› yapmaz; e¤itim, terfi ettirme hususlar›nda çal›ﬂanlar›na eﬂit davran›r,
bilgi, beceri ve görgülerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar› yapar ve e¤itim politikalar›
oluﬂturur.
ﬁirketimizin çal›ﬂma ortam›, güvenlik ve verimlilik aç›s›ndan en üst seviyedeki koﬂullar›
sa¤lamaktad›r.
Çal›ﬂanlar›m›z›n görev tan›mlar› ve da¤›l›m› ve performans ve ödüllendirme kriterleri
yöneticiler taraf›ndan belirlenir ve çal›ﬂanlara duyurulur. Çal›ﬂanlar ile iliﬂkiler "öneri",
"ödül", "memnuniyet anketi" çal›ﬂmalar› yolu ile insan kaynaklar› bölümü taraf›ndan
yürütülmektedir. Toplu sözleﬂme kapsam›ndaki personel ile iliﬂkiler ise yukar›da
say›lanlar d›ﬂ›nda sendika temsilcileri vas›tas› ile yürütülmektedir. Sendika temsilcileri
Sendikalar Kanunu’na göre kanuni temsilcilik hakk›na haiz olup, görev ve yetkileri
ﬂunlard›r;
‹ﬂyerinde, iﬂçi ve iﬂveren aras›nda iﬂbirli¤i ve çal›ﬂma ahengi ile çal›ﬂma
bar›ﬂ›n›n devam›n› sa¤lamak,
‹ﬂçi-iﬂveren aras›nda ç›kacak uyuﬂmazl›klar›n bu sözleﬂmedeki ﬂikayetlerin
halli prosedürü - dahilinde, mevzuata ve toplu iﬂ sözleﬂmesine uygun biçimde
çözümlenmesinde yard›mc› olmak,
Sözleﬂmenin uygulanmas›n› sa¤lamak,
Kanun d›ﬂ› eylem ve uyuﬂmazl›klar› önlemektir.

Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyeleri’nin, ﬁirket konusuna giren iﬂleri bizzat veya
baﬂkalar› ad›na yapmalar› ve bu tür iﬂleri yapan ﬂirketlere ortak olabilmeleri hususunda
TTK 334 ve 335. Maddeleri kapsam›nda Genel Kurul’dan onay al›nmaktad›r.
Yönetim Kurulu’nda, ihtiyaç oluﬂmad›¤›ndan ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.
18. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyeleri SPK’n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 4. Bölümünün 3.1.1.,3.1.2.
ve 3.1.3. ‹lkeleri ile belirledi¤i nitelikleri taﬂ›maktad›r. Bununla birlikte, ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi’nde bu hususa yer verilmemiﬂtir.
19. ﬁirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi
ﬁirketimizin vizyonu;
"2010 y›l›na kadar kendi sektöründe dünyan›n en çok tercih edilen ilk 10 markas›ndan
birine sahip olmak" olarak belirlenmiﬂtir.
ﬁirketimizin vizyonu, misyonu, de¤erleri ve stratejileri kamu ile, gerek faaliyet raporu,
gerek web sitemiz (www.arcelik.com) gerekse bilgilendirme niteli¤indeki toplant›,
aç›klama gibi vesileler ile ve uygun iletiﬂim araçlar› ile paylaﬂ›lmaktad›r.
ﬁirketimizin vizyon ve misyonu do¤rultusunda belirlenen strateji ve hedefler, Yönetim
Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Yönetim Kurulu toplant›lar› esnas›nda, ﬁirket hedefleri ile gerçekleﬂen faaliyetleri
aras›ndaki izleme geçmiﬂ y›llardaki performans› da kapsayacak ﬂekilde takip edilmektedir.
Bu toplant›lar ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nin öngördü¤ü s›kl›kta gerçekleﬂtirilmektedir.
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20. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulumuz, menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi
için, Risk Yönetim ve ‹ç Denetim Bölümleri’ni kurmuﬂtur. Finansman ve Mali ‹ﬂler
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’n›n yetki ve sorumlulu¤unda, ilgili bölümler, finansal ve
operasyonel risklerin tespiti ve raporlamas›n›, ﬁirket’in iﬂleyiﬂ ve takip mekanizmas›n›
yürütmektedir.
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumluluklar› ﬁirket’in Ana Sözleﬂmesi’nde
aç›kça belirlenmiﬂtir. ﬁirket’in imza sirkülerinde yetkiler detayl› olarak belirtilmiﬂtir.
Bu dokümanlar, kanunun öngördü¤ü yetkili kurumlar›n yan› s›ra, ﬁirket’in web sitesinde
de yer almaktad›r.
22. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi, ﬁirket Esas Sözleﬂmesi’nin aç›kça Yönetim
Kurulu karar›na ba¤lanmas›n› emretti¤i hususlar›n, ilgili birimlerce ﬁirket Üst Yönetimi
ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun d›ﬂ›nda, Yönetim
Kurulu Üyeleri’nden herhangi birisinin spesifik bir konuya iliﬂkin karar al›nmas›
hususunu ﬁirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplant› gündemi belirlenmektedir.
ﬁirket Yönetim Kurulu’nda görüﬂülmesi istenen konular, Finansman ve Mali ‹ﬂler
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem
oluﬂturulmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II
hükmü dairesinde al›nan Yönetim Kurulu kararlar›n›n haz›rlanmas›, Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve iletiﬂimin sa¤lanmas› amac›yla Arçelik A.ﬁ. Finansman
ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s› görevlendirilmiﬂtir.
Yönetim Kurulu, iﬂlerin gerektirdi¤i ölçüde her halükarda, ﬁirket Esas Sözleﬂmesi’nin
tespit etti¤i asgari say›da olmak üzere karar almaktad›r. ‹stisnai durumlarda Yönetim
Kurulu Üyeleri’nden birinin önerisine kat›lma yolu ile oybirli¤i sa¤lanarak karar
al›nabilmektedir.
Yönetim Kurulu toplant›lar›nda aç›klanan farkl› görüﬂ ve karﬂ› oy gerekçeleri karar
zapt›na geçirilmektedir. Ancak yak›n zamanda bu türde bir muhalefet veya farkl› görüﬂ
beyan edilmedi¤inden kamuya aç›klama yap›lmam›ﬂt›r.
23. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ﬁirket’le iﬂlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir
k›s›tlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu de¤ildir.
24. Etik Kurallar
Amac› sürekli de¤er yaratmak olan Arçelik A.ﬁ., kâr hedeflerine ulaﬂmak için sadece
iﬂ sonuçlar› ve güçlü sermaye yap›s›na ba¤l› kalmamakta, uzun y›llar sonucunda
oluﬂturdu¤u kurum itibar›n› da önemli bir de¤er olarak yönetmektedir. ﬁirket
faaliyetlerimiz, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan, Genel Kurul’un bilgisine sunulan
ve kamuya aç›klanan etik kurallar› çerçevesinde yürütülmektedir. ‹ﬂ ahlak› ilkeleri
ﬁirket kültürünün önemli unsurlar›ndan biridir. Bu ilkeler, iﬂleri yürütürken uyulmas›
gereken ilkeler olup, Koç Toplulu¤u ve Arçelik A.ﬁ.’nin ortak de¤erleri do¤rultusunda
oluﬂturulmuﬂtur. Amaç, ﬁirket’in ortak de¤erlerini tan›mlamak ve yayg›nlaﬂt›rmak,
dolay›s›yla bir davran›ﬂ birli¤i oluﬂturmakt›r.

Arçelik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›, ortaklar›, bayileri ve di¤er ortaklar› ile beraber oluﬂturdu¤u
yap› içerisinde topluma, çevreye, müﬂterilerine, iﬂ ortaklar›na karﬂ› olan
sorumluluklar›n›n bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Arçelik A.ﬁ. iﬂ hayat›n›n
temel ilkelerini oluﬂturur.
Dürüstlük ve do¤ru davran›ﬂlar Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›n› iﬂ hayat›nda yönlendiren
temel ilkelerdir. ‹ﬂ hayat›nda herhangi bir durumda çal›ﬂanlar kendilerine ﬂu sorular›
yöneltir ve evet cevab›n› alm›yorlarsa o davran›ﬂ› sergilemezler:
ﬁirket’in iﬂ ahlak› ilkelerine uygun davran›ﬂ› sergiliyor muyum?
Davran›ﬂ›m Arçelik A.ﬁ.’nin itibar›n› koruyor mu?
Davran›ﬂ›m toplum taraf›ndan kabullenilir mi?
Karar alma ve uygulama sürecinde yasal çerçevenin s›n›rlar› içinde kalarak, ahlâk
ilkeleri ve ortak de¤erlere uygun davran›lmas› çok önemlidir. Bu nedenle haz›rlanm›ﬂ
olan ve 2003 y›l›nda yay›mlanan "Arçelik Ortak De¤erleri ve ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri" kitapç›¤›
bütün süreçlerde ve çal›ﬂmalarda temel k›lavuz görevi üstlenmektedir.
Aç›k, ﬂeffaf, hesap verebilen ve etik kurallar› göz ard› etmeyen bir yönetim tarz›n›
benimseyen Arçelik A.ﬁ.’nin ortak de¤erleri aras›nda güvenilirlik ve dürüstlük, özgüven,
müﬂteri duyarl›l›¤›, tak›m ruhu ve dayan›ﬂma, sürekli geliﬂim ve kalite odakl›l›k,
topluma duyarl›l›k yer al›r. Arçelik A.ﬁ. iﬂ ahlak› ilkeleri ise Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›n›
iﬂ hayat›nda yönlendiren temel ilkelerdir. Bunlardan baz›lar› aras›nda; ticari s›r
say›labilecek ﬁirket bilgilerinin korunmas›, sayg›, disiplin ve güven ortam›na dayal›
çal›ﬂma ortam›n›n sa¤lanmas›, ﬁirket çal›ﬂanlar› aras›nda eﬂit haklar›n korunmas›,
›rk, dil, din ve cinsiyet ayr›m› yap›lmamas›, çal›ﬂanlar›n entelektüel mülkiyete sayg›l›
davranmas› ilkeleri yer al›r.
25. Yönetim Kurulu’nda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
ﬁirketimizde, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine
getirmesi amac›yla denetimden sorumlu "Denetim Komitesi" oluﬂturulmuﬂtur. Denetim
Komitesi iki kiﬂiden oluﬂmaktad›r. 2005 y›l› için Say›n Dr. Bülent Bulgurlu ve Say›n
Temel Kamil Atay Denetim Komitesi’ne üye olarak Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
seçilmiﬂtir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörüldü¤ü üzere düzenli bir ﬂekilde yürütmektedir.
Söz konusu komitelerde görev alan üyeler ba¤›ms›z üye niteli¤ine haiz de¤ildir.
"Kurumsal Yönetim Komitesi"nin ise oluﬂturulmas› planlanmaktad›r. Bu konuda ilgili
mevzuat ve SPK’ca yay›mlanacak düzenlemeler do¤rultusunda hareket edilecektir.
26. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sa¤lanan haklar Genel Kurul’da kararlaﬂt›r›lmaktad›r.
12.04.2005 tarihli Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ayl›k ücret verilmesi
hissedarlarca uygun görülmüﬂtür. ‹crac› Üye niteli¤indeki üyeler performansa dayal›
ücretlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve yöneticilere ﬁirket iç prosedürleri
dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi
kulland›r›lmamaktad›r. Bu kiﬂiler lehine kefalet gibi teminatlar da verilmemektedir.

