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Dünya'daki s›n›rl› kaynaklar› dikkatli kullanmak, gelifltirmek ve sürdürülebilir
k›lmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine oldu¤u kadar kurumlara
da çok önemli sorumluluklar düfltü¤ünün bilincindeyiz.

1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹’NE UYUM BEYANI

Sürdürülebilir geliflim konusunda üstlendi¤imiz sorumluluklar, çevre ve toplumsal
sosyal duyarl›l›klar›m›z, iflimizi yaparken, kanun, ahlak standartlar› ve insan
haklar›na tam anlam›yla uyumlu davranmam›z, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
anlay›fl›m›z› oluflturmaktad›r.
Gücümüzü, kurum de¤erlerimiz ve Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un belirledi¤i
“en de¤erli varl›¤›m›z insan kayna¤›m›zd›r,” ilkemizden alarak çal›flanlar›m›z ve
tüm ifl ortaklar›m›zla bu sorumluluklar› yerine getiriyoruz.

KURUMSAL
YÖNET‹M ANLAYIfiI
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 fiirketimizin
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.

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
olanaklar› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya
ç›karan söz konusu ilkeler fiirketimiz taraf›ndan benimsenmifltir. 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 internet sitelerinde
söz konusu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlar›na yer vermeleri
uygun görülmüfltür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.fi. içerisinde söz konusu
ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluflturulmufl ve yap›lan
çal›flma sonucunda, 2004 ve 2005 y›llar›nda oldu¤u gibi 2006 Faaliyet Raporu'na
ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmifltir. ‹lkelere
tam olarak uyum sa¤layamad›¤›m›z hususlar konusundaki çal›flmalara devam
edilmektedir. 1999 y›l›nda yay›mlanan “OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” 2004
y›l›nda revize edilmifl, 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. 2006 Kurumsal Yönetim
Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r.

BÖLÜM I: PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
Arçelik A.fi.'de pay sahipleri ile iliflkiler, Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluflturulan Yat›r›mc› ‹liflkileri ve ‹fltirakler Yöneticili¤i
taraf›ndan yürütülmektedir. fiirketimizin temel amac›, pay sahiplerinin bilgi
edinme haklar›n›n adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sa¤lamakt›r.
Ayr›ca fiirketimiz, pay sahiplerinin ortakl›ktan do¤an haklar›n› eksiksiz ve en
k›sa zamanda yerine getirmektedir. Yürütülen bafll›ca faaliyetler flunlard›r:
Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n›
sa¤lamak,
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,
Genel Kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar›
haz›rlamak,
Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n talep
eden pay sahiplerine yollanmas›n› sa¤lamak,
Mevzuat ve fiirket'in bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile
ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
fiirket merkezinde düzenlenen toplant›lar ile yurt içi ve yurt d›fl›nda çeflitli
kurumlar taraf›ndan düzenlenen konferans ve toplant›lara kat›larak yat›r›mc›lar›
bilgilendirmek,
fiirket hakk›nda de¤erlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
fiirket ve sektör hakk›nda araflt›rma yapan lisans, yüksek lisans ö¤rencileri
ile üniversitelerdeki ö¤retim üyelerinin bilgi taleplerini karfl›lamak,
fiirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde yer alan
yat›r›mc› iliflkileri bölümünün içeri¤ini Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlamak,
güncellenen verileri h›zl› bir flekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin fiirket
ile ilgili bilgilere internet vas›tas›yla h›zl› ve kolay bir biçimde ulaflmas›n›
sa¤lamak,
SPK'n›n Seri VIII, No: 39 Say›l› Tebli¤i dikkate al›narak gerekli Özel Durum
Aç›klamalar›'n› ‹MKB’ye 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:
Dr. 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

Fax: (0 212) 314 34 90
2006 y›l› içerisinde fiirket hakk›nda, mevcut ve potansiyel hissedarlara detayl›
bilgi aktarmak amac›yla;
Yurt içi ve yurt d›fl›nda 7 yat›r›mc› toplant›s›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r.
Bu toplant›larda ve fiirket merkezinde 400'ün üzerinde yat›r›mc› ile görüflme
gerçeklefltirilmifl ve fiirketimize yöneltilen sorular yan›tlanm›flt›r.
2005 y›l sonu ve 2006 yar›y›l sonuçlar›n› aç›klamak amac›yla 2006 y›l›
içerisinde 2 analist toplant›s› düzenlenmifl, 2006 1. çeyrek sonuçlar›
telekonferans vas›tas›yla analistlerle paylafl›lm›flt›r.
Yurt içinde ve yurt d›fl›nda 5 bas›n toplant›s› düzenlenmifl, kamuoyu ve
yat›r›mc›lar geliflmelerle ilgili olarak bilgilendirilmifltir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
fiirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay sahipleri aras›nda
ayr›m yap›lmamaktad›r.
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniflletilmesi ve haklar›n›n sa¤l›kl›
olarak kullan›labilmesi amac›yla, mali tablolar›n yan› s›ra gerekli bilgi ve belgeler
güncel olarak elektronik ortamda Türkçe ve ‹ngilizce olarak pay sahiplerinin
kullan›m›na sunulmaktad›r.
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Dönem içinde pay sahiplerinden gelen çok say›da yaz›l› ve sözlü bilgi talepleri,
Sermaye Piyasas› Mevzuat› dahilinde ortaklar aras›nda hiçbir ayr›m gözetmeksizin,
sözlü veya yaz›l› olarak yan›tlanm›flt›r. 2006 y›l› içerisinde geçmifl y›llarla ilgili
olarak kâr pay›n› alamayan ve sermaye art›r›m›na kat›lamayan 112 hissedar›m›z›n
ifllemleri yap›lm›flt›r.

Genel Kurul toplant› ilan›, mevzuat ile öngörülen usullerin yan› s›ra, mümkün
olan en fazla say›da pay sahibine ulaflmay› sa¤layacak flekilde internet
sitemiz vas›tas›yla da asgari 3 hafta önceden yap›lmaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Uzay UEKEA
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. Ayr›ca SPK’ya ve ‹MKB'ye göndermek
zorunda oldu¤umuz mali tablolar ve özel durum aç›klamalar› internet sitemiz
vas›tas›yla Türkçe ve ‹ngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›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 doküman›
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 internet sitemizde, pay sahiplerinin
en rahat flekilde ulaflabilece¤i yerlerde incelemeye aç›k tutulmaktad›r.

fiirketimiz, sermaye piyasas› araçlar›n›n kayden izlenmesi amac›yla kurulan
Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi.'ye üye olmufl ve ‹MKB'de ifllem gören fiirketimiz
hisse senetleri kaydilefltirilmifltir. Böylece, hisse senetlerinin bast›r›lmas› ihtiyac›
ortadan kalkm›flt›r. Ayr›ca Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdinde pay sahiplerimizin
ifllemlerinin yerine getirilmesi amac›yla, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.
(eski Koç Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.) ile anlaflma yap›larak, tüm Yap› Kredi
(eski Koçbank) flubelerinden kâr pay› tahsilatlar› ve sermaye art›r›m ifllemleri
ile hesap açma ifllemlerini yerine getirmeleri sa¤lanm›flt›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 fiirketimiz’e
herhangi bir talep yap›lmam›flt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
fiirketimiz 2006 y›l› içerisinde sadece Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› düzenlemifltir.
2005 y›l› faaliyetlerinin görüflüldü¤ü ve 5 Nisan 2006 tarihinde yap›lan Genel
Kurul toplant›s›nda, fiirket sermayesini temsil eden 39.996.000.000 adet
hisseden, 34.105.280.671 adet hisse temsil edilmifltir (%85.27). fiirket pay
sahipleri (do¤rudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya
toplant›ya kat›lm›flt›r. ‹zleyici kapsam›nda çeflitli arac› kurum ve banka temsilcileri
de toplant›ya ifltirak etmifllerdir. Genel Kurul toplant›s› süresince pay sahipleri
taraf›ndan yöneltilen sorular yan›tlanm›flt›r. Toplant›n›n dilekler bölümünde pay
sahiplerimizden, fiirketimiz ürün iflletmelerinden birisini görme talebi gelmifl,
yap›lan organizasyon neticesinde, geziye kat›lma talebinde bulunan 51 pay
sahibine 25 May›s 2006 tarihinde Çay›rova, Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi'ne gezi
düzenlenmifltir.

Tüm bildirimlerde; Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyulmaktad›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
vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde
bulunmaktad›r.
Toplant›dan önce, toplant›da oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve
elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r.
2006 y›l›nda pay sahipleri taraf›ndan gündeme madde eklenmesi hakk›nda
herhangi bir talep fiirketimize ulaflmam›flt›r.
fiirketimiz 2006 y›l›nda, pazardaki rekabet gücünü art›rarak sürdürebilmek ve
tüketici elektroni¤i iflini gelifltirmek amac›yla, mevcut ifltiraki olan Beko Elektronik
A.fi.'deki pay›n› %22,36'dan %72,46'ya yükseltmifltir. Böylece iki flirket aras›ndaki
mevcut koordinasyonun daha da güçlendirilmesi, karar almada h›z ve etkinli¤in
art›r›lmas›, pazar ile üretim aras›ndaki iletiflimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu kararla, yönetim etkinli¤inin art›r›lmas› ile sa¤lanacak avantajlar›n yan› s›ra;
her iki flirketin de gerek yurt içi, gerek yurt d›fl› organizasyonlar›nda, verimlilik
art›fl› ve tasarruf sa¤lamaya yönelik yap›sal de¤iflikliklerin önü aç›lacakt›r.
fiirket’in bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planlad›¤› yönetim ve faaliyet
organizasyonunda ise 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
usulde 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 yabanc› pay sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakk›nda
bilgilendirilmesi amac›yla gerek duyacaklar› tüm dokümanlar ‹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 toplant›n›n flehrin
merkezi bir yerinde yap›lmas›na özen gösterilmektedir. Kat›l›mc› say›s› y›llar
itibariyle takip edilmekte ve toplant› yeri kat›l›mc› say›s›na göre belirlenmektedir.
2006 y›l›ndaki Genel Kurul Toplant›s› “Divan Oteli, Cumhuriyet Cad. No: 2
Elmada¤, Taksim, ‹stanbul” adresinde gerçeklefltirilmifltir. Toplant›n›n yap›ld›¤›
mekân bütün pay sahiplerinin kat›l›m›na olanak 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’ye 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. 2006 y›l› sonuna ait
mali tablolar›m›z da 10'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, 2006 y›l›
faaliyetlerinin görüflülece¤i Genel Kurul için 3 Nisan 2007 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 olana¤›
verilerek sa¤l›kl› bir tart›flma ortam› oluflturulur. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve üst düzey yöneticilere 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› internet sitemizde yer almakta ve ayr›ca fiirket merkezinde
bu tutanaklar hissedarlar›m›z›n incelemesine aç›k olup, talep edenlere verilmektedir.

5. 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 Sözleflme’mizde 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
Sözleflme'mizde 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 Sözleflme’mizde yer verilmemifltir.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Kâr da¤›t›m›nda, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin
menfaatleri ve fiirket menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl› bir politika
izlenmektedir.
Kâr da¤›t›m politikam›z, “‹lgili mevzuat ve yat›r›m ihtiyaçlar›m›z olanak 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. fiirketimizin kâr da¤›t›m
politikas› Faaliyet Raporu’nda yer almakta ve internet sitesi arac›l›¤›yla kamuya
duyurulmaktad›r.
fiirketimizin kâr da¤›t›m›, TTK'ya ve SPK'ya uygun flekilde ve yasal süreler içinde
gerçekleflmektedir. 5 Nisan 2006 tarihli Genel Kurul’umuzda 2005 y›l› faaliyet
sonuçlar›na göre brüt %50 (net %45,053) oran›nda kâr pay› da¤›t›m› karar›
al›nm›fl ve 15 May›s 2006 tarihinden itibaren da¤›t›m gerçeklefltirilmifltir.
fiirket kâr›na kat›l›m konusunda Ana Sözleflme'mizde imtiyaz bulunmamaktad›r.
fiirketimiz Ana Sözleflme'sine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan
yetkilendirilmifl olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'n›n konu ile ilgili düzenlemelerine
uymak kayd›yla kâr pay› avans› da¤›tabilir. Genel Kurul taraf›ndan Yönetim
Kurulu'na verilen kâr pay› avans› da¤›tma yetkisi, yetkinin verildi¤i y›lla s›n›rl›d›r.
7. Paylar›n Devri
Ana Sözleflme'mizde, pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaflt›r›c›
uygulamalar ve pay devrini k›s›tlayan hükümler mevcut de¤ildir.
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BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

Yönetim 2006 (31.12.2006)

fiirketimiz, kamuyla paylafl›lmas› gerekli görülen veya aç›klanmas›nda yasal
zorunluluk bulunan bilgileri, özel durum aç›klamalar›yla duyurmaktad›r. Bilgileri
duyurmak ile yükümlü kifliler Faaliyet Raporu'nda belirtilmifltir.

Aka Gündüz Özdemir

Genel Müdür

Atilla ‹lbafl

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

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.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlio¤lu

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

Mustafa Nadir Yalç›nalp

Genel Müdür Yard›mc›s›-Uluslararas› Pazarlama
ve Sat›fl

fiirzat Subafl›

Genel Müdür Yard›mc›s›-Türkiye Pazarlama ve
Sat›fl

fiirketimizin Yönetim Kurulu, fiirket Yönetimi, yurt d›fl› flirketlerimizin yönetimi,
2006 y›l›nda gerçekleflen ve özel durum aç›klamas›yla kamuya aç›klanan atama
ve ayr›lmalar afla¤›daki gibidir.

Ahmet ‹hsan Ceylan

Biliflim Teknolojileri Direktörü

Yönetim Kurulu 2006

Ahmet Sak›zl›

Ürün Planlama ve Koordinasyon Direktörü

Kamuya yapt›¤›m›z aç›klamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç veri da¤›t›m
flirketleri, yaz›l› ve görsel medya ile internet sitemiz etkin bir flekilde kullan›lmaktad›r.

Rahmi M. Koç

Yönetim Kurulu Baflkan›

Ali Tayyar

Mali ‹fller Direktörü-Merkez/‹flletmeler

Dr. Bülent Bulgurlu*

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Cemal Can Dinçer

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

Robert Sonman

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Cemil ‹nan*

Ar-Ge Direktörü

Mustafa V. Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek Temel

Resmi ve Sektörel ‹liflkiler Koordinatörü

Semahat S. Arsel

Yönetim Kurulu Üyesi

Ercüment Gülflen*

Beko Sat›fl Direktörü

F.Bülend Özayd›nl›

Yönetim Kurulu Üyesi

Ferhat Erçetin

Sat›nalma Direktörü

Temel K. Atay*

Yönetim Kurulu Üyesi

Hilmi Cem Akant

M. Ömer Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

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

A. Gündüz Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

‹hsan Somay

Mali ‹fller Direktörü-Sat›fl/Pazarlama

‹smail Hakk› Sa¤›r

Ürün Direktörü-Buzdolab›

Koral Boro*

Arçelik Sat›fl Direktörü

Mehmet Savafl

Ürün Direktörü-Piflirici Cihazlar›

Melis Mutufl

Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

Murad fiahin

Pazarlama Direktörü

Mustafa Türkay Tatar

Finansman Direktörü

Denetim Kurulu Üyeleri
Serkan Özyurt
Mert fi. Bayram
* Dr. Bülent Bulgurlu ve Temel K. Atay ayn› zamanda Denetim Komitesi üyeleridir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleflme'miz paralelinde Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'nda her y›l yeniden belirlenir. Bu çerçevede tüm üyelerimiz, 05 Nisan
2006 tarihinden geçerli olmak üzere görev alm›fllard›r.

Reyhan Tamsöz*

Tedarik Zinciri De¤iflim Koordinatörü

Salih Arslantafl

Ürün Direktörü-Bulafl›k Makinesi

Serdar Sözeri

Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü

Sibel Kesler

Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü

fiemsettin Eksert*

Ürün Direktörü-Çamafl›r Makinesi

fierife Füsun Ömür

‹nsan Kaynaklar› ve Stratejik Planlama Direktörü

Yönetim Yurt D›fl› fiirketler (31.12.2006)
Brigitte Petit

Ülke Müdürü-Fransa/Beko France S.A. Genel
Müdürü

Clayton Witter

Ülke Müdürü-‹ngiltere/Beko P.L.C.
Genel Müdürü

Georg E. Lackner*

Ülke Müdürü-Almanya/Beko Deutschland GmbH
Genel Müdürü

‹smail Kürflat Coflkun

Ülke Müdürü-‹talya/Arcelitalia S.R.L.
Genel Müdürü

Kamil U¤ur Kayal›

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

Nam›k Koçer

Ülke Müdürü-‹spanya/Beko Electronics Espana
S.L. Genel Müdürü

Orhan Sayman

Ülke Müdürü-Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya/Beko S.A.,
Beko Cesko S.R.O., Beko Magyarorszag K.F.T.,
Beko Slovakia S.R.O. Genel Müdürü

Osman Diyarbekirli

Ülke Müdürü-Avusturya/Elektra Bregenz A.G.
Genel Müdürü

Rauf Candan O¤uzkan fiat›ro¤lu* Ülke Müdürü-Çin/Beko Shanghai Trading Co.
Genel Müdürü
Tevfik Adnan Tüfekçi

Ülke Müdürü-Rusya/Beko L.L.C.
Genel Müdürü

* Atamalar 2006
Arçelik Sat›fl Direktörü-Koral Boro (01 fiubat 2006 tarihi itibariyle bu pozisyona
atanm›flt›r.)
Beko Sat›fl Direktörü-Ercüment Gülflen (01 fiubat 2006 tarihi itibariyle bu
pozisyona atanm›flt›r.)

Ülke Müdürü-Almanya/Beko Deutschland GmbH Genel Müdürü-Georg E. Lackner
(15 Mart 2006 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›flt›r.)
Ülke Müdürü-Çin/Beko Shanghai Genel Müdürü-Rauf Candan O¤uzkan fiat›ro¤lu
(01 Nisan 2006 tarihi itibariyle bu pozisyona atanm›flt›r.)
Tedarik Zinciri De¤iflim Koordinatörü-Reyhan Tamsöz (01 Ekim 2006 tarihi
itibariyle bu pozisyona atanm›flt›r.)
Ar-Ge Direktörü-Dr. Cemil ‹nan (01 Kas›m 2006 tarihi itibariyle bu pozisyona
atanm›flt›r.)
Ürün Direktörü-Çamafl›r Makinesi-fiemsettin Eksert (01 Kas›m 2006 tarihi
itibariyle bu pozisyona atanm›flt›r.)
Ayr›lanlar 2006
Arçelik Sat›fl Direktörü-Oktay Sokullu (20 Ocak 2006 tarihi itibariyle emekli
olmufltur.)
Ürün Direktörü-Çamafl›r Makinesi-Cemal fieref O¤uzhan Öztürk (20 Ekim 2006
tarihi itibariyle Beko Elektronik A.fi.'ye Genel Müdür olarak atanm›flt›r.)
Yap›lan tüm özel durum aç›klamalar›n›n Türkçe orijinalleri ve ‹ngilizce tercümeleri
efl zamanl› olarak fiirket'in internet sitesinde yay›mlanmaktad›r.
fiirket d›fl›ndan yöneltilen sorular, sorunun içeri¤ine göre fiirket üst yönetimi ya
da bu kiflilerin bilgisi ve yetki s›n›rlar› içerisinde olmak üzere Yat›r›mc› ‹liflkileri
ve ‹fltirakler Yöneticili¤i bünyesindeki yetkili çal›flanlar taraf›ndan
cevapland›r›lmaktad›r. Mali tablolar›n aç›klanmas›n›n ard›ndan, analistlerin
sonuçlar› de¤erlendirmesini kolaylaflt›rmak amac›yla haz›rlanan sunufllar ayn›
zamanda internet sitesi vas›tas›yla kamuya duyurulmaktad›r.
fiirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve fiirket sermayesinin do¤rudan
ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç etti¤i sermaye
piyasas› araçlar› üzerinden son bir y›l içerisinde yapt›klar› al›m sat›m ifllemleri
Sermaye Piyasas› Mevzuat›'na uygun olarak kamuya duyurulmakta ve fiirketimiz
internet sitesinde yay›mlanmaktad›r.
Mali tablolar›m›z ve dipnotlar› konsolide bazda SPK'n›n Seri: XI, No: 25 Tebli¤i
kapsam›nda ve UFRS'ye uygun olarak haz›rlanmakta, ba¤›ms›z denetimden
geçirilmekte ve kamuya aç›klanmaktad›r.
Faaliyet Raporlar›m›z, Sermaye Piyasas› Mevzuat›'na, SPK düzenlemelerine ve
SPK'n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 2. Bölümü'nün 3.2.2. ilkelerine uygun olarak
haz›rlanmaktad›r.
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BÖLÜM III: MENFAAT SAH‹PLER‹
9. Özel Durum Aç›klamalar›

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Dönem içinde, fiirketimizce 22 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. 2006
y›l›nda kamuya yap›lan aç›klamalarla ilgili olarak SPK ve/veya ‹MKB taraf›ndan
ek aç›klama istenilen durum olmam›flt›r. fiirketimizin yurt d›fl› borsalarda kote
sermaye piyasas› arac› olmad›¤›ndan SPK ve ‹MKB d›fl›nda ilave Özel Durum
Aç›klamas› yapma yükümlülü¤ümüz bulunmamaktad›r. Tüm Özel Durum
Aç›klamalar›, kanunun öngördü¤ü süreçte yap›ld›¤›ndan SPK taraf›ndan yapt›r›m
uygulanmam›flt›r.

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
olanak tan›maktad›r. fiirketimizin bayilik teflkilat›n› oluflturan 4.500'ün üzerindeki
bayimiz, fiirket ile do¤rudan iliflki içerisinde bulunan en önemli menfaat sahipleri
grubunu oluflturmaktad›r. fiirketimiz bayilerini fiirket Politikalar›, hedefleri ve
ekonomik geliflmeler hakk›nda bilgilendirmek ve bayilerinin sorunlar›n› dinleyerek
sistemi daha etkin hale getirebilmek amac›yla y›l içerisinde düzenli olarak “Bayi
Toplant›lar›” düzenlenmektedir. Ayr›ca, fiirketimizle do¤rudan ifl iliflkisi içerisinde
bulunan 5.000 civar›nda tedarikçi firma mevcuttur. fiirketimiz hedefleri ve
stratejilerini tedarikçileriyle paylaflmak üzere y›l içerisinde “Yard›mc› Sanayi
Günleri” düzenlemektedir.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimiz, pay sahipleri ile olan iliflkilerini daha etkin ve h›zl› flekilde sürdürebilmek,
hissedarlarla sürekli iletiflim içinde olmak amac›yla, SPK ‹lkeleri'nin öngördü¤ü
flekilde kurumsal internet sitesi olan www.arcelikas.com.tr'yi aktif olarak
kullanmaktad›r. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 2. Bölüm madde 1.11.5'te say›lan
bilgilerin tamam› internet sitemizde yer almaktad›r. ‹nternet sitemiz Türkçe ve
‹ngilizce olmak üzere SPK ‹lkeleri'nin öngördü¤ü içerik ve flekilde düzenlenmifltir.
‹nternet sitemizin Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü'nün içeri¤inin haz›rlanmas›, de¤iflen
bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yat›r›mc› ‹liflkileri ve ‹fltirakler
Yöneticili¤i'nin sorumlulu¤undad›r. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik
çal›flmalar›m›z sürekli olarak devam etmektedir.
11. 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.
12. ‹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. ‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi
için gerekli her türlü tedbir al›nmaktad›r. Dokümante edilerek fiirket genelinde
yay›mlanan “‹fl Ahlak› ‹lkeleri” Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n ifl hayat›ndaki davran›fl
biçimlerini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Çal›flma süresince ö¤renilen, fiirket’e ait, gerekli kifliler d›fl›nda bilinmesi fiirket’çe
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 A.fi.
çal›flan› görevi nedeniyle içeriden ald›¤› bilgilere dayanarak Arçelik A.fi. veya
di¤er bir Koç Grubu flirketine ait hisse senetlerinin al›m sat›m›yla kazanç yaratacak
faaliyette bulunamaz.

Toplu Sözleflme kapsam›ndaki çal›flanlar›m›zla iliflkiler sendika temsilcileri vas›tas›
ile yürütülmektedir. fiirketimiz iflveren sendikas› olarak MESS (Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikas›), fiirketimizin mavi yakal› çal›flanlar› ise Türk Metal
Sendikas› üyesidir. 2006 y›l› Ekim ay› içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikas›
aras›nda 01.09.2006-31.08.2008 dönemini kapsayan Toplu ‹fl Sözleflmesi
Anlaflma Tutana¤› imzalanm›flt›r.
14. 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.
Ayr›ca “Bayi Toplant›lar›” vas›tas›yla fiirketimizle do¤rudan ifl iliflkisi içerisinde
bulunan Bayilerimizin fiirket yönetimine kat›lmalar› desteklenmektedir.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
fiirketimiz vizyonuna do¤ru emin ad›mlarla ilerlerken, de¤erlerimizden biri olan
“en önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r” anlay›fl› ile hareket ederek yeni

baflar›lara imza atmay› benimsemifltir. Bu süreçte, ortak de¤erlerimiz ve ifl ahlak›
ilkelerimiz yol gösterici nitelikte olup, stratejilerimizle uyumlu insan kaynaklar›
politikalar›m›z fiirketimizi gelece¤e tafl›yacakt›r. Bu amaçla Arçelik A.fi., 2006
y›l›nda insan kaynaklar› politikalar›n› belirlemifl, her dilde haz›rlanan ortak de¤erler
ve ifl ahlak› ilkeleri ile birlikte dokümante ederek Türkiye ve yurt d›fl› ifltiraklerindeki
çal›flanlar› ile paylaflm›flt›r. ‹nsan kaynaklar› politikalar›m›z› yönlendiren temel
ilkeler afla¤›da s›ralanm›flt›r:
‹nsan Kaynaklar› (‹K) sistemlerimizde ve uygulamalar›m›zda global/yerel bir
denge vard›r. Uluslararas› platformda faaliyet gösteren bir flirket olarak; yerel
mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere sayg› duyar›z. ‹K politikalar›
ve uygulamalar›n›n yerel mevzuatlarla çeliflti¤i durumlarda, ilgili ülke yasal
mevzuatlar› dikkate al›n›r.
Tüm ‹K politikalar›m›z, Arçelik A.fi. ifl stratejileri ile ayn› do¤rultudad›r.
Tüm ‹K süreç ve uygulamalar›, insan haklar›na uyumlu ve bunlar› destekler
nitelikte olmal›d›r. Bu ilkeler; ayr›mc›l›k yapmamay› ve fiirket içinde eflit
f›rsatlar sa¤lamay› gerektirir. Arçelik A.fi., hiçbir flekilde etnik köken, ›rk,
millet, maluliyet, politik görüfl, dini inanç, yafl, cinsiyet veya cinsel tercih
ayr›m› yapmaz.
Tüm ‹K uygulamalar›m›zdaki temel ald›¤›m›z esaslar; adalet, tutarl›l›k ve
güvenilirliliktir.
‹K standartlar›m›z› sürekli iyilefltirmek amac›yla; ‹K uygulamalar›m›z› sistematik
ve düzenli olarak gözden geçirir, en son geliflmeler ve toplad›¤›m›z
geribildirimler ile ‹K süreçlerimizi flekillendiririz.
Tutumumuz, kiflisel bilgileri korumak ve gizlili¤ini sa¤lamakt›r.
Bu ilkeler do¤rultusunda insan kaynaklar› uygulamalar›nda afla¤›daki amaçlar›m›z›
esas alarak hareket ederiz:
Toplu sözleflme kapsam›ndaki çal›flanlar›m›zla endüstriyel iliflkiler iflyeri temsilcileri
vas›tas› ile yürütülmektedir. Bu yolla, iflçi-iflveren aras›nda iflbirli¤i ve çal›flma
ahengi ile çal›flma bar›fl›n›n devam›n› sa¤lamak ve ortaya ç›kan sorunlar›n
mevzuat ve toplu ifl sözleflmesine uygun çözümlenmesine yard›mc› olmak
amaçlanmaktad›r.
‹fl ortam›nda çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini korumak; hijyenik, ergonomik
ve güvenli bir ifl ortam› yaratmak amac›yla üzerimize düfleni fazlas› ile yaparak
her zaman yasal standartlara uyaca¤›m›z› taahhüt ederiz.
‹fle alma ve yerlefltirme süreçlerindeki amac›m›z, Arçelik A.fi.'nin mevcut ve
gelecekteki ifl ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›r. Bu amaç çerçevesinde, çal›flan ile
fiirket aras›nda karfl›l›kl› yarar sa¤layacak çal›flma f›rsatlar› yaratmay›

hedeflemekteyiz. Seçme ve de¤erlendirme sürecimizde; uygun e¤itim, bilgi,
beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eflit f›rsatlar sa¤lar›z.
E¤itim ve geliflim yaklafl›m›m›z, sürekli geliflim prensibi ile fiirket ve birey
performans›n›n gelifltirilmesini amaçlar. Tüm e¤itim ve geliflim faaliyetleri fiirket
stratejileri ve hedefleri ile uyumland›r›l›r, ayn› zamanda ifl gereksinimleri ile
çal›flanlar›n mevcut ve gelecekteki geliflim ihtiyaçlar›n› da kapsar.
Arçelik A.fi., organizasyonel baflar›n›n temelinde bireysel baflar›lar›n oldu¤una
inan›r. Bu do¤rultuda, fiirket hedeflerine uygun olarak çal›flanlar›m›z›n
performanslar›n› gelifltirmek için çeflitli geliflim yönetimi sistemleri kullan›l›r.
Ücret yönetiminde yaklafl›m›m›z, yasalar ve rekabetçi anlay›flla adil bir istihdam
politikas› çerçevesinde belirlemektedir.
fiirket hedeflerine ulaflmada, motivasyonu, ba¤l›l›¤› ve verimlili¤i art›rmada ve
en iyi uygulamalar› hayata geçirmede ön plana ç›kan kritik davran›fllar› teflvik
etmek için, fayda getirecek her tür baflar›y›, buluflu ve/veya öneriyi de¤erlendirir
ve fiirket içinde tan›n›rl›¤›n› sa¤lar›z.
16. 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. Arçelik A.fi olarak günümüz modern rekabet piyasas›nda güçlü
müflteri olgusunun yeni tan›m›n› bir basamak daha yükseltmek amac› ile bize
güvenen tüm müflterilerimizi ayn› yolda yürüdü¤ümüz ifl ortaklar›m›z olarak
isimlendirdik. Bu çerçevede y›llar itibariyle say›sal ve teknolojik olarak büyüyen
Arçelik Ça¤r› Merkezimiz haftan›n yedi günü saat 24:00'e kadar markam›za ait
her türlü soru, sorun ve önerileri kay›t alt›na almakta, de¤erlendirmekte veya
müflteri talebini sonuçland›ran birimler ile irtibata geçmektedir. Arçelik Ça¤r›
Merkezimiz rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik altyap›yla donan›ml› olmas›n›n
verdi¤i avantaj ile de, müflterilerimizle aram›zdaki iletiflim kanallar›ndaki çeflitlilikle
de fark›n› ortaya koymaktad›r. Telefon ve e-posta gibi modern iletiflim kanallar›n›n
yan› s›ra faks ve mektup gibi geleneksel di¤er iletiflim kanallar› ile de
müflterilerimizin taleplerini de¤erlendirmeye almakta ve gelen taleplerin önemli
bir k›sm›n› an›nda çözüme kavuflturmaktad›r. Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki
ç›tay› yükselten Arçelik Ça¤r› Merkezi, müflteri taleplerini cevaplaman›n yan›
s›ra yapm›fl oldu¤u müflteri memnuniyetine yönelik anketler ile de sahan›n
sesine kulak vermeyi amaç edinmekte, anketler sonucu al›nan müflteri
geribildirimlerini geliflmeye yönelik birer f›rsat olarak de¤erlendirmektedir.

40 41

ARÇEL‹K A.fi.
2006 FAAL‹YET RAPORU

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

BÖLÜM IV: YÖNET‹M KURULU
17. Sosyal Sorumluluk

20. fiirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

fiirketimiz Kurumsal Sosyal Sorumlulu¤u asli ifllerinin vazgeçilmez bir parças›
olarak görmektedir. Arçelik A.fi.'nin “sürdürülebilir geliflim” prensibi ile üretim
ve ürün gelifltirme süreçlerinde çevre, do¤al kaynaklar›n korunmas› ve tüketiminin
azalt›lmas› konusunda üstlendi¤i sorumluluklar, toplumsal ihtiyaçlara karfl›
duyarl› yaklafl›m› ve ifllerini yaparken; kanun, ahlak standartlar› ve insan haklar›na
tam anlam›yla uyumlu davranmas›, kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›n›
oluflturmaktad›r.

fiirketimizin vizyonu;

fiirketimiz bu konuda gelifltirdi¤i politikalar› ve yürüttü¤ü çal›flmalar› Faaliyet
Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde ve kurumsal web sitesi arac›l›¤›yla
kamuoyu ile paylaflmaktad›r.
18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s› ve Oluflumu
fiirketimizin Yönetim Kurulu 9 üyeden oluflmaktad›r. 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.
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyelerinin, 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.
fiirket Yönetim Kurulu'nda, ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Ancak Yönetim
Kurulu'nu oluflturan üyelerin tamam› uzun y›llardan bu yana çeflitli sektörlerde
profesyonel olarak görev yapm›fl ve fiirketimizin faaliyet gösterdi¤i sektörde
tecrübe sahibi kiflilerdir. fiirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi
ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz
her türlü etkiden uzak olarak görüfllerini özgürce aktarabilmekte ve ifade
edebilmektedir. fiirketimizin çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›
ve ifltirakleri mevcuttur. fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, iliflki içerisinde
bulundu¤umuz flirketlerin yönetimlerinde de yer almalar›n›n, fiirket menfaatine
olaca¤› düflünülerek, fiirketimiz d›fl›nda baflka görev veya görevler almas› belirli
kurallara ba¤lanmam›fl ve/veya s›n›rland›r›lmam›flt›r.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirketimizin Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sa¤layacak flekilde
yap›land›r›lmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK'n›n Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin 4. Bölüm Madde 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3'de belirledi¤i nitelikleri
tafl›maktad›r. Bununla birlikte, fiirket Ana Sözleflmesi'nde bu hususa yer
verilmemifltir.

“2010 y›l›na kadar kendi sektöründe dünyan›n en çok tercih edilen ilk 10
markas›ndan birine sahip olmak” fleklinde belirlenmifltir. fiirketimizin stratejik
hedefi ise “Beko Markas› ile dünya ev aletleri pazar›nda %2 pazar pay›na
ulaflmak” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
fiirketimizin vizyonu, misyonu, de¤erleri ve stratejileri kamu ile, gerek Faaliyet
Raporu, gerek internet sitemiz gerekse bilgilendirme niteli¤indeki toplant›,
aç›klama gibi vesileler ve uygun iletiflim araçlar› ile paylafl›lmaktad›r.
fiirketimizin vizyon ve misyonu do¤rultusunda belirlenen strateji ve hedefler,
Yönetim Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
fiirketimizin Ana Sözleflme’si uyar›nca periyodik aral›klarla gerçeklefltirilen
Yönetim Kurulu toplant›lar› esnas›nda, fiirket hedefleri ile gerçekleflen faaliyetleri
önceki dönem performanslar›n› da kapsayacak flekilde takip edilmektedir.
fiirket’in mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koflullar neticesinde
gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler gelifltirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
fiirketimizde finansal risklerin yönetimi Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluflturulan Hazine ve Risk Yönetimi Yöneticili¤i taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir. Ayr›ca, sa¤l›kl› bir iç kontrol mekanizmas› oluflturulmas›
amac›yla Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde ‹ç
Denetim Yöneticili¤i oluflturulmufltur. ‹lgili bölümler, finansal ve operasyonel
risklerin tespiti ve raporlamas›n› yürütmektedir. Denetim Komitesi sürekli olarak
sistemin iflleyifl ve etkinli¤inin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi
ve iç kontrol mekanizmas› ile ilgili sorunlar› ve çözüm önerilerini Yönetim
Kurulu'na aktarmaktad›rlar.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar› Ana Sözleflme'de
aç›kça belirlenmifltir. Yetkiler, fiirket'in imza sirkülerinde daha detayl› olarak yer
almaktad›r. Bu dokümanlar, kanunun öngördü¤ü yetkili kurumlar›n yan› s›ra,
fiirket'in internet sitesinde de bulunmaktad›r.
23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
fiirket Ana Sözleflme’sinde belirtildi¤i üzere, Yönetim Kurulu, fiirket iflleri
gerektirdi¤i sürece toplan›r. Ancak y›lda en az dört toplant› yap›lmas› zorunludur.
Baflkan'›n veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu’nun toplanmas›
zorunludur. Yönetim Kurulu toplant›lar›nda aç›klanan farkl› görüfl ve karfl› oy
gerekçeleri karar zapt›na geçirilmektedir. Karfl› oy kullanan üyelerin ayr›nt›l›
gerekçeleri kamuya aç›klan›r. Ancak 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen dört Yönetim
Kurulu toplant›s›nda bu türde bir muhalefet veya farkl› görüfl beyan edilmedi¤inden
kamuya aç›klama yap›lmam›flt›r.

Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi, fiirket Ana Sözleflmesi'nin aç›kça
Yönetim Kurulu karar›na ba¤lanmas›n› emretti¤i hususlar›n, ilgili birimlerce
fiirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.
Bunun d›fl›nda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin önem arz eden
bir konuya iliflkin karar al›nmas› hususunu fiirket üst yönetimine bildirmesiyle
de toplant› gündemi belirlenmektedir.

Arçelik A.fi. entelektüel mülkiyete sayg›l› davran›r, çal›flanlar bir baflkas›na
ait yaz›, bulufl, eser vb. mülkiyeti Arçelik A.fi. içinde kullan›rken gereken
tüm kanuni yükümlülüklere uyarlar. Bir baflkas›na ait kitap ve di¤er fikri
eserler haklar› ödenmeden Arçelik A.fi. içinde kullan›lamaz.
Arçelik A.fi., ürünleri ve operasyonlar› ile güvenlik, çevre ve sa¤l›k konular›nda
ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere ba¤l› kalaca¤›n› taahhüt eder.

fiirket Yönetim Kurulu'nda görüflülmesi istenen konular, Finansman ve Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem
oluflturulmaktad›r.

‹ç denetimler, politikalar› ve prosedürleri gerçek durumla karfl›laflt›r›r ve
operasyonlar›n lay›k›yla yürütülüp yürütülmedi¤inden emin olmak için yap›l›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 Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimin sa¤lanmas› amac›yla Arçelik A.fi.
Finansman ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s› görevlendirilmifltir.

Arçelik A.fi. çal›flma prensipleri; baflkalar›na sayg›l› olmay›, ifl yerinde ve
saatlerinde alkol ve uyuflturucu madde kullanmamay›, iflyeri güvenli¤ini
sa¤lamay›, çal›flma bar›fl›na yard›mc› bir ortam oluflturmay› ve ayr›mc›l›ktan
uzak bir flekilde eflitlik ilkesiyle davranmay› gerektirir.

Yönetim Kurulu toplant›lar› fiirket merkezinde veya merkezin bulundu¤u flehrin
elveriflli bir yerinde yap›l›r.

Bir Arçelik A.fi. çal›flan›n›n, ifl ahlak› ilkeleri ile ilgili herhangi bir konuda kuflkuya
düfltü¤ünde, yap›lmas› gerekenleri ö¤renmek için baflvuraca¤› araçlar haz›rlanm›fl
olup, bu gibi durumda yap›lmas› gerekenler tan›mlanm›flt›r. Çal›flan, Arçelik A.fi.
ifl ahlak› ilkelerine uygun hareket etmedi¤inde sorgulan›r ve yasalar çerçevesinde
fiirket disiplin kurallar› iflletilir.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Yönetim Kurulu Üyelerinin fiirket'le ifllem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili
bir k›s›tlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu
de¤ildir.
25. Etik Kurallar
Arçelik A.fi.; güvenilirli¤in sembolü olmay› amaçlar ve ifl ortaklar›na, bayilerine,
endüstriyel iflbirliklerine ve müflterilerine sayg›l› davran›r ve her flartta yasalara
uygun hareket eder. Arçelik A.fi.; çal›flanlar›, ortaklar›, bayileri ve di¤er ifltirakleri
ile beraber oluflturdu¤u yap› içerisinde topluma, çevreye, müflterilerine ve ifl
ortaklar›na karfl› olan sorumluluklar›n›n bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar,
Arçelik A.fi. ifl ahlak›n›n temel ilkelerini oluflturur.
“Arçelik A.fi. ‹fl Ahlak› ‹lkeleri” günlük çal›flma hayat›n›n bir parças›d›r. Bu nedenle
her seviyedeki Arçelik A.fi. çal›flan›n›n ifl ahlak› ilkelerini anlamas›, kabul etmesi
ve sorumluluklar›n› yerine getirirken bu ilkelere uyum göstermesi amac›yla ifl
ahlak ilkeleri dokümante edilerek çal›flanlarla paylafl›lm›flt›r. “Arçelik A.fi. ‹fl
Ahlak› ‹lkeleri” içinde yer alan genel bafll›klar afla¤›daki gibidir:
Arçelik A.fi. genelinde ç›kar çat›flmas› yaflanmamas› için; çal›flanlar›n ticari
yat›r›mlar›, fiirket d›fl› ifl aktiviteleri, gelen hediye ve davetler, akrabalar›n ifl
aktiviteleri, tedarikçilerde istihdam gibi konularda çal›flanlardan beklenen
davran›fllar tan›mlanm›flt›r.
Çal›flanlar fiirket hedef ve stratejilerine ulaflmak için, ifllerinin bir parças›
olarak rakiplerle ilgili bilgi toplarken Arçelik A.fi. ortak de¤erlerini ve ifl ahlak›
ilkelerini dikkate al›rlar.
Arçelik A.fi. için ticari s›rlar› korumak, fiirket’in gelecekteki baflar›s›n› ve
dolay›s›yla çal›flanlar›n ifl güvencesini korumak için oldukça önemlidir.

26. 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. 2006 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 taraf›ndan yay›mlanacak düzenlemeler
do¤rultusunda hareket edilecektir.
27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
fiirketimiz Ana Sözleflmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyelerine sa¤lanacak haklar
Genel Kurul'da kararlaflt›r›lmaktad›r. 05.04.2006 tarihli Genel Kurul'da Yönetim
Kurulu Üyeleri'ne ayl›k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüfltür. Buna
göre, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine ayl›k brüt 1.150 YTL ücret verilecektir.
Ayr›ca, ‹crac› Üye niteli¤indeki üyeler performansa dayal› ücretlendirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere fiirket iç prosedürleri dahilinde verilen
avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kulland›r›lmamaktad›r.
Bu kifliler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.
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