Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal
Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlay›ﬂ›
Dünyadaki 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 düﬂmektedir. Bu yüzden ﬁirket faaliyetlerini gelecek kuﬂaklara daha yaﬂanabilir
bir dünya b›rakmak sorumlulu¤uyla yürütmektedir. “Sürdürülebilir Geliﬂim” konusunda üstlendi¤i sorumluluklar, çevre ve toplumsal
sosyal duyarl›l›klar, kanun, ahlak standartlar› ve insan haklar›na tam anlam›yla uyumlu çal›ﬂma, ﬁirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”
anlay›ﬂ›n› oluﬂturmaktad›r.
ﬁirket, gücünü, kurum de¤erleri ve Kurucusu Merhum Vehbi Koç'un belirledi¤i “Ülkem var ise ben de var›m”, ilkesinden alarak,
çal›ﬂanlar› ve tüm iﬂ ortaklar›yla sorumluluklar›n› yerine getirmek için çal›ﬂmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ., ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttü¤ü faaliyetlerinin bir uzant›s› olarak, “Sürdürülebilirlik Raporu” ad›
alt›nda ayr› bir y›ll›k rapor yay›mlamaktad›r. Rapor, Arçelik A.ﬁ.'nin, sürdürülebilir kârl›l›¤›n›n yan› s›ra tüm paydaﬂlar› ile birlikte
do¤al kaynaklar› korumaya odakl› yenilikçi ürün geliﬂtirme ve üretim yaklaﬂ›m›, toplumsal standartlar›n iyileﬂtirilmesi,
etkin kurumsal yönetim, insan haklar› ve etik çal›ﬂma ilkelerinin uygulanmas› yönündeki çal›ﬂmalar›n› kapsamaktad›r.

Kurumsal Yönetim Anlay›ﬂ›
ﬁirketin kurumsal de¤erleri ve kültürü, etik anlay›ﬂ›, iyi yönetiﬂim felsefesi ve iﬂ ahlak› ilkeleri, sorumluluklar›n› yerine getirmesinde
çal›ﬂanlara 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-faaliyetlerine taﬂ›mas› uzun vadede ﬁirketin 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 ‹lkeleri” konusundaki performans›n›n yans›malar›n›, özellikle kurumsal
yat›r›mc›lar ile yap›lan toplant›larda çok net görmektedir. Kâr hedeflerine ulaﬂmak için sadece iﬂ sonuçlar› ve güçlü sermaye
yap›s›na ba¤l› kal›nmayarak uzun y›llar sonucunda yarat›lan “Kurum ‹tibar›” da önemli bir de¤er olarak yönetilmektedir.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
1.1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum
SPK'n›n 04.07.2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya aç›klanm›ﬂ olan Kurumsal Yönetim
‹lkelerinin 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 ﬁirket 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
‹lkelerine 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 y›l›ndan itibaren Faaliyet
Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiﬂtir. ‹lkelere tam olarak uyum sa¤lanamayan 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. 2009 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda
haz›rland›.
Türkiye'de Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni
bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ﬁ. (SAHA) 30.07.2009 tarihinde ﬁirketin kurumsal yönetim
derecelendirme notunu 10 üzerinden 8,21 (% 82,10) olarak aç›klad›. Nihai derecelendirme notu SPK'n›n konuya iliﬂkin ilke karar›
çerçevesinde farkl› ﬂekilde a¤›rl›kland›r›lm›ﬂ dört ana baﬂl›k (Pay Sahipleri, Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k, Menfaat Sahipleri, Yönetim
Kurulu) alt›nda yap›lan de¤erlendirme sonucu belirlendi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun ana baﬂl›klar itibariyle da¤›l›m› aﬂa¤›da verilmektedir:

Alt Kategoriler

A¤›rl›k

Al›nan Not

Pay Sahipleri

0,25

8,55

Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k

0,35

8 , 71

Menfaat Sahipleri

0,15

9, 52

Yönetim Kurulu

0,25

6,37

Toplam

1,00

8,21

Bu derecelendirme sonucunda ﬁirket 31.07.2009 tarihinden itibaren ‹MKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edildi.
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1.2. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Arçelik A.ﬁ. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine tam uyumun önemine inanmaktad›r. Ancak, uygulamada yaﬂanabilecek ﬁirket faaliyetlerinin
gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararas› alandaki tart›ﬂmalar, piyasa ve
ﬁirketin mevcut yap›s› ile tam örtüﬂmemesi gibi nedenlerle baz› ilkelere tam uyum henüz sa¤lanamad›.
SAHA taraf›ndan düzenlenmiﬂ 30.07.2009 tarihli Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda tespit edilen kurumsal yönetim
uygulamalar›ndaki iyileﬂtirmeye aç›k alanlar için iyileﬂtirme aksiyon plan› haz›rlanarak kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lm›ﬂt›r ve bu çal›ﬂmalar devam etmektedir.
1.3. Dönem ‹çinde ‹lkelere Uyum ‹çin Yap›lan Çal›ﬂmalar
2009 y›l› içinde Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum çal›ﬂmalar› sürdürüldü ve önemli ad›mlar at›ld›.
Önemli geliﬂmelerden ilki, ﬁirketin Ana Sözleﬂmesi'ne aﬂa¤›daki hükümlerin ilave edilmesi 25.03.2009 tarihli Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'nda kabul edildi:
(Madde 14) Yönetim Kurulu, uygun görece¤i konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiﬂilerden oluﬂan dan›ﬂma, koordinasyon
ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluﬂturabilir.
Komitelerin Baﬂkan ve üyelerinin, toplant› düzenleme, çal›ﬂma ve raporlama esaslar› Yönetim Kurulu taraf›ndan tayin
edilir, düzenlenir ve de¤iﬂtirilir.
(Madde 22) Genel Kurul toplant›lar›, söz hakk› olmaks›z›n menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya aç›k olarak yap›l›r.
(Madde 25) Genel Kurul’a iliﬂkin toplant› ilan›, toplant› tarihinden 3 hafta önce yap›l›r.
(Madde 32) En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tablolar›n haz›rlanmas›nda sorumlulu¤u bulunan yetkililerden en az
biri ve gündemde özellik arz eden konularda aç›klamalarda bulunmak üzere konuya vak›f en az bir yetkili genel kurul
toplant›s›nda haz›r bulunur. Bu kiﬂilerden toplant›da haz›r bulunmayanlar›n, toplant›ya kat›lmama gerekçeleri toplant›
baﬂkan› taraf›ndan Genel Kurul’un bilgisine sunulur.
Bir di¤er önemli geliﬂme, 2009 y›l›na iliﬂkin Ola¤an Genel Kurulun öne çekilmesi amac›yla yap›lan çal›ﬂmalard›r. Gerekli haz›rl›klarla
bir önceki y›la göre Ola¤an Genel Kurulun 9 gün önce yap›lmas› sa¤land›.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda belirtilen aﬂa¤›daki alanlarda iyileﬂtirmeler yap›ld›:
Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplant›s›'nda Divan Baﬂkan› taraf›ndan daha fazla bilgilendirilmesi planland›. Önemli nitelikte Yönetim
Kurulu Kararlar› ﬁirketin internet sitesine yerleﬂtirildi. Genel Kurul'da görüﬂülecek bilgi ve belgeler bilgilendirme politikas›nda s›raland›.
Faaliyet raporumuz kurumsal yönetim ilkeleri yönünden geliﬂtirildi. ‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂilerin listesi Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporuna eklendi.
Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki geliﬂmeler ve uygulamalar dikkate al›narak gerekli çal›ﬂmalar yap›lacakt›r.

Bölüm I: Pay Sahipleri
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2. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda mevzuata, ana sözleﬂmeye ve di¤er ﬂirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu haklar›n
kullan›lmas›n› sa¤layacak önlemler al›nmaktad›r. Arçelik A.ﬁ.'de pay sahipleri ile iliﬂkiler, Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
bünyesinde yürütülmektedir. ﬁirketin temel amac›, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini
sa¤lamakt›r. Ayr›ca ﬁirket, 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 sözlü ve yaz›l› bilgi
taleplerini karﬂ›lamak.
• Genel Kurul Toplant›s›'n›n yürürlükteki mevzuata, Ana 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 ﬁirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
• ﬁirket merkezinde düzenlenen toplant›lar ile yurtiçi ve yurtd›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 akademisyenlerin 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, mümkün olan en s›k aral›klarla güncellemek 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: 54 Say›l› Tebli¤i dikkate al›narak gerekli Özel Durum Aç›klamalar›n› KAP (Kamuyu Ayd›nlatma Platformu)
arac›l›¤›yla ‹MKB'ye bildirerek kamuyu ayd›nlatmak.
• 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 ﬁirketi temsil etmek.
Pay sahipleri ile iliﬂkiler konusundan sorumlu çal›ﬂanlar:
Dr. Fatih Kemal Ebiçlio¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹ﬂler

0212 314 31 00

fatih.ebiclioglu@arcelik.com

Türkay Tatar
Finansman Direktörü

0212 314 31 84

turkay.tatar@arcelik.com

Bülent Alagöz
Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum Yöneticisi

0212 314 31 03

bulent.alagoz@arcelik.com

Turhan Sar›
Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum Uzman›

0212 314 31 15

turhan.sari@arcelik.com

Sinem Y›lmaz
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Uzman›

0212 314 31 10

sinem.yilmaz@arcelik.com

Fax
: 0212 314 34 90
e-posta : yatirimciiliskileri@arcelik.com - investorrelations@arcelik.com
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2009 y›l› içerisinde yat›r›mc›lara ﬁirket faaliyetleri hakk›nda detayl› bilgi aktarmak amac›yla yap›lan çal›ﬂmalar aﬂa¤›daki tabloda
özetlenmektedir:
2009 y›l›nda yat›r›mc›lar›n bilgilendirilmesi
• Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda kat›l›nan yat›r›mc› toplant› say›s›
• Görüﬂülen yat›r›mc› say›s›

3
130

• 2008 y›l sonu ve 2009 yar›y›l sonuçlar›n› aç›klayan telekonferans say›s›

5

• Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda düzenlenen bas›n toplant›s› say›s›

6

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
ﬁirkette, 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 sürekli güncellenerek elektronik ortamda ﬁirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde
Türkçe ve ‹ngilizce olarak pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 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. 2009 y›l› içerisinde geçmiﬂ y›llarla ilgili olarak kâr pay›n› alamayan ve
sermaye art›r›m›na kat›lamayan 52 hissedar›n iﬂlemleri yap›lm›ﬂt›r.
KAP kapsam›nda ‹MKB'ye göndermek zorunlulu¤u olan özel durum aç›klamalar›, mali tablolar ve ﬁirket hakk›ndaki di¤er bilgiler de
elektronik ortamda elektronik imzal› olarak gönderilmektedir.
ﬁirket, sermaye piyasas› araçlar›n›n kayden izlenmesi amac›yla kurulan Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.'ye üye olarak, ‹MKB'de iﬂlem
gören ﬁirketin hisse senetlerini kaydileﬂtirmiﬂtir. Ayr›ca Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde, pay sahiplerinin iﬂlemlerinin yerine getirilmesi
amac›yla, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. ile anlaﬂma yap›lm›ﬂt›r. ﬁirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Ba¤›ms›z
Denetim Kuruluﬂu, Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member of 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 ﬁirkete herhangi bir talep yap›lmam›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
ﬁirketin sermayesini oluﬂturan paylar›n tamam› nama yaz›l›d›r. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme
doküman› haz›rlanmakta ve internet sitesi arac›l›¤›yla kamuya duyurulmaktad›r. Genel kurul toplant›lar›, ana sözleﬂme gere¤ince
söz hakk› olmaks›z›n menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya aç›k olarak yap›lmaktad›r.
ﬁirket 2009 y›l› içerisinde 2 kez Genel Kurul Toplant›s› düzenlemiﬂtir. 2008 y›l› faaliyetlerinin görüﬂüldü¤ü ve 25 Mart 2009 tarihinde
yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda, ﬁirket sermayesinin toplam› olan 39.996.000.000 adet hisseden, 32.552.949.222 adet
hisse (%81,39) toplant›da temsil edildi. 29.06.2009 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul'da ise ba¤l› ortakl›k Grundig Elektronik
A.ﬁ.'nin 31.12.2008 tarihli bilançolar› üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde ﬁirket taraf›ndan devir al›nmas› suretiyle
mezkur ﬂirketle TTK'n›n 451. ve KVK'n›n 18-20. maddeleri dairesinde birleﬂilmesine karar verildi. Bu Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›'nda 65.993.400.000 adet hisseden, 54.546.444.107 adet hisse (%82,65) toplant›da temsil edildi. Tüm toplant›larda
ﬂirket pay sahipleri (do¤rudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplant›ya kat›ld›. ‹zleyici kapsam›nda çeﬂitli
arac› kurum, takas ve saklama hizmeti veren banka temsilcileri de toplant›lara iﬂtirak ettiler. Genel Kurul Toplant›lar› süresince pay
sahipleri taraf›ndan yöneltilen sorular yan›tland›.
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• Ana Sözleﬂme gere¤i olarak Genel Kurul Toplant› ilan›, mevzuat ile öngörülen usullerin yan› s›ra mümkün olan en fazla say›da
pay sahibine ulaﬂmay› sa¤layacak ﬂekilde iki ulusal gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde Genel Kurul
tarihinden asgari üç hafta öncesinden duyuruldu.
• 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 doküman› ve gündem maddelerine dayanak teﬂkil eden di¤er belgeler ile Ana Sözleﬂme'nin son hali ve Ana
Sözleﬂme'de de¤iﬂiklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplant›s›'na davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren,
ﬁirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat ﬂekilde ulaﬂabilece¤i yerlerde incelemeye aç›k tutulmaktad›r.
• ﬁirketin 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 sitesinde bulunmaktad›r.
• Toplant›dan önce, toplant›da oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r.
• 2009 y›l›nda pay sahipleri taraf›ndan gündeme madde eklenmesi hakk›nda herhangi bir talep ﬁirkete ulaﬂmad›.
ﬁirketin bilgisi 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›, 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. Yurtiçinde veya yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik pay sahiplerinin toplant›ya kat›lmalar› kolaylaﬂt›r›larak
Genel Kurul'a kat›lmalar› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca yabanc› pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem metinleri hakk›nda bilgilendirilmesi
amac›yla gerek duyacaklar› tüm dokümanlar ‹ngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerinin takas ve saklama iﬂlemlerini
yapan bankalar arac›l›¤›yla gönderimi yap›lmakta ve internet sitesine yerleﬂtirilmektedir.
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. 25.03.2009 tarihinde yap›lan
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› “Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe ‹stanbul” adresinde gerçekleﬂtirildi. 29.06.2009 tarihinde
yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› ise “Rahmi M.Koç Müzesi, Hasköy Caddesi No:5 Hasköy ‹stanbul” adresinde yap›ld›.
Toplant›lar›n yap›ld›¤› mekânlar bütün pay sahiplerinin kat›l›m›na olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplant›lar›'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 aç›klamalar yap›larak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
SPK düzenlemeleri uyar›nca, mali tablolar›n hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya aç›klanmas› gerekmektedir.
ﬁirket ise mali tablolar›n› daha k›sa bir sürede aç›klamaktad›r. 2009 y›l› sonuna ait mali tablolar da 8. hafta içerisinde 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. Bu seneki Genel Kurul hesap döneminden sonraki üç ay içinde toplanacakt›r. ﬁirket, 2009 y›l› faaliyetlerinin
görüﬂülece¤i Genel Kurul için 17.03.2010 tarihini belirledi.
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.
Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kay›t ettiren pay sahipleri Genel Kurul Toplant›s›'na kat›larak
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.
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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
Kurulca yetki verilmiﬂ ve Ana Sözleﬂme buna uygun ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Bunun nedeni rekabetçi piyasalarda iﬂlemlerin h›zl›l›¤›n›n
sa¤lanmas› ve f›rsatlar›n kaç›r›lmas›n›n önlenmesi için her bir iﬂlem için Genel Kurul toplant›s› gerçekleﬂtirmenin mümkün olmamas›d›r.
Genel Kurul Tutanaklar› internet sitesinde yer almakta ve ayr›ca ﬁirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin 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 duyurulmaktad›r. ﬁirkette 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.
ﬁirkette oy haklar›n›n kullan›m›na yönelik Ana Sözleﬂmede bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Her pay›n bir oy hakk› bulunmaktad›r. ﬁirket
ortaklar› aras›nda ﬁirket iﬂtiraki olan tüzel kiﬂi yer almamaktad›r. Pay sahibi olmayan kiﬂinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n›
engelleyen bir hüküm Ana Sözleﬂmede 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›r.
Birikimli oy kullanma yöntemine Ana Sözleﬂmede yer verilmemektedir.
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 politikas›, “ilgili mevzuat ve yat›r›m ihtiyaçlar› olanak verdi¤i sürece, Yönetim Kurulu taraf›ndan Genel Kurul onay›na
sunulacak kâr pay› tutarlar›n›n uzun vadeli ortalamas›n›n, ﬁirketin y›ll›k da¤›t›labilir kâr›n›n %50'sinden az olmamas›” ﬂeklinde
belirlenmiﬂtir. ﬁirketin kâr da¤›t›m politikas› Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi arac›l›¤›yla kamuya duyurulmaktad›r.
ﬁirketin kâr da¤›t›m›, TTK'ya ve SPK'ya uygun ﬂekilde ve yasal süreler içinde gerçekleﬂmektedir. 25 Mart 2009 tarihli Ola¤an Genel
Kurul'da 2008 y›l› faaliyet sonuçlar›na göre %2,5 oran›nda 9.999.000 TL tutar›ndaki kâr pay›n›n, pay sahiplerine bedelsiz hisse
ﬂeklinde da¤›t›lmas› karar› al›nd› ve 04 May›s 2009 tarihinden itibaren da¤›t›m gerçekleﬂtirildi.
ﬁirket kâr›na kat›l›m konusunda Ana Sözleﬂmede imtiyaz bulunmamaktad›r.
ﬁirketin Ana Sözleﬂmesi'ne 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 Sözleﬂmede, pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaﬂt›r›c› uygulamalar ve pay devrini k›s›tlayan hükümler mevcut
de¤ildir.

Bölüm II: Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k
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8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Kamunun ayd›nlat›lmas› ile ilgili olarak haz›rlanan bilgilendirme politikas› 25.03.2009 tarihli Ola¤an Genel Kurul'da pay sahiplerinin
bilgisine sunulmuﬂ ve internet sitesine konulmuﬂtur. Bilgilendirme politikas› yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmektedir.
Amaç
Arçelik A.ﬁ., dayan›kl› tüketimde Türkiye ve dünyan›n önemli oyuncular›ndan biri olarak, Sermaye Piyasas› Mevzuat› hükümleri ve
di¤er kanunlara uygun bir ﬂekilde pay ve menfaat sahiplerinin, ﬂirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eﬂit, ﬂeffaf, eksiksiz, do¤ru
ve anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde bilgilendirilmesi politikas› izlemektedir. Bilgilendirme politikas›nda amaç, ﬁirketin geçmiﬂ performans›n›,
gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari s›r niteli¤indeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla,
mevcut ve potansiyel yat›r›mc›larla ve pay sahipleriyle eﬂit bir biçimde paylaﬂmak, Arçelik'e ait finansal bilgileri genel kabul gören
muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasas› Hükümleri çerçevesinde do¤ru, adil, zaman›nda ve detayl› bir ﬂekilde ilan ederek; sürekli,
etkin ve aç›k bir iletiﬂimle paylaﬂmakt›r.
Arçelik A.ﬁ. aktif ve ﬂeffaf bir bilgilendirme politikas› izlerken; kamuyu ayd›nlatmaya iliﬂkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasas›
Mevzuat›'na ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde
en etkin iletiﬂim politikas›n› uygulamay› amaçlamaktad›r.
Yetki ve Sorumluluk
ﬁirket bilgilendirme politikas› Yönetim Kurulu'nun tavsiyesiyle oluﬂturulmuﬂtur. Arçelik'te kamunun ayd›nlat›lmas› ve bilgilendirme
politikas›n›n izlenmesi, gözetimi ve geliﬂtirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu
için Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›¤› baﬂkanl›¤›nda; Finansman Direktörlü¤ü ile Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü
görevlendirilmiﬂtir. Söz konusu birimler Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yak›n iﬂbirli¤i içinde sorumluluklar›n› yerine getirirler.
Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasas› Mevzuat›, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Arçelik A.ﬁ. kamuyu
ayd›nlatma ve bilgilendirme politikas›n› belirlerken aﬂa¤›daki yöntem ve araçlar›n kullan›laca¤›n› tespit etti:
1. ‹MKB'ye iletilen özel durum aç›klamalar› (Söz konusu aç›klamalar›n ayn› zamanda ‹ngilizce tercümeleri yurtd›ﬂ› yat›r›mc›lara
elektronik ortamda da¤›t›l›r ve internet sitesinde Türkçe ve ‹ngilizce olarak yay›nlan›r.)
2. Periyodik olarak ‹MKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotlar›, ba¤›ms›z denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar ayn›
zamanda internet sitesinden istenildi¤i anda ulaﬂ›labilinecek ﬂekilde yay›nlanmaktad›r. Faaliyet raporlar› ve finansal sunumlarda
periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet sitesi arac›l›¤› ile aç›klanmaktad›r.)
3. Y›ll›k faaliyet raporlar› (Söz konusu raporlar gerek bas›l› olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine
sunulmaktad›r.)
4. Kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr)
5. T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vas›tas›yla yap›lan ilanlar ve duyurular
6. Yaz›l› ve görsel medya vas›tas›yla gerek y›l içerisinde önemli geliﬂmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yap›lan bas›n
aç›klamalar›
7. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri da¤›t›m kuruluﬂlar›na yap›lan aç›klamalar
8. Yat›r›mc› ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vas›tas›yla yap›lan görüﬂmeler
9. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletiﬂim araçlar› vas›tas›yla yap›lan iletiﬂim yöntem ve araçlar›
10. Sermaye Piyasas› Düzenlemeleri uyar›nca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve di¤er dokümanlar
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Özel Durum Aç›klamalar›
Arçelik A.ﬁ. özel durum aç›klamalar› Finansman Direktörlü¤ü ve Hukuk Müﬂavirli¤i taraf›ndan haz›rlan›r, prensip olarak Genel Müdür,
Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s› ile Finansman Direktörü'nden ikisi taraf›ndan imzalanarak ‹MKB'ye bildirilir. ‹lgili
kiﬂilerin olmamas› durumunda di¤er Genel Müdür Yard›mc›lar› ve Mali ‹ﬂler Direktörleri yetkilidir. Özel durum aç›klamalar› ‹MKB'ye
faks yoluyla ve KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir.
Mali Tablolar›n Kamuya Aç›klanmas›
Arçelik A.ﬁ.'nin mali tablolar› Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan belirlenmiﬂ hükümler çerçevesinde haz›rlan›r ve Uluslararas› Denetim
Standartlar›na göre ba¤›ms›z denetimden geçirilir ve kamuya aç›klan›r. Mali tablolar ve dipnotlar› kamuya aç›klanmadan önce Sermaye
Piyasas› mevzuat› çerçevesinde Denetim Komitesi'nden al›nan uygunluk görüﬂüyle Yönetim Kurulu'nun onay›na sunulur ve Genel
Müdür, Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s› veya Mali ‹ﬂler Direktörü taraf›ndan do¤ruluk beyan› imzaland›ktan sonra
mali tablolar, dipnotlar› ve ba¤›ms›z denetim raporu Sermaye Piyasas› Kanunu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› düzenlemeleri
do¤rultusunda ‹MKB'ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlar›na Türkçe ve ‹ngilizce olarak ve geriye dönük bir ﬂekilde Arçelik Yat›r›mc›
‹liﬂkileri internet sitesinden ulaﬂ›labilir. Ayr›ca Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi finansallar›n daha iyi aç›klanmas›n› teminen periyodik
olarak bilgi notlar› ya da finansal veri ve rasyolara iliﬂkin sunumlar haz›rlayarak elektronik ortamda da¤›l›m›n› yapmakta ve internet
sitesinde yay›nlamaktad›r.
Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporunun içeri¤i uluslararas› standartlara; Sermaye Piyasas› mevzuat›na ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak
haz›rlanmaktad›r. Faaliyet raporu haz›rland›ktan sonra Yönetim Kurulu'nun onay›ndan geçirilir ve internet sitesi arac›l›¤› ile Türkçe
ve ‹ngilizce olarak kamuya aç›klan›r. Ayr›ca bas›lm›ﬂ kopyalar ve cd format›nda haz›rlanan kopyalar Arçelik Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler
Biriminden temin edilebilir.
Kurumsal ‹nternet Sitesi
Arçelik A.ﬁ. internet sitesi, detayl› içeri¤i ve pay sahiplerinin hisse performans›n› izlemesini kolaylaﬂt›r›c› grafik ve hesap makineleri
gibi araçlar›yla tüm menfaat sahipleri için en detayl› ve güncel bilginin izlenebilece¤i bir platform niteli¤i taﬂ›maktad›r. ‹nternet
sitesinde bulunan bilgilerin büyük k›sm› hem Türkçe hem ‹ngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yan› s›ra analiz ve de¤erlendirmelere,
geçmiﬂe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. ‹nternet sitesinde izlenebilecek önemli baﬂl›klar aﬂa¤›dad›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal kimli¤e iliﬂkin detayl› bilgiler
Vizyon ve ana stratejiler
Yönetim Kurulu üyeleri ve ﬂirket üst yönetimi hakk›nda bilgi
Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararlar›
ﬁirketin organizasyonu ve ortakl›k yap›s›
ﬁirket ana sözleﬂmesi
Ticaret sicil bilgileri
Finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporlar›
Bas›n aç›klamalar›
SPK Özel Durum Aç›klamalar›
Hisse senedi ve performans›na iliﬂkin bilgi, grafikler ve hesap makineleri
Yat›r›mc›lara yap›lan sunumlar
ﬁirketi de¤erlendiren analistlere iliﬂkin bilgiler ve analist raporlar›
Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konular› hakk›nda aç›klamalar
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Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli
Vekâletname örne¤i
Kurumsal Yönetim uygulamalar› ve uyum raporu
Kâr da¤›t›m politikas›, tarihçesi ve sermaye art›r›mlar›
Bilgilendirme politikas›
S›kça sorulan sorular bölümü
Kurumsal sosyal sorumlulu¤a iliﬂkin detayl› bilgiler
Bilgilendirme politikas› çerçevesinde kamuya aç›klanan etik kurallar

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vas›tas›yla Yap›lan ‹lanlar ve Duyurular
Sermaye Piyasas› Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve ﬁirketin Ana Sözleﬂmesi gere¤i; Genel Kurul, sermaye art›r›m› ve temettü ödemesine
iliﬂkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vas›tas› ile yap›lmaktad›r. Genel Kurul Toplant› ilan›, mümkün
olan en fazla say›da pay sahibine ulaﬂmay› sa¤layacak ﬂekilde, gazete ilanlar› ve internet sitesi vas›tas›yla da asgari üç hafta önceden
yap›lmaktad›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 Ana Sözleﬂme'nin son hali ve Ana Sözleﬂme'de
de¤iﬂiklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplant›s›'na davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren, ﬁirketin merkezinde
ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat ﬂekilde ulaﬂabilece¤i yerlerde incelemeye aç›k tutulmaktad›r. ﬁirketin Genel Kurul
gündem baﬂl›klar›, aç›k olarak ve farkl› yorumlara yol açmayacak ﬂekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri, mali
tablolar›n görüﬂülmesi ve oylanmas›n›, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ilgili y›lla ilgili faaliyetlerinden dolay› ibra edilmelerini,
ana sözleﬂme ile görev süreleri belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimini, üye say›s›n› ve bunlara ödenecek ücretleri,
ilgili y›la iliﬂkin ba¤›ms›z denetim kuruluﬂu seçimini, kâr da¤›t›m›na ve kâr da¤›t›m politikas›na karar vermeyi, ana sözleﬂme de¤iﬂikliklerine
karar vermeyi ve SPK taraf›ndan Genel Kurul'a bilgi verilmesi gereken kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgilendirme politikas›
gibi di¤er konulard›r. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vas›tas›yla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde
yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktad›r.
Yaz›l› ve Görsel Medya Vas›tas›yla Gerek Y›l ‹çerisinde Önemli Geliﬂmelere Paralel Olarak, Gerekse Periyodik Olarak
Yap›lan Bas›n Aç›klamalar›
Arçelik A.ﬁ. Kurumsal ‹letiﬂim taraf›ndan, y›l içinde yaﬂanan önemli geliﬂmeler do¤rultusunda, yaz›l› ve görsel medyaya kontrollü
haber ak›ﬂ› sa¤lanarak, kamuoyu detayl› biçimde bilgilendirilir. Arçelik A.ﬁ., y›l içinde, geliﬂmelerin içeri¤ine ba¤l› olarak yurtiçinde
ve yurtd›ﬂ›nda bas›n ve kamuoyu bilgilendirme toplant›lar› düzenler. Bu toplant›larda, Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü veya üst yönetimden
ilgili temsilciler, yaz›l› ve görsel medyadan davet edilen bas›n mensuplar›na gerek ﬂirketlerin performans› gerekse Arçelik A.ﬁ. ile
ilgili genel geliﬂmeleri yans›tan detayl› ve bilgilendirici bir sunum yapar, bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlar. Bunun yan› s›ra rutin
bilgilendirme toplant›lar› d›ﬂ›nda, yaﬂanan çeﬂitli geliﬂmeler ile ilgili kamuoyuna do¤ru ve kontrollü bilgi ak›ﬂ› sa¤lanmas› gereken
durumlarda, bas›na yaz›l› olarak aç›klama gönderilir. Yaﬂanan geliﬂmenin içeri¤ine ba¤l› olarak, bu bilgilendirme bas›n toplant›s› yolu
ile de yap›labilir.
Bas›n taraf›ndan, yaﬂanan çeﬂitli geliﬂmeler ve genel ak›ﬂ ile ilgili olarak sorulan sorular ya da bilgi talepleri ise yaz›l› olarak
de¤erlendirmeye al›n›r ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yan›t verilir.
Reuters, Foreks, Bloomberg Gibi Veri Da¤›t›m Kuruluﬂlar›na Yap›lan Aç›klamalar
Arçelik A.ﬁ. Kurumsal ‹letiﬂim taraf›ndan, görsel ve yaz›l› bas›n ile paylaﬂ›lan tüm yaz›l› aç›klamalar söz konusu ajanslara iletilir, içeri¤i
aç›s›ndan uygunluk gösteren tüm bas›n toplant›lar› izlemeleri için davet edilir.

57

Yat›r›mc› ve Analistlerle Yap›lan Toplant› ve Görüﬂmeler
Arçelik A.ﬁ.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile iliﬂkilerin düzenli bir ﬂekilde yürütülmesi, yat›r›mc› sorular›n›n en
verimli ﬂekilde cevaplanmas› ve ﬂirket de¤erinin art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yürütülmesi için Finansman ve Mali ‹ﬂler
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi oluﬂturulmuﬂtur. Pay Sahipleri ile iliﬂkiler bu birim vas›tas›yla
yürütülmektedir.
Arçelik' in operasyonel ve mali performans›n›n; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi ﬂekilde anlat›lmas›n› teminen
ﬁirket üst yöneticileri ve Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi arac› kurumlarla, analistlerle ve yat›r›mc›larla s›k s›k bir araya gelmekte ve
Arçelik' in en iyi ﬂekilde tan›t›m›n›n yap›lmas› amac›yla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler haz›rlamaktad›r. Pay sahiplerinden
gelen tüm toplant› taleplerine olumlu yan›t verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüﬂme yapma olana¤› sa¤lanmaktad›r.
Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortam›ndan pay sahiplerine da¤›t›lan bilgilendirme notlar› ile de pay sahiplerinin
ve analistlerin ﬁirkete dair geliﬂmeleri yak›ndan takip edebilmeleri sa¤lanmaktad›r.
Bu amaçla yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda yat›r›mc› toplant›lar›na kat›l›nmaktad›r. Bu toplant›larda ve ﬁirket merkezinde yat›r›mc›lar ile
görüﬂme gerçekleﬂtirilerek ﬁirkete yöneltilen sorular yan›tlanmaktad›r.
Mali tablo sonuçlar›n›n aç›klanmas› ve önemli özel durum aç›klamalar› sonras› telekonferanslar düzenlenmekte, yat›r›mc› sunuﬂlar›
yap›lmaktad›r. ‹lgili aç›klamalar›n detaylar› internet sitesi arac›l›¤›yla kamuyla da paylaﬂ›lmaktad›r.
‹leriye Dönük Beyanatlarla ‹lgili Aç›klamalar
Bilgilendirme politikalar› ile ilgili olarak zaman zaman Arçelik ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. ﬁirketin yaz›l› dokümanlar›nda
yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsay›mlara göre yap›lmaktad›r; riskler, belirsizlikler ve di¤er faktörlerden dolay› gerçekleﬂen
sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farkl›l›k do¤urabilir; bu konuda yat›r›mc› toplulu¤u
uyar›lmaktad›r.
Ortakl›k Hakk›ndaki Haber ve Söylentilerin Takibi
ﬁirket, yurtiçinde anlaﬂt›¤› medya takip ajans›yla yaz›l› ve görsel medyay› günlük olarak takip etmektedir. ‹lgili haberler üst yönetime
her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeri¤i kontrol edilmektedir. Ayr›ca üst yönetim, pay sahipleri ile iliﬂkiler birimi ve kurumsal
iletiﬂim çal›ﬂanlar›nda bulunan ve abonesi olunan Reuters, Bloomberg, IBS gibi veri da¤›t›m ﬂirketleri ile de yurtiçi ve yurtd›ﬂ› haberler
takip edilmektedir.
ﬁirket, bas›n-yay›n organlar›nda ç›kan ancak Tebli¤ uyar›nca özel durum aç›klamas› yap›lmas› yükümlülü¤ü do¤urmayan fakat ortakl›k
taraf›ndan söz konusu haber ve söylentilere iliﬂkin bir aç›klama yapmak isterse, konu Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›
taraf›ndan gündeme getirilir ve aç›klama yap›labilir.
Ç›kan haber içsel bilgi tan›m›na girecek önemde de¤il ise konu hakk›nda prensip olarak herhangi bir aç›klama yap›lmaz. Bununla
birlikte, Tebli¤ uyar›nca özel durum aç›klamas› gerektirmeyen böyle bir haber hakk›nda aç›klama yap›lmas›n›n faydal› olup olmayaca¤›
hususu Kurumsal ‹letiﬂim Birimi taraf›ndan de¤erlendirilir.
As›ls›z Haber ve Dedikodular
‹lke olarak Arçelik A.ﬁ. kaynakl› olmad›¤›, dedikodu, söylenti ve as›ls›z oldu¤u belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz.
Ancak Arçelik A.ﬁ. ve yat›r›mc›lar›n›n ç›karlar›n›n korunmas› için gerekli görülürse, bu tür as›ls›z haberler için de aç›klama yap›labilir.

Kurumsal Sorumluluk

FAAL‹YET
RAPORU

09

Aç›klanmas› Ertelenen Bilgilerle ‹lgili Haberler
Arçelik A.ﬁ.'nin meﬂru ç›karlar›n›n korunmas› amac›yla aç›klanmas› ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizlili¤inin sa¤lanmas› için
gerekli tüm tedbirlerin al›nmas›na ra¤men bas›nda haber ç›kmas› halinde ilke olarak sessiz kal›n›r. Ancak Arçelik A.ﬁ. ve yat›r›mc›lar›n
ç›karlar›n›n korunmas› amac›yla gerekiyorsa, söz konusu haberler için aç›klama yap›labilir.
Erteleme süresince haber ile çeliﬂen aç›klama yap›lmaz veya herhangi baﬂka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakk›nda bilgi verilemeyece¤i,
geliﬂmeler netleﬂince kamuya aç›klama yap›laca¤› ifade edilebilir.
‹çsel Bilginin Kamuya Aç›klanmas›na Kadar Gizlili¤inin Sa¤lanmas›na Yönelik Tedbirler
‹çsel bilgiye sahip Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar› ile iletiﬂim içinde olunan di¤er taraflar, özel durumun oluﬂmas› sürecinde ve özel durumun
oluﬂumundan ‹MKB'de aç›klanmas›na kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizlili¤ini korumakla yükümlü olduklar› hususunda bilgilendirilirler.
Genel ilke olarak, Arçelik A.ﬁ. ve Arçelik A.ﬁ. nam ve hesab›na çal›ﬂanlar henüz kamuya aç›klanmam›ﬂ, özel durum niteli¤inde
de¤erlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kiﬂilerle paylaﬂamazlar. Bu kiﬂiler taraf›ndan istenmeden içsel bilginin üçüncü
kiﬂilere aç›klanm›ﬂ oldu¤unun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasas› düzenlemeleri kapsam›nda, bilginin gizlili¤inin sa¤lanamayaca¤›
sonucuna ulaﬂ›l›rsa derhal özel durum aç›klamas› yap›l›r.
Bilginin aç›klanmas›n›n ertelenmesi halinde ise erteleme karar› an›nda erteleme konusu bilgiye sahip olan kiﬂilerin listesi ç›kar›l›r ve
bu kapsamda “Arçelik A.ﬁ. ‹çsel Bilgilere Eriﬂimi Olanlar›n Listesi” güncellenir. Hem bu kiﬂilerin hem de bu kiﬂiler d›ﬂ›nda bilgiye sahip
olan taraflar›n bilgilendirilmesi için gerekli çal›ﬂmalar yerine getirilerek makul tedbirler al›n›r.
‹dari Sorumlulu¤u Bulunan Kiﬂilerin Belirlenmesinde Kullan›lan Kriterler
‹çsel bilgilere eriﬂimi bulunan idari sorumlulu¤a sahip kiﬂiler, ulaﬂabildikleri bilginin kapsam›na göre belirlenirler.
Buna göre, ﬁirketin iﬂlerinin sadece bir bölümü hakk›nda detayl› bilgiye sahip olan ve bütüne iliﬂkin bilgileri k›s›tl› olan yönetici ve
di¤er personel içsel bilgilere ulaﬂan kiﬂi kapsam›nda de¤erlendirilmez.
Ancak, ﬂirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili de¤il, gelecek planlar› ile ilgili de detayl› bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar› ile daha çok merkezde görevli baz› üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere eriﬂebilir
personel kapsam›nda de¤erlendirilirler.
Bu kriterlere göre haz›rlanan liste, SPK'n›n ilgili tebli¤ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaﬂ›l›r.
Kamuya Aç›klanmas› Gereken Bilgilerin Gizlili¤inin Sa¤lanmas›
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, ﬁirkete 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 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.
Arçelik, dönemsel sonuçlar›na iliﬂkin resmi aç›klaman›n yap›lmas›ndan önce ﬁirket temsilcilerinin aç›klanacak bilgileri kamuyla
paylaﬂmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulamas› yürütür. Sessiz Dönem, y›l sonu sonuçlar›n›n duyurulmas›ndan üç hafta
önce ve çeyrek dönem sonuçlar›n duyurulmas›ndan iki hafta önce baﬂlamaktad›r.
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ﬁirketin Yönetim Kurulu, ﬁirket Yönetimi, yurtd›ﬂ› ﬂirketleri yönetimi, 2009 y›l›nda gerçekleﬂen ve özel durum aç›klamas›yla kamuya
aç›klanan atama ve ayr›lmalar aﬂa¤›daki gibidir.
Yönetim Kurulu
Rahmi M. Koç

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Dr. Bülent Bulgurlu

Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Robert Sonman*

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa V. Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Semahat S. Arsel

Yönetim Kurulu Üyesi

Temel K. Atay*

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Ömer Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Y. Ali Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

A. Gündüz Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Çak›ro¤lu

Yönetim Kurulu Üyesi

*Temel K. Atay ve Robert Sonman ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.

Denetim Kurulu Üyeleri
‹nanç Kiraz
Serkan Özyurt
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 25 Mart 2009 tarihli Ola¤an Genel Kurul Karar› ile seçilmiﬂlerdir.

Üst Yönetim
Levent Çak›ro¤lu

Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü

‹smail Hakk› Sa¤›r

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

Dr. Fatih Kemal Ebiçlio¤lu
ﬁirzat Subaﬂ›
Tülin Karabük

Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹ﬂler
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Türkiye, Ortado¤u, Afrika, Türki Cumhuriyetler
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik

Levent Çak›ro¤lu
Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü
‹ﬂ yaﬂam›na 1988 y›l›nda Maliye Bakanl›¤› Hesap Uzman Yard›mc›s› olarak baﬂlayan Levent Çak›ro¤lu,1998'de Koç Holding'de Mali
‹ﬂler Koordinatörü olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r. 2002-2007 y›llar›nda Koçtaﬂ Genel Müdürü, 2007-2008 y›llar›nda Migros Genel Müdürü
olarak görev yapm›ﬂt›r. A¤ustos 2008'den bu yana Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü'dür.
‹smail Hakk› Sa¤›r
Genel Müdür Yard›mc›s› - Üretim ve Teknoloji
‹ﬂ yaﬂam›na 1980 y›l›nda Arçelik A.ﬁ. Buzdolab› ‹ﬂletmesi'nde Proje Mühendisi olarak baﬂlayan Sa¤›r, May›s 2009 'dan bu yana
Arçelik A.ﬁ.'de Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.
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Dr. Fatih Kemal Ebiçlio¤lu
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹ﬂler
‹ﬂ yaﬂam›na 1989 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›'nda Hesap Uzman Yard›mc›s› olarak baﬂlayan Ebiçlio¤lu, 2005'ten bu yana Arçelik A.ﬁ.'de
Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.
ﬁirzat Subaﬂ›
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Türkiye, Ortado¤u, Afrika, Türki Cumhuriyetler
‹ﬂ yaﬂam›na 1986 y›l›nda Beko Ticaret A.ﬁ.'de Sat›ﬂ Temsilcisi olarak baﬂlayan Subaﬂ›, May›s 2009' dan bu yana Arçelik A.ﬁ.'de Sat›ﬂ
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› - Türkiye, Ortado¤u, Afrika,Türki Cumhuriyetler görevini yürütmektedir.
Tülin Karabük
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik
‹ﬂ yaﬂam›na 1987 y›l›nda Ekom Eczac›baﬂ› D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.'de Do¤u Bloku Ülkeleri Bölge Yöneticisi olarak baﬂlayan Karabük, Eylül
2009'dan bu yana Arçelik A.ﬁ.'de Sat›ﬂ Genel Müdür Yard›mc›l›¤› - Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik görevini yürütmektedir.
Atamalar
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Türkiye, Ortado¤u, Afrika, Türki Cumhuriyetler - ﬁirzat Subaﬂ›
(01 May›s 2009 tarihi itibariyle bu pozisyona atand›.)
Genel Müdür Yard›mc›s› - Üretim ve Teknoloji - ‹smail Hakk› Sa¤›r
(01 May›s 2009 tarihi itibariyle bu pozisyona atand›.)
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik - Tülin Karabük
(01 Eylül 2009 tarihi itibariyle bu pozisyona atand›.)

Ayr›lanlar
Genel Müdür Yard›mc›s› - Uluslararas› Pazarlama ve Sat›ﬂ - Fredrik Ulf Janson
(13 Ocak 2009 tarihi itibariyle ayr›ld›.)
Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›s› - Atilla ‹lbaﬂ
(30 Nisan 2009 tarihi itibariyle emekli olarak ayr›ld›.)

Yap›lan tüm özel durum aç›klamalar›n›n Türkçe orijinalleri ve ‹ngilizce tercümeleri eﬂ zamanl› olarak ﬁirketin 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 Finansman Direktörlü¤ü 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.
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ﬁirketin 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 ﬁirketin internet sitesinde yay›mlanmaktad›r. Mali Tablolar ve dipnotlar› konsolide bazda
SPK'n›n Seri: XI, No: 29 Tebli¤i kapsam›nda konsolide olarak haz›rlanarak ba¤›ms›z denetimden geçirilmekte ve kamuya aç›klanmaktad›r.
Faaliyet Raporlar›, 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.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
Dönem içinde, ﬁirket 32 adet özel durum aç›klamas› yapt›. 2009 y›l›nda kamuya yap›lan aç›klamalarla ilgili olarak SPK ve/veya ‹MKB
taraf›ndan ek aç›klama istenilen durum olmad›. ﬁirketin yurtd›ﬂ› borsalarda kote sermaye piyasas› arac› olmad›¤›ndan ‹MKB d›ﬂ›nda
ilave Özel Durum Aç›klamas› yapma yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Tüm özel durum aç›klamalar›, kanunun öngördü¤ü sürede
yap›ld›¤›ndan SPK taraf›ndan yapt›r›m uygulanmad›.
10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
ﬁirket, 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 II. bölüm madde 1.11.5'te say›lan bilgilerin tamam› internet sitesinde yer almaktad›r. ‹nternet sitesi Türkçe ve
‹ngilizce olmak üzere SPK ‹lkeleri'nin öngördü¤ü içerik ve ﬂekilde düzenlendi. ‹nternet sitesinin Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü'nün içeri¤inin
haz›rlanmas›, de¤iﬂen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Finansman Direktörlü¤ü'nün sorumlulu¤undad›r. Sitenin
daha iyi hizmet vermesine yönelik çal›ﬂmalar› sürekli olarak devam etmektedir.
11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketin 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 husustur.
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, ﬁirkete 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 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.
ﬁirketin, sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaﬂabilecek konumdaki yöneticileri; ﬁirketin ihraç
etti¤i sermaye piyasas› araçlar› ile al›m sat›m yapmalar› halinde, bu iﬂlemleri kamuya aç›klarlar. Aç›klamalar ayn› zamanda ﬁirketin
internet sitesinde yer al›r.
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ﬁirketin içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂiler listesi aﬂa¤›da verilmektedir :
Ad› ve Soyad›
Rahmi M. Koç
Dr. Bülent Bulgurlu
Robert Sonman
Mustafa V. Koç
Semahat S. Arsel
Temel K. Atay
M. Ömer Koç
Y. Ali Koç
A. Gündüz Özdemir
Levent Çak›ro¤lu
‹nanç Kiraz
Serkan Özyurt
‹smail Hakk› Sa¤›r
Dr. Fatih Kemal Ebiçlio¤lu
ﬁirzat Subaﬂ›
Tülin Karabük
Ali Tayyar
‹hsan Somay
Sibel Kesler
Türkay Tatar
Ertu¤rul Evren
Gökhan Otaç
Kemal Ersal›c›
Alparslan Görgülü
Özgür Ölmez
Erdem Topoyan
Nesrin Cengiz
Hande Sar›dal
Levent Aras›ler
Sinem Y›lmaz
Hümeyra Özener
Burcu Bekar
Bülent Alagöz
Turhan Sar›
Beril Egemen
Haluk Yalç›n
Cihan Harman
Bora Akgüngör
‹lke Koca
Ozan Matur
Janberk Ersan
Ayﬂe P›nar Tekinﬂen
Mert Özpoyraz
Özcan H›nçal

Görevi
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Denetçi
Denetçi
Genel Müdür Yard›mc›s› - Üretim ve Teknoloji
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansman ve Mali ‹ﬂler
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ - Türkiye, Ortado¤u, Afrika, Türki Cumhuriyetler
Genel Müdür Yard›mc›s›/Sat›ﬂ- Avrupa, Amerika, Asya, Pasifik
Mali ‹ﬂler Direktörü
Mali ‹ﬂler Direktörü
Bütçe - Raporlama ve Analiz Direktörü
Finansman Direktörü
Mali ‹ﬂler Yöneticisi
Mali ‹ﬂler Uzman›
Mali ‹ﬂler Uzman›
Konsolidasyon Yöneticisi
Konsolidasyon Uzman›
Konsolidasyon Uzman›
Bütçe Yöneticisi
Hazine Yöneticisi
Finansal Piyasalar Uzman›
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Uzman›
Raporlama Yöneticisi
Raporlama Eleman›
Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum Yöneticisi
Sermaye Piyasas› Mevzuat› Uyum Uzman›
Genel Müdür Asistan›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Sorumlu Ortak, Baﬂ Denetçi
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi Eleman›
Yeminli Mali Müﬂavir
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Bölüm III: Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
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. ﬁirket 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. ﬁirketin bayilik teﬂkilat›n› oluﬂturan yaklaﬂ›k 3.600 civar› üzerindeki bayi,
ﬁirket ile do¤rudan iliﬂki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluﬂturmaktad›r. ﬁirket 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›” düzenlemektedir. Ayr›ca, ﬁirket ile do¤rudan iﬂ iliﬂkisi içerisinde bulunan 3.500 civar›nda
tedarikçi firma mevcuttur. ﬁirket, tedarikçileri ile yap›lan toplant›lar, tedarikçilere yap›lan ziyaretler, denetimler ve tedarikçi portal›
arac›l›¤› ile geçmiﬂ y›la ait iﬂ sonuçlar›n›n ve mevcut y›la ait Arçelik strateji, politika, hedef ve beklentilerinin paylaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Toplu Sözleﬂme kapsam›ndaki çal›ﬂanlarla iliﬂkiler sendika temsilcileri vas›tas› ile yürütülmektedir. ﬁirket iﬂveren sendikas› olarak
MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›), ﬁirket mavi yakal› çal›ﬂanlar› ise Türk Metal Sendikas› üyesidir. 2008 y›l› Aral›k ay›
içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikas› aras›nda 01.09.2008 - 31.08.2010 dönemini kapsayan Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Anlaﬂma
Tutana¤› imzalanm›ﬂt›r.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Baﬂta ﬁirket 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 ‹ﬂçi Sendikas›'n›n görüﬂü
ve mutabakat› al›nmakta, kararlar birlikte oluﬂturulmaktad›r. Ayr›ca “Bayi Toplant›lar›” vas›tas›yla ﬁirket ile do¤rudan iﬂ iliﬂkisi içerisinde
bulunan bayilerin, ﬁirket yönetimine kat›lmalar› desteklenmektedir.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n vizyonundan hareket ederek global olma yolunda emin ad›mlarla ilerleyen ﬁirket daima daha
yükse¤i hedeflerken “en önemli sermayemiz olan insan kayna¤›n›” kendisini gelece¤e taﬂ›yacak en önemli de¤erlerden biri olarak
benimsemiﬂtir.
ﬁirket stratejileri ile uyumlu, ortak de¤erleri ve iﬂ ahlak› ilkeleri ›ﬂ›¤›nda 2006 y›l›nda belirlenen Arçelik A.ﬁ. ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›,
her dilde haz›rlanan ortak de¤erler ve iﬂ ahlak› ilkeleri ile birlikte dokümante edilerek, Türkiye ve yurtd›ﬂ› iﬂtiraklerindeki çal›ﬂanlar›
ile paylaﬂ›ld›.
‹nsan kaynaklar› politikalar›n› yönlendiren temel ilkeler;
• ‹nsan Kaynaklar› (‹K) sistemlerinde ve uygulamalar›nda global/yerel bir denge vard›r. Uluslararas› platformda faaliyet gösteren
bir ﬁirket 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›, 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.
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• Tüm ‹K uygulamalar›nda temel al›nan esaslar; adalet, tutarl›l›k ve güvenilirliktir.
• ‹K standartlar›n› sürekli iyileﬂtirmek amac›yla; ‹K uygulamalar› sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilir, en son geliﬂmeler
ve toplanan geri bildirimler ile ‹K süreçleri ﬂekillendirilir. Amaç, kiﬂisel bilgileri korumak ve gizlili¤i sa¤lamakt›r. Bu ilkeler
do¤rultusunda insan kaynaklar› uygulamalar›nda aﬂa¤›daki amaçlar esas al›narak hareket edilir.
Endüstriyel ‹liﬂkiler
Endüstriyel iliﬂkiler politikas› kapsam›nda Arçelik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›n örgütlenme ve sendikalaﬂma hakk›na sayg› duydu¤unu belirtmektedir.
ﬁirket çal›ﬂanlar ve sendikalarla aras›nda oluﬂturdu¤u güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleﬂmelerin gerekleriyle uyum içinde
hareket ederek iﬂyerindeki huzurlu ortam› korumaya özen göstermektedir. ﬁirketin faaliyet gösterdi¤i bölge ve ülkelerde geçerli
olan yerel koﬂullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu iﬂ ortam›n›n muhafaza edilmesi ad›na sözleﬂmelerde yer almasalar bile göz
önünde bulundurulmaktad›r.
Endüstriyel iliﬂkiler politikas› çerçevesinde sendikalar karﬂ› taraf de¤il sosyal paydaﬂ olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple ﬁirket
her zaman sendikalarla iyi iliﬂkiler içinde olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye büyük önem vermektedir. Sosyal paydaﬂlar›n
daha iyi koﬂullarda çal›ﬂmas› ﬁirket için önemli bir hedeftir. Bu ba¤lamda, yasalara uyman›n yan› s›ra daha iyi çal›ﬂma koﬂullar›, iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i, do¤um, evlilik ve yiyecek deste¤i gibi di¤er sosyal yard›mlara toplu sözleﬂmelerde yer verilmekte ve bunlar›n
uygulanmas›na özen gösterilmektedir.
Toplu iﬂ sözleﬂmesi hükümleri do¤rultusunda Arçelik A.ﬁ. Türkiye' de tüm çal›ﬂanlara uygulanan sosyal haklar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
•
•
•
•
•
•

Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›na y›lda toplam 4 maaﬂ ikramiye verilmektedir.
Yakacak yard›m›,
Y›ll›k izin öncesi “izin paras›,”
Dini bayramlar öncesi “ bayram paras›,”
Çocuk paras› ad› alt›nda ayl›k ödeme,
Ayr›ca vaka baﬂ›na yap›lan ödemeler vard›r. Bunlar; do¤um yard›m›, evlenme yard›m›, ölüm yard›m›, askerlik yard›m› ve ö¤renim
yard›m›d›r.
• ﬁirkette, ayni olarak vas›ta yard›m› ve yemek yard›m› yap›lmaktad›r.
• Çal›ﬂanlara uygulanan y›ll›k izin günleri Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesinde belirtilmiﬂtir. Yasal sürelerin üzerinde verilen izin hakk› sendikal›,
sendikas›z tüm çal›ﬂanlara uygulanmaktad›r.
• Sendikal› çal›ﬂanlar›n baﬂlayacaklar› iﬂe göre, iﬂe giriﬂ kademe ve ücretleri toplu sözleﬂmede belirlendi¤i ﬂekilde uygulanmaktad›r.
2009'un kriz y›l› olmas›na ra¤men, iﬂçi sendikas›yla birlikte çal›ﬂanlar› krizden azami derecede korumak amac›yla çeﬂitli önlemler
al›nd› ve krizin çal›ﬂanlar üstündeki etkisi minimum seviyede tutuldu.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Arçelik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›na her zaman sa¤l›k ve iﬂ güvenli¤i konusunda rehberlik etmekte, sa¤l›k ve iﬂ güvenli¤i ile ilgili konularda
birbirleriyle ve yöneticileriyle iletiﬂim kurmalar›n› desteklemektedir.
Yasal mevzuat ve Arçelik süreçleri dikkate al›narak yeni bir ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i organizasyon yap›s›na gidilmiﬂ, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Sürecini daha etkin ve verimli k›lmak amac›yla ‹ﬂyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri, ‹nsan Kaynaklar› Yöneticilerine ba¤lanm›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ.'nin iç kaynaklar› ile haz›rlanm›ﬂ ve tüm Arçelik genelinde kullan›lmakta olan Arçelik ‹ﬂ Kazas› Takip Program›, ihtiyaçlar
do¤rultusunda geliﬂtirilmek suretiyle daha geniﬂ kapsaml› olarak kullan›lmaya baﬂland›.
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Yeni tan›mlanan organizasyon sonras›nda, en s›k meydana gelen kazalar ‹ﬂ Güvenli¤i Uzmanlar› ve ‹ﬂyeri Hekimlerinin dan›ﬂmanl›¤›nda
ilgili birimlerin kat›l›m› ile yak›ndan takip edilmeye baﬂland› ve iﬂ kazalar›n›n önlenmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›ld›.
Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda 2009 y›l›nda bir önceki y›la göre;
• Toplam kaza adedinde % 36'l›k iyileﬂme
• En s›k karﬂ›laﬂ›lan kaza türlerinde ise % 40'l›k bir iyileﬂme sa¤land›.
Ayr›ca iﬂ kazas› adetlerinde görülen iyileﬂme, iﬂ günü kay›plar›n›n da azalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Kaza ve iﬂ günü kay›plar›nda sa¤lanan
bu iyileﬂmelerin, özellikle çal›ﬂma saatlerinde bir azalma olmadan baﬂar›lm›ﬂ olmas› da büyük önem taﬂ›maktad›r.
Arçelik A.ﬁ.' de, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili göstergeler, Performans Yönetimi Sistemi kapsam›nda ve belirlenen hedeflere göre
izlenmektedir. Arçelik A.ﬁ., ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine verdi¤i önemi, çal›ﬂanlar› için düzenledi¤i e¤itimler ile göstermektedir.
2009 y›l›nda Arçelik genelinde ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine yönelik toplam 38.250 adam-saat e¤itim verildi. Arçelik yönetiminin konuya
verdi¤i önem ve destek ile birlikte e¤itim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artarak devam etmesi planlanmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ., iﬂe alma ve yerleﬂtirme sürecinde mevcut ve gelecekteki iﬂ ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› amaçlarken, etik ilkeler do¤rultusunda
uygun e¤itim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eﬂit f›rsatlar sa¤lamaktad›r.
Mevcut çal›ﬂanlar›n 81 farkl› üniversite mezunu olmas› ﬁirketin eﬂitlik ilkesine verdi¤i önemi vurgulamaktad›r.
2009 y›l sonu Türkiye ve yurtd›ﬂ› toplam çal›ﬂan say›s› aﬂa¤›daki tabloda belirtilmiﬂtir.

2009 y›l sonu çal›ﬂan say›lar›

Toplam

Türkiye

12.888

Yurtd›ﬂ›

4.043

Toplam Arçelik Grubu

16.931

Türkiye’de çal›ﬂanlar›n k›dem ortalamas› 7,4 y›l, yaﬂ ortalamas› ise 33’tür.

ﬁirketin e¤itim ve geliﬂim sürecindeki yaklaﬂ›m›, ﬁirketin vizyonu ve iﬂ hedeflerine paralel, sürekli geliﬂim prensibi ile çal›ﬂarak ﬁirket
performans›n›n geliﬂtirilmesidir. ‹ﬂ gereksinimleri do¤rultusunda çal›ﬂanlar›n mevcut ve gelecekteki geliﬂim ihtiyaçlar› planlan›rken
ﬂirket içi kaynaklar›n etkin ve verimli bir ﬂekilde kullan›lmas› hedeflenmektedir.
Zorlu ekonomik koﬂullar›n hakim oldu¤u 2009 y›l›nda, ﬁirket çal›ﬂanlar›na kiﬂi baﬂ› ortalama 12 saat olmak üzere toplamda 150.540
saat e¤itim verildi.
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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›n performanslar›n› geliﬂtirmek için farkl› geliﬂim yönetim sistemleri kullan›r. Ücret yönetiminde yaklaﬂ›m, yasalar ve rekabetçi
anlay›ﬂla adil bir istihdam politikas› belirlemektir.
Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›n motivasyonunu, ba¤l›l›¤› ve verimlili¤ini art›rmak, en iyi uygulamalar› hayata geçirmek ve 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.
Her y›l düzenli olarak uygulanan Çal›ﬂma Hayat› De¤erlendirme Anketi ile daha iyi bir çal›ﬂma hayat› sunabilmek amac›yla, çal›ﬂanlar›n
memnuniyet düzeyi, ﬂirkete olan ba¤l›l›klar›, iﬂi, ﬂirketi sahiplenmesi vb. kriterler baz›nda ölçümleme yap›larak sonuçlar› çal›ﬂanlarla
paylaﬂ›lmaktad›r. Paylaﬂ›m toplant›lar› sonras›nda, çal›ﬂanlar›n faaliyet plan› ile ilgili önerileri al›n›r ve plan son haline getirilerek
uygulamaya geçilir.

16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Müﬂteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, ﬁirketin öncelikli ve vazgeçilmez hedefidir. Müﬂteri memnuniyeti düzenli olarak raporlan›p
takip edilmektedir. Ticari s›r kapsam›nda, müﬂteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizlili¤ine ﬁirkette son derece önem verilmektedir.
Arçelik Ça¤r› Merkezi olarak ortaya konan tüm faaliyet ve yat›r›mlar›n tek amac› müﬂterilere haftan›n 7 günü 24 saat (7/24) üst
düzeyde modern bir hizmet verebilmek, müﬂterilerin Arçelik ile olan diyaloglar›n›n sa¤l›kl› iﬂlemesini sa¤lamak, onlar›n öneri ve
taleplerini daha k›sa sürede de¤erlendirerek müﬂteri memnuniyetini üst düzeye ç›karmakt›r. Ayr›ca müﬂterilerden gelen öneri ve
eleﬂtirilerin di¤er birimlere ak›ﬂ›n› sa¤layarak müﬂteri beklentilerini karﬂ›layacak yeni ürünlerin üretimine katk›da bulunmak Arçelik
Ça¤r› Merkezi'nin en temel görevlerinden biridir.
Arçelik Ça¤r› Merkezi, rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik altyap› ile donan›ml› olmas›n›n verdi¤i avantajla, müﬂterileri ile aras›ndaki
iletiﬂim kanallar›n›n çeﬂitlili¤inde de fark›n› ortaya koymaktad›r. Telefon ve e-mail gibi modern iletiﬂim kanallar›n›n yan› s›ra faks ve
mektup gibi geleneksel di¤er iletiﬂim kanallar›yla da müﬂterilerin taleplerini de¤erlendirmekte 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 anketlerle de sahan›n sesine kulak vermeyi amaçlamakta,
anketler sonucu al›nan müﬂteri geri bildirimlerini geliﬂmeye yönelik birer f›rsat olarak görmektedir.
1991 y›l›ndan bu yana yurtiçi müﬂterileri ile olan diyaloglar› en üst düzeyde tutan ve müﬂterilerinin memnuniyetlerini amaç edinen
Arçelik Ça¤r› Merkezi, 2008 y›l›nda Avusturya pazar›na sunulan Elektra Bregenz, Beko ve Altus markal› ürünlerin sat›ﬂ öncesi ve
sat›ﬂ sonras› ça¤r› merkezi hizmetlerini de Türkiye lokasyonunda vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Yurtd›ﬂ›nda hizmet operasyonuna 2009
y›l›nda Almanya pazar›na ait Grundig markas›n›n ça¤r› merkezi hizmeti de eklenmiﬂtir ve Türkiye lokasyonundan yönetilen ve Almanca
hizmet veren yurtd›ﬂ› ça¤r› merkezi hizmet a¤› da büyüyerek devam etmiﬂtir.
Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü kapsam›ndaki Tüketici Hizmetleri; 2009 y›l›nda 10 bölge yöneticili¤ine ba¤l› yaklaﬂ›k 600 yetkili
serviste, 5.300 adetlik araç park›yla yaklaﬂ›k 6.000'i teknik olmak üzere 12.000 personel ile sahada hizmet verdi. Teknik elemanlar
Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik Hizmetler ve E¤itim Yöneticili¤i taraf›ndan e¤itilerek sertifikaland›r›lmaktad›r.
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Yetkili servisler, Arçelik A.ﬁ.'nin sahip oldu¤u markalara yaklaﬂ›k y›lda 10 milyon servis hizmeti vermektedir. Sat›n al›nan ürünlerin,
müﬂteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde iﬂlemin tamamlanmas›, servis teﬂkilat›n›n
üstünlüklerindendir.
17. Sosyal Sorumluluk
ﬁirket, kurumsal sosyal sorumlulu¤u asli iﬂlerinin vazgeçilmez bir parças› olarak görmekte ve “sürdürülebilir geliﬂim” prensibiyle
çal›ﬂmaktad›r. Müﬂterilerine kaliteli, yenilikçi ürün ve hizmet sunmas›n›n yan› s›ra ahlaka, kanun ve insan haklar›na uyumlu davranmas›,
faaliyet gösterdi¤i her noktada çevreye ve toplumun ihtiyaçlar›na duyarl› yaklaﬂ›m› ile "sürdürülebilir geliﬂim" konusunda üstlendi¤i
sorumluluklar ve destek taahhütleri “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlay›ﬂ›n› oluﬂturmaktad›r. Faaliyetlerini kanun, ahlak standartlar›
ve insan haklar›na tam anlam›yla uyumlu ﬂekilde sürdüren ﬁirket, Avrupa Birli¤i Beyaz Eﬂya Üreticileri* (CECED) taraf›ndan oluﬂturulan
kurumsal sosyal sorumluluk Etik Sözleﬂmesi'ni (Code of Conduct) ilk imzalayan ﬂirketler aras›nda yer almaktad›r. Etik Sözleﬂmesi,
ilgili uluslararas› anlaﬂmalar›n öngördü¤ü çal›ﬂma koﬂullar›, çevresel yasa ve standartlar ile ilgili sürdürülebilir bir performansa sahip
olmay› güvence alt›na almaktad›r.
ﬁirket, üretim ve üretim d›ﬂ› süreçlerde tüm paydaﬂlar›yla birlikte, çevre ve do¤al kaynaklar› korumaya odakl› yenilikçi ürün geliﬂtirme
ve üretim yaklaﬂ›m›yla çal›ﬂmaktad›r. Faaliyetleri çerçevesinde, çevrenin ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas›na yönelik ulusal ve uluslararas›
yasal yükümlülüklere uygunlu¤unu takip etmektedir. Çevreyle ilgili hassasiyetin yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla çal›ﬂanlar›na düzenli
olarak e¤itimler vermekte ve kamuoyunu bilinçlendirmek üzere Kamu Kurum, Kuruluﬂlar› ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar› ile projeler
yürütmektedir. ﬁirket faaliyet gösterdi¤i ülkelerde "Sürdürülebilirlik" anlay›ﬂ›yla e¤itim alan›nda genç nesillerin geliﬂimine yönelik
projeler oluﬂturmakta ve yürütmektedir. Projelerin sürdürülebilirli¤i kurumsal vatandaﬂl›k bilinciyle hareket eden, çal›ﬂanlar›n ve iﬂ
ortaklar›n›n gönüllü deste¤iyle sa¤lanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›mla Türkiye'deki Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›'nda e¤itim gören ö¤rencilerin
bireysel geliﬂimine katk›y› hedefleyen "Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i Sosyal Sorumluluk Program›" oluﬂturulmuﬂtur. ﬁirket
e¤itim, kültür ve sanat alanlar›nda yürüttü¤ü projelerin yan› s›ra toplumun geliﬂiminde büyük katk›s› olan spor faaliyetlerini de
desteklemektedir. ﬁirketin, bu konuda geliﬂtirdi¤i politikalar ve yürüttü¤ü çal›ﬂmalar Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Yaﬂam"
ve "Yenilikçilik" bölümlerinde yer almaktad›r.
Arçelik A.ﬁ. 2008'de ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttü¤ü faaliyetlerinin bir uzant›s› olarak, çal›ﬂanlar, hissedarlar,
yetkili sat›c›lar, yetkili servisler, tedarikçiler ve tüm sosyal paydaﬂlar›na yönelik olarak haz›rlad›¤›, “2007 Sürdürülebilirlik Raporu”nu
yay›mlam›ﬂt›r. “Sürdürülebilirlik Raporu”, Arçelik A.ﬁ.'nin sürdürülebilir kârl›l›¤›n›n yan› s›ra tüm paydaﬂlar› ile birlikte do¤al kaynaklar›
korumaya odakl› yenilikçi ürün geliﬂtirme ve üretim yaklaﬂ›m›, toplumsal standartlar›n iyileﬂtirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan
haklar› ve etik çal›ﬂma ilkelerinin uygulanmas› yönündeki çal›ﬂmalar›n› kapsamaktad›r.
Arçelik A.ﬁ. Faaliyet Raporu’nu ve Sürdürülebilirlik Raporlar›’n› www.arcelikas.com.tr kurumsal internet sitesi arac›l›¤› ile kamuoyu
ile paylaﬂmaktad›r.

*

1959'da kurulan CECED, Avrupa'daki elektrikli ev eﬂyas› üreticilerini temsil eder. Sektörü etkileyen tüm konularda, Avrupa'daki yasal düzenlemeler
ve uygulamalara iliﬂkin sektörel faaliyetleri ve üyeler aras› iﬂbirli¤i projelerini yürütür. Arçelik A.ﬁ. 2002 y›l›ndan bu yana CECED üyesidir.

Bölüm IV: Yönetim Kurulu
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18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Ana Sözleﬂmeye göre ﬁirketin iﬂleri, Genel Kurul karar›yla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar aras›ndan seçilecek
en az üç üyeden oluﬂan bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür. ﬁirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçilebilir. ﬁirketin
Yönetim Kurulu 2009 y›l› için on üyeden oluﬂmaktad›r. Say›n Levent Çak›ro¤lu, ‹crac› Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Rahmi M. Koç
Dr. Bülent Bulgurlu
Robert Sonman
Mustafa V. Koç
Semahat S. Arsel
Temel K. Atay
M. Ömer Koç
Y. Ali Koç
A. Gündüz Özdemir
Levent Çak›ro¤lu

Baﬂkan
Baﬂkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
‹crada görevli de¤il
Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan›
Genel Müdür

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 Üyelikleri'nde boﬂalma oldu¤u takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun
(TTK) 315. maddesi hükümleri uygulan›r.
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.
ﬁirket Yönetim Kurulu'nda, ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Tüm üyeler belirli pay sahiplerini temsilen seçildiler. Yönetim Kurulu'nu
oluﬂturan üyelerin tamam› uzun y›llardan bu yana çeﬂitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapm›ﬂ ve ﬁirketin faaliyet gösterdi¤i
sektörde tecrübe sahibi kiﬂilerdir. ﬁirket, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktad›r.
Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüﬂlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. ﬁirketin çeﬂitli
sektörlerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtirakleri mevcuttur. ﬁirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, iliﬂki içerisinde bulunulan
ﬂirketlerin yönetimlerinde de yer almalar›n›n, ﬁirket menfaatine olaca¤› düﬂünülerek, ﬁirket 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 Üyeleri'nin Nitelikleri
ﬁirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sa¤layacak ﬂekilde yap›land›r›lmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK'n›n
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin IV. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.5'de belirledi¤i nitelikleri taﬂ›maktad›r. 17.03.2010 tarihli
Ola¤an Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili olarak aﬂa¤›daki Ana Sözleﬂme hükmü pay sahiplerinin onay›na
sunulacakt›r:
“Yönetim Kurulu üyeli¤ine, ﬂirketin faaliyet alan› ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporlar› analiz
edebilecek, ﬂirketin tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk›nda temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek ö¤renim görmüﬂ, nitelikli
kiﬂiler aday gösterilir ve seçilir.”
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20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana ‹ﬂ Hedefleri
ﬁirket misyonu; Koç Toplulu¤u de¤er, hedef ve stratejileri do¤rultusunda; müﬂterilerin gereksinimlerini aﬂarak karﬂ›layan, ev hayat›n›
kolaylaﬂt›ran, kolay sat›n al›nabilen ve kullan›labilen, güvenilir ürünleri geliﬂtirmek, üretmek, sunmak ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerini
vermek, müﬂteri ve çal›ﬂanlar›n memnuniyetini ve uzun vadeli ba¤l›l›¤›n› sa¤layarak, tüm kaynaklar› en etkin biçimde kullanmak
suretiyle, paydaﬂlar›n›n beklentilerini karﬂ›layarak, hedef pazarlarda sürekli geliﬂmek ve büyümektir.
ﬁirket vizyonu “ Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n “ olarak belirlenmiﬂtir. “Dünyaya Saygılı” çünkü; ﬁirket, çevre dostudur,
insana de¤er verir, sorumlulu¤unun bilincindedir. “Dünyada Saygın” çünkü; kendini aﬂarak, daima daha yükse¤i hedefler.
ﬁirket ana iﬂ hedefleri ise aﬂa¤›dad›r:
•
•
•
•
•

‹stikrarl› büyümeyi sürdürmek
Faaliyet kârl›l›¤›n› korumak ve sektör ortalamas›n›n üzerinde tutmak
Dünya beyaz eﬂya pazar›nda pazar pay›n› art›rmak
Müﬂteriye de¤er katan, öncü, yenilikçi ve çevreye duyarl› ürün ve çözümleri sunma yetene¤ini art›rmak
Farkl›l›klar› yöneterek küresel organizasyonu ve yetenekleri geliﬂtirmek

ﬁirketin vizyonu ve ana iﬂ hedefleri Yönetim Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmekte ve onaylanmaktad›r. Bu hedefler kamuya faaliyet
raporu, internet sitesi ve bilgilendirme niteli¤indeki toplant›, aç›klama gibi vesileler ve uygun iletiﬂim araçlar› ile duyurulmaktad›r.
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi 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. ﬁirketin mevcut durumu gözden
geçirilmekte, mevcut koﬂullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliﬂtirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
ﬁirkette, risklerin takibi, raporlanmas› ve yönetilmesi amac›yla, Finansman Direktörlü¤ü bünyesinde Risk Yönetimi Yöneticili¤i
oluﬂturuldu. Yöneticilik; Finansal Riskler, Kredi Riskleri ve Elementer Riskler üzerinde aktif bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir.
Finansal Riskler: Kur, faiz ve likidite riskleri ﬁirket bünyesinde konsolide bazda takip edilmekte olup belirlenen zaman aral›klar›
içerisinde düzenli olarak raporlanmaktad›r. Hazine Yöneticili¤i, Risk Yönetimi Yöneticili¤i taraf›ndan raporlanan finansal risklerin
belirlenen risk kriterleri çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur.
Kredi Riskleri: Konsolide bazda uluslararas› ticari alacaklar›n teminat alt›na al›nmas› ve raporlanmas› çal›ﬂmalar› yürütülmektedir. Bu
amaçla alacak sigorta poliçeleri sat›n al›nmakta, banka teminatlar›, faktoring ve Eximbank gibi teminat araçlar› s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Bununla birlikte yurtiçi ticari alacaklar›n teminat alt›na al›nmas› iﬂlemleri ise Sat›ﬂ Mali ‹ﬂler Direktörlü¤ü bünyesinde yürütülmektedir.
Yetkili sat›c›ya sevk edilen ürünlere istinaden ilgili bayiden ipotek, banka teminat mektubu, müﬂteri senedi, hisse senedi, döviz gibi
teminatlar al›nmaktad›r. Riski etkileyen faktörler sistemden online olarak beslenmektedir. Örne¤in, sevk emrinin oluﬂmas›, senetin
tahsil olmas› gibi iﬂlemler an›nda hesaplara yans›r ve riski de¤iﬂtirir.
Elementer Riskler: Konsolide olarak sabit k›ymet, sorumluluk, nakliyat vb. sigorta poliçelerinin kapsamlar›n›n tespiti, sat›n al›nmas›
ve hasar sürecinin yönetilmesi çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
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 oluﬂturuldu. 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›r.
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22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
ﬁirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumluluklar› Ana Sözleﬂme'de aç›kça belirlendi. Yetkiler, ﬁirketin imza sirkülerinde daha
detayl› olarak yer almaktad›r. Bu dokümanlar, kanunun öngördü¤ü yetkili kurumlar›n yan› s›ra ﬁirketin internet sitesinde de
bulunmaktad›r.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nde 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 2009 y›l›nda gerçekleﬂtirilen 4 Yönetim Kurulu Toplant›s›'nda bu türde bir muhalefet veya farkl›
görüﬂ beyan edilmedi¤inden kamuya aç›klama yap›lmad›.
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 Üyeleri'ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun d›ﬂ›nda, Yönetim Kurulu
Üyeleri'nden herhangi birisinin önem arz eden 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› görevlendirildi.
Yönetim Kurulu Toplant›lar› ﬁirket merkezinde veya merkezin bulundu¤u ﬂehrin elveriﬂli bir yerinde yap›l›r. Önemli nitelikteki Yönetim
Kurulu Kararlar› KAP ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve ‹ngilizce olarak internet sitesinde bulunmaktad›r.
24. ﬁirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Yönetim Kurulu Baﬂkan ve üyelerinin, ﬂirket faaliyet 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.

25. Etik Kurallar
Arçelik A.ﬁ.; güvenilirli¤in sembolü olmay› amaçlar ve iﬂ ortaklar›na, bayilerine, endüstriyel iﬂ birliklerine 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.
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“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›mland›.
• 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, ﬁirketin gelecekteki baﬂar›s›n› ve dolay›s›yla çal›ﬂanlar›n iﬂ güvencesini korumak için oldukça
önemlidir.
• 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.
• ‹ç denetimler, politikalar› ve prosedürleri gerçek durumla karﬂ›laﬂt›r›r ve operasyonlar›n lay›k›yla yürütülüp yürütülmedi¤inden
emin olunur.
• Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂma prensipleri; baﬂkalar›na sayg›l› olmay›, iﬂyerinde 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.
Bir Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂan›n›n, iﬂ ahlak› ilkeleri ile ilgili herhangi bir konuda kuﬂkuya düﬂtü¤ünde, nas›l davranmas› gerekti¤ini ö¤renmek
için baﬂvuraca¤› araçlar haz›rlanm›ﬂ olup bu gibi durumda yap›lmas› gerekenler tan›mland›. Çal›ﬂan, Arçelik A.ﬁ. iﬂ ahlak› ilkelerine
uygun hareket etmedi¤inde sorgulan›r ve yasalar çerçevesinde ﬁirket disiplin kurallar› iﬂletilir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
ﬁirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmesi amac›yla denetimden sorumlu “Denetim
Komitesi” oluﬂturuldu. Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluﬂmaktad›r. 2009 y›l› için Say›n
Temel Kamil Atay ve Say›n Robert Sonman Denetim Komitesi'ne üye olarak Yönetim Kurulu taraf›ndan seçildi. Denetim Komitesi,
faaliyetlerini Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde öngörüldü¤ü üzere düzenli bir ﬂekilde yürütmektedir.
Söz konusu komitede görev alan üyeler ba¤›ms›z üye niteli¤ine haiz de¤ildir. “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin oluﬂturulmas›
planlanmaktad›r. ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nde gerekli de¤iﬂiklikler yap›larak komitelerin oluﬂturulmas› hususu, 25 Mart 2009 tarihli
Genel Kurul'da kabul edildi. Ana Sözleﬂmeye göre Yönetim Kurulu, uygun görece¤i konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi
olmayan kiﬂilerden oluﬂan dan›ﬂma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluﬂturabilir.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sa¤lanacak haklar Genel Kurul'da kararlaﬂt›r›lmaktad›r. 25.03.2009 tarihli
Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine ayl›k ücret verilmesi pay sahipleri taraf›ndan uygun görüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu
Baﬂkan ve Üyelerine ayl›k brüt 1.355 TL ücret verilecektir. Ayr›ca, ‹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 benzeri teminatlar da verilmemektedir.

