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Rapor Hakkında

Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olarak paydaşlarımızı sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanlarımıza ilişkin olarak
bilgilendirmeyi asli sorumluluğumuz olarak görüyor, bu doğrultuda etkin iletişim mekanizmalarından yararlanıyoruz.
Yıllık olarak yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarını yalnızca bu alandaki başlıca iletişim aracımız olarak görmekle
kalmıyor, sürdürülebilirlik politika, uygulama, performans ve hedeflerimizi paydaşlarımızın görüşlerine sunduğumuz
ve bu hedeflerin takibine yardımcı olan bir yönetişim aracı olarak değerlendiriyoruz.

1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik performansımızı paylaştığımız “Arçelik A.Ş.
Sürdürülebilirlik Raporu 2014”te, sürdürülebilirlik alanlarındaki belirgin etkisi ve organizasyonumuzun en büyük
kısmını oluşturması nedenleriyle Türkiye operasyonumuzun performans verileri temel alınmıştır. Gerekli görüldüğü
durumlarda küresel proje, uygulama ve performans verilerinden de yararlanılan raporda konu bazlı raporlama
metodundan yararlanılmıştır.

Raporun temel içeriği raporlama döneminde gerçekleştirilen önceliklendirme çalışmalarına ait sonuçlar doğrultusunda
belirlenirken, öncelikli olarak tespit edilen konulara ağırlıklı olarak yer verilmiş, organizasyon genelinde takip edilen
diğer göstergeler ise “Performans Verileri” bölümünde belirtilmiştir. Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu Çalışma Grubu
ve üst yönetimimizin liderlik ettiği önceliklendirme ve rapor içeriğinin belirlenmesi sürecinin ayrıntılarına “Sürdürülebilirlik
Yönetimi” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Raporun kapsam ve bağlayıcılığının belirlenmesinde bir önceki raporlama döneminde olduğu üzere Global Reporting
Initiative (GRI) tarafından yayınlanan G4 Raporlama Rehberi temel (core) uygulama düzeyi ilkeleri kullanılmıştır.
Raporlama kapsamında yer alan emisyon ile ilgili verilerimiz uluslararası bir denetim kuruluşu tarafından (BSI) sınırlı
bağımsız incelemeye tabi tutulmuştur. Rapor içeriğinin oluşturulmasında yine G4 Raporlama Rehberinde yer alan
göstergelerden yararlanılırken, bir önceki rapora ilişkin paydaş geri bildirimleri ve Arçelik A.Ş. ve sektör özelinde takip
edilen performans göstergeleri içeriğe dair diğer referans noktalarını oluşturmuştur.

Sorumluluklar›m›z›n bilincindeyiz.
Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya

b›rakmaya çal›fl›yoruz. Kurumsal vizyonumuz,
misyonumuz, kültürümüz, de¤erlerimiz ve
etik ilkelerimiz bu sorumluluklar›m›z› yerine

getirirken bize yön veriyor.
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Arçelik A.fi.’nin “sürdürülebilir geliflim” anlay›fl›yla gerçeklefltirdi¤i
baflar›l› performans›na ve uygulamalar›na iliflkin yedinci
sürdürülebilirlik raporumuzu sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Raporumuzu bu y›l da, GRI - Küresel ‹lkeler Giriflimi’nin,
kurumlar›n kendileri ve paydafllar› için kritik konulara odaklanmas›n›
sa¤layan yeni G4 ilkeleri do¤rultusunda haz›rlad›k.

Raporlama döneminde, pazar çeflitlendirmesi hedefimize uygun
olarak; küresel yayg›nl›¤›m›z› art›rmay› sürdürdük. Faaliyet
gösterdi¤imiz pazarlarda rekabetçi üstünlük yaratarak, pazar
pay›m›z› art›rd›k ve markalar›m›z›n konumunu güçlendirdik. ‹stikrarl›
büyümemizi finansal sonuçlar›m›za yans›tmay› baflard›¤›m›z 2014
y›l›nda %13 büyüme gerçeklefltirdik. Konsolide ciromuz 12,5 milyar
TL seviyesini aflarken,  638 milyon TL net kar elde ettik.

Türkiye’de beyaz eflya, ankastre ve klima pazarlar›nda liderli¤imizi
korurken, Romanya’da Arctic, Güney Afrika’da Defy ve ‹ngiltere’de
Beko markalar›m›z ile pazar liderli¤imizi sürdürdük. Beko, Fransa
ve Polonya solo beyaz eflya pazar›nda da en yüksek pazar pay›na
sahip marka oldu. Güney Afrika’daki Defy East London So¤utucu
Cihazlar ‹flletmemizde yeni gard›rop tipi buzdolab› üretim hatt›m›z›n
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik. 5 ülkede bulunan üretim tesislerimize bir
yenisini eklemek üzere, Tayland Buzdolab› Fabrikam›z›n temelini
att›k.

Tüm ifl süreçlerimizde “sürdürülebilir geliflim” oda¤›yla hareket
ediyoruz.
Sürdürülebilirlik performans›m›z› daha ileriye tafl›mak amac›yla
çal›fl›yor; strateji ve politikalar›m›z› kurumsal ifl hedeflerimiz ve
süreçlerimizle bütünlefltirmeye devam ediyoruz.  Bu anlay›fl›m›za
paralel olarak raporlama döneminde Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu’na
ba¤l› Sürdürülebilirlik Kurulumuzu oluflturduk.

Borsa ‹stanbul taraf›ndan 2014 y›l›nda bafllat›lan ve de¤erlendirmeye
al›nan BIST30 flirketleri aras›ndan 15 firman›n dahil oldu¤u BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer ald›k. Bu endeks, flirketlerin
finansal sonuçlar›n›n yan› s›ra, sosyal ve çevresel konular ile
kurumsal yönetim alanlar›ndaki performanslar›n› da de¤erlendiriyor.
Bu derece kapsaml› bir endekste baflar› ile yer almak, konuya
verdi¤imiz önemin ve hassasiyetin bir baflka göstergesi oldu.

Çal›flanlar›m›z›n geliflimlerine yat›r›m yapmaya devam ediyoruz.
Global yolculu¤umuzdaki baflar›lar›m›zda çok önemli bir rolü olan
çal›flanlar›m›za toplam 471.719 adam*saat e¤itim sa¤lad›k.
Çal›flanlar›m›z›n yetkinliklerini art›racak öncü insan kaynaklar›
süreçlerine imza att›k, karar alma mekanizmalar›na kat›l›mlar›n›
teflvik edecek uygulamalar gelifltirdik. Bu kapsamda
çal›flanlar›m›zdan gelen 1.754 önerinin 1.246’s›n› hayata geçirdik.
Etkin kariyer yönetimi uygulamalar›m›zla flirketimizi gelece¤e
tafl›yacak potansiyel çal›flanlar› belirlemeye ve gelecek rollerine
haz›rlamaya devam ettik.

Çal›flanlar›m›za sundu¤umuz sa¤l›kl›, huzurlu ve güvenli ifl ortam›n›
daha da iyilefltirmek üzere, 143.753 adam*saat ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i e¤itimi sa¤lad›k. Kaza s›kl›k oran›m›z› %10 ve kaza a¤›rl›k
oran›m›z› %5 oran›nda düflürdük.

‹klim de¤iflikli¤i ile mücadele alan›ndaki projelerde öncü
konumumuzu sürdürüyoruz.
‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele stratejimizin paralelinde ulusal ve
uluslararas› giriflimlerde aktif rol alarak çözüm üretme çal›flmalar›n›n
bir parças› oluyoruz.

fiirketimiz düflük karbon ekonomisine geçifl sürecine öncülük
etmek üzere kurulan “Kurumsal Liderler A¤› Türkiye ‹klim
Platformu’nda 2011 y›l›ndan bu yana yer al›yor. Koç Holding
CEO’muz Levent Çak›ro¤lu, “‹klim Platformu Sözcülü¤ü” görevini
yürütüyor ve Türkiye’yi bu alanda uluslararas› platformlarda temsil
etmeye devam ediyor.

Dünyan›n en itibarl› ve yayg›n çevre giriflimi olarak kabul edilen,
kurumlar›n sera gaz› sal›n›mlar›n› ve iklim de¤iflikli¤ine yönelik
stratejilerini uluslararas› yat›r›mc›larla paylaflt›¤› “CDP-Karbon
Saydaml›k Projesi”nde yer almaya devam ediyoruz.  Bu alandaki
çal›flmalar›m›zla CDP Performans Derecelendirmesi’nde en üst
derece olan A performans skorunu elde ederek, dünyada CDP’de
en yüksek performansa sahip flirketlerin oluflturdu¤u “A Listesi:
CDP ‹klim Performans Liderleri Endeksi 2014”te yer almaya hak
kazand›k. Böylece, Türkiye’den sektörümüzde bu listeye girmeyi
baflaran ilk flirket olduk.

Ar-Ge yat›r›mlar›m›z ve inovasyon yönetimimiz ile yenilikçi, çevre
dostu ürünler gelifltirmeye devam ediyoruz.
fiirket kültürümüzün ve ifl modelimizin ayr›lmaz bir unsuru olarak
gördü¤ümüz inovasyon gücümüz ve teknolojik yetkinli¤imiz
sayesinde, sektörümüzde bizi ayr›flt›ran, yenilikçi, müflteriye de¤er
katan ve çevreye duyarl› ürünler gelifltirmeyi sürdürüyoruz.

Son 5 y›lda dünya patent liginde ilk 200’de yer alan tek Türk
flirketiyiz. Türkiye’deki yedi Ar-Ge merkezimiz, ODTÜ Teknokent
ve Tayvan’daki Ar-Ge ofislerimizde, 1000’in üzerinde Ar-Ge
çal›flan›m›z bulunuyor. Bu güçlü yap› farkl› co¤rafyalardaki
tüketicilerimizin beklentilerine uygun ve hayatlar›na de¤er katan
yenilikçi ürünler gelifltirmemizi sa¤l›yor. Çin pazar›na özel
gelifltirdi¤imiz buzdolab› ve çamafl›r makinesi, ‹talya pazar› için
tasarlad›¤›m›z pizza f›r›n›, Güney Afrika’da elektrik olmayan k›rsal
bölgeler için gelifltirdi¤imiz, günefl enerjisi ile çal›flan buzdolab›
bu tip ürünlerimizin en yeni örnekleri.

Ürünlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için yapt›¤›m›z çal›flmalar
sonucunda; kategorilerinde en üst seviyede enerji verimlili¤ine
sahip ürünleri ürettik.  Çevre dostu ürünler için Ar-Ge yat›r›m ve
harcamalar›m›za 36 milyon TL’yi aflan kaynak ay›rd›k.

‹novasyon kültürümüzü, iç ve d›fl paydafllara aç›k, kat›l›mc›, fikri
haklara sayg›l› ve kapsay›c› olarak nitelendiriyoruz. 2014 y›l›nda,
ifl yap›fl biçimimizin vazgeçilmez bir parças› haline gelen
çal›flmalar›m›z›n tek merkezden koordine edilmesi için ‹novasyon
Direktörlü¤ümüzü oluflturduk. Böylelikle, farkl› ürün ve hizmet
kategorilerindeki projelerimizi h›zla sonuçland›rmay›, yeni ifl modelleri
gelifltirmeyi ve tüm süreçlerimizde inovasyon yaklafl›m›m›z›
yayg›nlaflt›rmay› hedefledik.

T‹M (Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi) taraf›ndan üçüncüsü düzenlenen
Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda “Ar-Ge Liderli¤i” ve  “Teknoloji
Gelifltirmede Liderlik” ödüllerine lay›k görüldük. T‹M ve ba¤›ms›z
dan›flmanl›k firmas› iflbirli¤iyle, uluslararas› inovasyon modeli
üzerinden gerçeklefltirilen, flirketlerin hem yetkinlik, hem de ifl
sonuçlar› baz›nda yar›flt›¤› ‹novaL‹G’te yer alarak, “‹novasyon
Stratejisi” kategorisinde birincilik ödülü ald›k. Bu baflar›m›zla global
inovasyon yönetim yar›flmas› “International IMP3rove Award 2015”e
davet edildik.

Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimlili¤i çal›flmalar›m›z›
uluslararas› platforma tafl›d›k.
2010 y›l›nda bafllat›lan ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›,
Küresel Çevre Fonu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlü¤ü ve Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne¤i ile birlikte
yürütülen Türkiye’deki konutlarda daha az enerji tüketen elektrikli
ev aletlerinin kullan›m›n› teflvik eden “Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa
Dönüflümü” projesine katk›m›z› sürdürdük.

2014 y›l›nda Birleflmifl Milletler Çevre Program› taraf›ndan yürütülen
“Enerji Verimli Cihazlar ve Ekipmanlar ‹çin Küresel Ortakl›k
Program›”na destek vermeye bafllad›k. Program kapsam›nda,
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde enerji verimli ev tipi buzdolaplar›na
geçifl sürecini destekleyen projeye katk› sa¤lamay› hedefliyoruz.

Genel Müdür’ün Mesaj›

Sayg›de¤er Paydafllar›m›z,



Üretimde çevresel etkilerimizi en aza indirgemek için çal›fl›yoruz.
Ürünlerimizde oldu¤u gibi, üretim süreçlerimizin de çevresel
performans›n› takip ediyor ve bu çerçevede çal›flmalar yürütüyoruz.
Enerji tasarrufu ile sera gaz› emisyonlar›m›z› azalt›yor, do¤al kaynak
kullan›m›nda verimlilik esas›yla hareket ediyoruz. Oluflan at›klar›
kayna¤›nda azalt›yor, geri dönüflüm oran›m›z› sürekli olarak
iyilefltiriyoruz.

Enerji verimlili¤i çal›flmalar› ve yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik
kullan›m› sayesinde 2014 y›l› sera gaz› emisyonlar›m›z 2010 y›l›na
göre  %45 azald›. Ayn› dönemde hayata geçirdi¤imiz verimli su
kullan›m›na yönelik çal›flmalarla 200.358 m3 su tasarrufu sa¤lad›k.

Romanya, Rusya ve Çin’deki üretim tesislerimizde ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi ilk belgelendirme süreçlerini baflar›yla tamamlad›k.
Çevre bilincinin yayg›nlaflmas› amac›yla çal›flanlar›m›za 10.311
adam*saat çevre e¤itimi verdik.

Eskiflehir’de ve Bolu’da kurdu¤umuz, uluslararas› standartlara
uygun geri dönüflüm tesislerimizde faaliyetlerimizi tüm h›z›yla
sürdürüyoruz. Eskiflehir tesisimiz, eski buzdolaplar›nda bulunan
ozon tabakas›na zararl› CFC (kloroflorokarbon) gazlar›n› kapal›
sistemle toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüflüm tesisi olma
özelli¤ini tafl›yor.

De¤er zincirimizin her basama¤›n› sürdürülebilirlik sorumlulu¤uyla
yönetiyoruz.
Sorumlu üretici bilinciyle, tedarikten da¤›t›ma kadar tüm
süreçlerimizde enerji ve malzeme verimlili¤inin art›r›lmas› ve
kaynaklar›n sürdürülebilirli¤i için çal›flmaya devam ediyoruz.

Ürünlerimizin yurtiçi lojisti¤i faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›, ISO 14064-1 Standard› çerçevesinde hesaplanarak,
ba¤›ms›z akredite bir kurulufl taraf›ndan denetlendi ve “limited
assurance” seviyesinde do¤ruland›. Operasyonlar›m›zda çevre
hassasiyetimiz do¤rultusunda deniz yolu tafl›ma kullan›m›m›z›
art›rd›k.

Ürün depolama ve nakliye süreçlerimiz için “ISO 28000 Tedarik
Zinciri için Güvenlik Yönetim Sistemleri Belgesi”ni ald›k. Gümrükleme
ifllemlerini çok daha etkin bir flekilde yönetebilmemize imkan veren
“ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahip olduk.

Tedarikçilerimizin sosyal, çevresel ve etik alanlardaki
performanslar›n› gelifltirmek için yeni uygulamalar› hayata
geçiriyoruz. Raporlama döneminde 234 tedarikçimiz ifl eti¤i, çevre,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›n› içeren denetimlerden geçti.
Tedarikçi gelifltirme faaliyetlerimiz kapsam›nda 100 tedarikçiye
e¤itim verdik, 90 tedarikçimiz ile 140 iyilefltirme projesi
gerçeklefltirdik.

Yerel tedarik oran›m›z› istikrarl› bir flekilde art›r›yor, yaratt›¤›m›z
dolayl› ekonomik etki alan› ile operasyon co¤rafyam›z›n sürdürülebilir
kalk›nmas›na destek oluyoruz. Baflar›l› uygulamalar›m›zla, sat›n
alma yönetiminde mükemmelli¤i sa¤lamak amac›yla verilen ve
dünyada sadece 130 flirkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifikas›”n›
almaya hak kazand›k.

Toplumsal geliflime katk›m›z› sürdürüyoruz.
Operasyon co¤rafyam›z›n ekonomik geliflimine yard›mc› olmakla
kalm›yor; sosyal sorumluluk projelerimiz ve sponsorluk
uygulamalar›m›zla toplumsal geliflime katk› sa¤lamaya devam
ediyoruz.

Mesleki e¤itim ile istihdam iliflkisinin güçlendirilmesini hedefleyen
“Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Program›”m›z ile 9 okulda 450
ö¤renciye ulaflt›k. Koç Holding’in hayata geçirdi¤i, engellilerin
sosyal hayatlar›na katk›da bulunmay› hedefleyen “Ülkem için Engel
Tan›m›yorum” projesine verdi¤imiz deste¤i sürdürdük.

Türkiye’de ve dünyada, spor arac›l›¤›yla toplumsal geliflimi
desteklemeye devam ediyoruz.
Dünyan›n en ünlü futbol kulübü FC Barcelona ile yapm›fl oldu¤umuz
global sponsorluk anlaflmas› ile Beko markam›z ve FC Barcelona'n›n
partner oldu¤unu duyurmaktan büyük mutluluk duyduk. Beko'nun
son y›llarda kaydetti¤i büyümenin bir sembolü olan bu anlaflmayla
Beko logosu, ilk kez bir marka için tahsis edilen FC Barcelona
formas› sol kolunda yer ald›.

Beko ile FIBA Dünya Basketbol Kupas› “Presenting Sponsor”u
olman›n gururunu bir kez daha yaflad›k, dünyan›n en önemli
basketbol liglerinden Almanya, Litvanya ve ‹talya liglerinin isim
sponsorlu¤unu sürdürdük. Befliktafl Profesyonel Futbol A Tak›m›’n›n
forma s›rt sponsorlu¤u anlaflmas›n› imzalad›k. Grundig markam›zla
Almanya’da Bundesliga Futbol Ligi Resmi Teknoloji Ortakl›¤›m›z,
Türkiye’de Fenerbahçe Bayan ve Erkek Voleybol Tak›m›
sponsorlu¤umuz devam etti. Norveç Bayan ve Erkekler Hentbol
Ligi'ne ismimizi verdik.

Küresel bir organizasyon olma sorumlulu¤uyla ülkemiz ve
dünyam›z için de¤er yaratmaya devam edece¤iz.
60 y›ll›k geçmiflimizden ald›¤›m›z güçle gelece¤e güvenle bak›yoruz.
Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik ilkeleriyle yönetti¤imiz
süreçlerimizle tüm paydafllar›m›z için art› de¤er yaratmaya, do¤ay›
korurken parças› oldu¤umuz toplumlar›n geliflimine katk› sa¤lamaya
devam edece¤iz.

Küresel baflar›lar›m›zda ve yüksek hedefler belirlememizde en
önemli etken olan çal›flanlar›m›za, yetkili sat›c›lar›m›za, servislerimize,
tedarikçilerimize, ifl ortaklar›m›za, bizlere yenilikçi olmak yolunda
ilham veren müflterilerimize ve desteklerini sürekli hissetti¤imiz
hissedarlar›m›za teflekkürlerimi sunar›m.

3

Sayg›lar›mla,

Hakan BULGURLU

Arçelik A.fi. Genel Müdürü

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Sürdürülebilirlik Yolculu¤u

• Avrupa Birli¤i Beyaz Eflya Üreticileri Derne¤i (CECED) taraf›ndan yay›nlanan ‹fl Eti¤i Kurallar›n›
  imzalad›k.2005

• Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Politikam›z› yay›mlad›k.
• ‹lk kurumsal yönetim notumuz 10 üzerinden 8,21 olarak belirlendi.
• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i organizasyonumuzu yeniden yap›land›rd›k.
• ‹nsan Kaynaklar› Departman›’n› yeniden yap›land›rd›k.

2009

• 2008-2009 Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporunu, GRI Küresel Raporlama Giriflimi ilkelerine
  göre yay›mland›k.
• Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 8,55'e yükselttik.
• Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri kapsam›nda, sürdürülebilirlik yaklafl›m›m›z ile “Yönetim” alan›nda
  Türkiye’de birinci olduk; Avrupa’da ilk üç aras›nda yer ald›k.
• “Türkiye'de enerji tasarrufu sa¤layan ev aletlerinin pazar dönüflümü” bafll›kl› kamuyu bilinçlendirme
   kampanyalar› için Birleflmifl Milletler (UNDP), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Türkiye Beyaz
  Eflya Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD) ve flirketimiz aras›nda iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›k.
• Sera gaz› emisyonumuzu ISO 14064-1 standard›na uygun olarak hesaplamaya bafllad›k ve
  uluslararas› ba¤›ms›z bir akredite kurulufltan “Do¤rulama Belgesi” ald›k.

2010

• 2010 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu’muzu GRI ‹lkelerine uygun olarak “B+” seviyesinde yay›mlad›k.
• Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 8,59'a yükselttik.
• Ar-Ge Bölümü’müzün 20. kurulufl y›l›n› kutlad›k.
• Arçelik A.fi.'nin farkl› lokasyonlarda bulunan 7 ayr› Ar-Ge merkezi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
   “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ne lay›k görüldü.
• 2010 y›l›nda Dünya Fikri Haklar Örgütü'nde (WIPO) en çok uluslararas› patent baflvurusuna sahip

"ilk 500 flirket" listesinde 95. s›rada yer ald›k.
• Türkiye ‹klim Platformu Liderler Grubu üyesi ve dönem sözcüsü olarak "20C - ‹klim ‹çin Acil Eylem
  Ça¤r›s› Bildirisini" imzalad›k.
• Arctic S.A. JIPM taraf›ndan "TPM Mükemmel Fabrika Süreklilik Ödülü" ne lay›k görüldü.
• Durban ‹klim Konferans›nda Türkiye ‹klim Platformu dönem sözcüsü olarak Türkiye’yi temsil ettik.

2011

2003

2004

2006
• Küresel ‹lkeler Sözleflmesi do¤rultusunda ‹K politikalar› ve prosedürlerini gözden geçirdik.
• ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, Ortak De¤erler ve ‹fl Eti¤i Kurallar›’n› yay›nlad›k ve tüm çal›flanlarla
   paylaflt›k.

• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nu Y›ll›k Faaliyet Raporu'nda ve internet sitemizde
   yay›nlamaya bafllad›k.
• Türkiye'deki yasal yükümlülük bafllang›c›ndan önce ambalaj at›klar› uyumunu sa¤lad›k.

2008

2007

• Türkiye Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan aç›klanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni kabul ettik.

• Yal›n 6 Sigma uygulamalar›na bafllad›k.
• Türkiye d›fl›ndaki üretim iflletmelerinde “‹fl Hayat› De¤erlendirme ve ‹yilefltirme” anketi uygulamaya
  bafllad›k.

• ‹lk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yay›mlad›k.
• Türkiye'de mevzuat yürürlü¤e girmeden önce RoHS'a (Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n
  S›n›rland›r›lmas›) tam uyum
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• Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,28’e yükselttik.
• Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi “‹novasyon Liderli¤i”  ödülüne lay›k görüldük.
• Karbon Saydaml›k Projesi taraf›ndan “CDP Performans Lideri” ödülüne lay›k görüldük.
• 2012 Sürdürülebilirlik Raporu’nu GRI standartlar›na uygun olarak  “B+” seviyesinde haz›rlad›k.
• Bulafl›k Makinesi, Kurutma Makinesi,  Elektrik Motorlar› ve Arctic So¤utucu Cihazlar ‹flletmelerimiz
  ile “Enerji Verimli Yeflil Tesisler” derecelendirmesinde en üst seviye olan “Platin” sertifika ile
  ödüllendirildik.
• “ISO 10002 Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazand›k.
• Elektrabregenz markam›zla Avusturya’da 2013 y›l› “Green Brands” ödülünü almaya hak kazand›k
• ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistem Standard› belgesi sahibi olduk.

2013

• 12 kiflilik Yönetim Kurulu’na 4 ba¤›ms›z üye seçildi.
• Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,11'e yükselttik.
• Doha ‹klim Konferanslar›’nda Türkiye ‹klim Platformu dönem sözcüsü olarak Türkiye'yi temsil ettik.
• ‹klim de¤iflikli¤i alan›ndaki stratejimiz ve yönetim anlay›fl›m›z ile “Türkiye Karbon Saydaml›k (CDP)
  Lideri” olduk.
• En ‹yi Ülke Uygulamalar› aras›nda yer alarak Brezilya Rio+20 Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir Kalk›nma
  Konferans›'nda (Rio+20) Kaktüs Bulafl›k Makinesi ile Türkiye’yi temsil ettik.
• Enerji yönetimi sürecimizi ISO 50001 standard›na uygun hale getirdik, uluslararas› ba¤›ms›z bir
  akredite kurulufl taraf›ndan belgelendirildik.
• Araflt›rma ve Gelifltirme faaliyetlerinin finansman› amac›yla Avrupa Yat›r›m Bankas› (EIB) ile 100
   milyon Avro tutar›nda 7 y›l vadeli bir kredi anlaflmas› imzalad›k.

2012

• Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,41’e yükselttik.
• Borsa ‹stanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeyi baflaran 15 firman›n aras›nda yer ald›k.
• “A Listesi: CDP ‹klim Performans Liderleri Endeksi 2014”te yer alarak Türkiye’de kendi sektörümüzde
  bu baflar›ya imza atan ilk flirket olduk.
• UNEP iflbirli¤iyle Enerji Verimli Cihazlar ve Ekipmanlar için Küresel Ortakl›k Program›’n› gerçeklefltirdik.
• Tedarikçilerimizi etik ve çevresel konularda denetimlere tabi tuttuk.
• CIPS (Chartered Institute of Purchasing & Supply) Kurumsal Sertifikas›’n› almaya hak kazand›k.
• ISO 28000 Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetim Sistemleri belgesini almaya hak kazand›k.

2014

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Net Satışlar
2014

Milyon TL
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Arçelik A.fi. Hakk›nda

1955 y›l›nda Koç Holding bünyesinde kurulan  Arçelik
A.fi., dayan›kl› tüketim ve tüketici elektroni¤i sektörlerinde
üretim, pazarlama ve sat›fl sonras› destek hizmetleri ile
faaliyet göstermektedir.

Arçelik A.fi., yaklafl›k 25.000 çal›flan› ve Türkiye, Romanya,
Rusya, Çin ve Güney Afrika’daki 14 üretim tesisiyle
faaliyetlerini sürdürmektedir. fiirket son olarak Tayland
Buzdolab› ‹flletmesi’nin temellerini atm›flt›r.

Arçelik A.fi. 26 ülkedeki sat›fl ve pazarlama ofisleri ve
kendisine ait 10 markas›yla (Arçelik, Beko, Grundig,
Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Altus,
Defy) 6 k›tada 130’dan fazla ülkede tüketicilere fark yaratan
ürün ve hizmetler sunmaktad›r.
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Üretim Tesisleri - Türkiye
Buzdolab› ‹flletmesi Eskiflehir
Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi ‹stanbul, Tuzla
Elektronik ‹flletmesi ‹stanbul,  Beylikdüzü
Piflirici Cihazlar ‹flletmesi Bolu
Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi Ankara
Elektrik Motorlar› ‹flletmesi Tekirda¤, Çerkezköy
Kompresör ‹flletmesi Eskiflehir
Çamafl›r Kurutma Makinesi ‹flletmesi Tekirda¤, Çerkezköy

7

Genel Müdürlük
Türkiye/‹stanbul

Uluslararası Satı� ve Pazarlama
Ardutch B.V. Taiwan Tayvan
Beko A and NZ Pty Ltd. Avustralya, Yeni Zelanda
Beko Deutschland GmbH Almanya
Beko Egypt Trading LLC M›s›r
Beko Electronics España S.L. ‹spanya
Beko France S.A.S. Fransa
Beko Italy SRL ‹talya
Beko LLC. Rusya
Beko Plc. ‹ngiltere, ‹rlanda Cumhuriyeti
Beko Slovakia S.R.O. Slovakya
Beko S.A. Polonya, Çek Cumhuriyeti
Beko Shanghai Trading Company Ltd. Çin
Beko Ukraine LLC. Ukrayna
Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Çin
Defy Appliances Ltd.  Güney Afrika Cumhuriyeti
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. Botsvana
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. Namibya
Elektra Bregenz AG Avusturya
Grundig Multimedia A.G. ‹sviçre
Grundig Intermedia GmbH  Almanya, H›rvatistan
Grundig Nordic No AS Norveç
Grundig Nordic AB. ‹sveç
SC Arctic SA Romanya
Beko Hong Kong Ltd. Hong Kong, Çin

Üretim Tesisleri - Uluslararas›
Buzdolab› ‹flletmesi Romanya, Gaeflti
Buzdolab› ve Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Rusya, Kirzhach
Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Çin, Changzhou
Piflirici Cihazlar ve Çamafl›r Kurutma
Makinesi ‹flletmesi G. Afrika, Jacobs
So¤utucu Cihazlar ‹flletmesi G. Afrika, Ezakheni, Ladysmith
Buzdolab› ‹flletmesi G. Afrika, East London
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* Beko Thai Co.,Ltd (Rayong Tayland) ; 2014 Aral›k ay›nda üretim ve sat›fl flirketi olarak kurulmufltur.
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(*) Faaliyet kâr marj› ve FVAÖK marj› 2010-2011 dönemlerindeki sunumla uyumlu olmas› aç›s›ndan, ticari alacak ve borçlardan kaynaklanan kur
  fark› gelir ve giderleri, vade fark› gelir ve giderleri ve peflinat iskontosu etkisi düflürülerek, sabit k›ymet sat›fl›ndan gelir ve giderler eklenerek
  hesaplanm›flt›r.
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Sürdürülebilirlik stratejimizi güçlü yönetiflim kültürümüz do¤rultusunda flekillendiriyor,
oluflturdu¤umuz etkin iletiflim kanallar› ile paydafllar›m›z›n faaliyetlerimize ve karar alma
süreçlerimize kat›l›m düzeylerini sürekli olarak iyilefltiriyoruz. Kurumsal yönetim
uygulamalar›m›z› modern yönetsel ilke ve sistemlerle destekliyor, etkin risk yönetimi
uygulamalar›yla operasyonel, finansal ve çevresel riskleri f›rsatlara dönüfltürüyoruz.
Sürdürülebilirlik yönetimi uygulamalar›m›zla sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki
performans›m›z› daimi surette gelifltiriyor, tüm de¤er zincirimiz için art› de¤er yaratan
süreçlere imza at›yoruz.

√ Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,41’e yükselttik.
√ Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Kurulu’nu ve Sürdürülebilirlik Alt Çal›flma Kurullar›’n›
  oluflturduk.
√ 2014 y›l›nda devreye al›nan ve 15 firman›n yer ald›¤› Borsa ‹stanbul (BIST) Sürdürülebilirlik
  Endeksi’ne baflar›l› performans›m›zla girmeyi baflard›k.

Yönetim Yaklafl›m›



Kurumsal yönetim anlay›fl›m›z› hesap verebilirlik, sorumluluk,
aç›kl›k ve fleffafl›k, adil davran›fl ilkeleri do¤rultusunda
tan›ml›yor, 60 y›ll ›k ifl ve sektör tecrübemiz ile
flekillendirdi¤imiz kurumsal yönetim yap›m›z› üst düzey
sistem ve standartlar ile destekliyoruz. fiirket içindeki çift
yönlü iletiflim kanallar› ve de¤er zincirimizin tüm
kademelerinde hayata geçirdi¤imiz paydafl kat›l›m›
uygulamalar›yla yönetiflim uygulamalar›m›z› sürekli olarak
gelifltiriyor, bu alanda her y›l daha iyi performans sonuçlar›
elde ediyoruz.

Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri temel
al›narak a¤›rl›kland›r›lm›fl dört ana bafll›k alt›nda yap›lan,
düzenli olarak gerçeklefltirdi¤imiz ba¤›ms›z de¤erlendirmeler
ile ölçtü¤ümüz kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu
sürekli olarak iyilefltiriyoruz. “Pay Sahipleri”, “Kamuyu
Ayd›nlatma ve fieffafl›k”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim
Kurulu” bafll›klar›nda hayata geçirilen de¤erlendirmeler
sonucunda 2010 y›l›nda %85,53 olarak gerçekleflen
notumuzu, 2011 y›l›nda %85,91’e, 2012 y›l›nda %91,07’ye,
2013 y›l›nda %92,80’e, raporlama döneminde ise %94,11’e
yükseltmifl bulunuyoruz.

Do¤ru ve etkin kurumsal yönetim Arçelik A.fi.’nin baflta pay
sahipleri, tüm paydafllar›na sa¤lad›¤› güven ve istikrar
yönündeki vaatlerinde önemli bir yer tutmaktad›r. fiirketin
kurumsal de¤erleri ve kültürü, etik anlay›fl›, yönetiflim felsefesi
ve ifl ahlak› ilkeleri çal›flanlar›n›n sorumluluklar›n› yerine
getirmesinde yol gösterici olman›n yan› s›ra, paydafllar›yla
kurdu¤u uzun soluklu iliflkilerin de temelini oluflturmaktad›r.

Arçelik A.fi.’de yönetim yap›s› Genel Kurul taraf›ndan seçilen
bir Yönetim Kurulu'nun bulundu¤u tek kademeli bir
sistemden oluflmaktad›r. 12 üyeden oluflan Yönetim
Kurulu'nda 4 ba¤›ms›z üye ve icrada görevli 1 üye (Genel
Müdür) bulunmaktad›r. Tüm üyeler Arçelik A.fi.’nin ekonomik
performans›ndan sorumlu olup, Genel Müdür flirketin sosyal
ve çevresel performans›na yönelik icra sorumlulu¤unu da
tafl›maktad›r. ‹cra organlar›n›n bafl›nda bulunan Genel
Müdürlük ile Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevleri farkl›
kiflilerce yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklar›n› yerine getirirken
muhtelif uzmanl›k kurul ve komitelerinden yararlanmaktad›r.
Bu komitelerden Risk Yönetim Komitesi operasyonel,
stratejik, finansal ve tüm di¤er risklerin tespitini
gerçeklefltirmekte ve bu risklerin yönetilmesine yönelik
çal›flmalarda bulunmaktad›r. Denetimden Sorumlu Komite,
Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini Sermaye Piyasas› Mevzuat›
ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri ile uyumlu bir flekilde
sürdürmesine yard›mc› olmaktad›r. Kurumsal Yönetim
Komitesi, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyumun ve iyilefltirme
çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi için Yönetim Kurulu'na
öneriler sunmakta, ayn› zamanda Aday Gösterme Komitesi
ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.
Raporlama döneminde oluflturulan Sürdürülebilirlik Kurulu,

Arçelik A.fi.’nin sosyal, çevresel, ekonomik ve etik
performans›n›n etkinli¤ini art›rma amac› tafl›maktad›r.

Arçelik A.fi.'nin kurumsal yönetim yap›lanmas›, yönetim
kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticileri hakk›nda detayl›
bilgiye, www.arcelikas.com internet sitesindeki “Arçelik
A.fi. Hakk›nda” ve “Yat›r›mc› ‹liflkileri” sekmelerinden
ulaflabilirsiniz.

Kurumsal risk yönetimi stratejimiz ile flirket genelinde ve
tedarikçilerimizde uygulad›¤›m›z; süreçler, insan kayna¤›,
bilgi birikimi ve teknoloji ile uyumlu bir risk yönetimi ile olas›
olumsuz etkileri en aza indirgemeyi ve bunun sonucu olarak
etkin bir maliyet yap›s› ile küresel rekabette avantaj
yakalamay› hedefliyoruz. Yönetim Kurulu’ndan bafllayarak
organizasyonumuzun tüm kademelerini kapsayacak flekilde
bütüncül bir perspektifle gerçeklefltirdi¤imiz risk yönetimi
uygulamalar› ile Arçelik A.fi.’nin varl›¤›n›, geliflmesini ve
devam›n› tehlikeye atabilecek risklerin erken teflhisini
gerçeklefltiriyor, risklerle ilgili önlemlerin etkili bir flekilde
uygulanmas›n› sa¤l›yoruz.

Arçelik A.fi.’ye yönelik operasyonel, stratejik, finansal ve
di¤er risklerin yönetimi konusunda Yönetim Kurulu’na
yard›mc› olmak üzere oluflturulan Risk Yönetim Komitesi
periyodik risk raporlamalar› ve komite de¤erlendirmeleri
gerçeklefltirmektedir. Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulan
Risk Raporlar› ile flirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek
olan riskleri minimize edecek strateji ve araçlar
belirlenmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlü¤ü taraf›ndan yürütülen
süreçte, flirketin mevcut de¤erlerinin korunmas›, paydafllar
için yeni de¤erler yarat›lmas›, f›rsatlar›n yönetilmesi ve
süreçler aras›nda r isk i let ifl iminin sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r. Risk yönetiminin flirketin tüm iflletme,
merkezi birim ve yurtd›fl› ifltiraklerinde ifl süreçleriyle entegre
bir flekilde yürütülmesi sa¤lanmaktad›r.

Risk yönetimi araçlar›n›n bafl›nda gelen denetim ve kontroller,
ba¤›ms›z denetim kurulufllar›, Koç Holding ve iç denetim
birimlerinin rol ald›¤› çok paydafll› uygulamalar ile
yürütülmektedir. ‹ç Denetim Yöneticili¤i, gerçeklefltirdi¤i
denetimlerde önem arzeden konulara iliflkin sonuç ve
analizleri düzenli olarak Denetimden Sorumlu Komite’ye
aktarmaktad›r. Komite sistemlerin etkinli¤ini gözetmekte,
gerekli durumlarda risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›
ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na
aktarmaktad›r.

Kurumsal Yönetim

Risk Yönetimi
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Sorumluluk ve uzmanl›k esaslar›na göre muhtelif bafll›klarda
oluflturulan alt çal›flma kurullar› sürdürülebilirlik konular›ndan
sorumlu yönetici ve/veya uzmanlardan oluflmaktad›r. Çevre
Koordinasyon Kurulu, Enerji Koordinasyon Kurulu, ‹klim
De¤iflikli¤i Koordinasyon Kurulu, Yeflil Kimya Koordinasyon
Kurulu, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu, ‹nsan Haklar› ve ‹fl
Eti¤i Kurulu ve De¤er Zinciri Yönetimi Kurulu’ndan oluflan
kurullar, Sürdürülebilirlik Kurulu’nda al›nan kararlar›n
uygulanmas›n› ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamakta ve
geliflmeleri raporlamaktad›r. Y›lda iki kez toplanan
Sürdürülebilirlik Kurulu, Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Y›lsonu Raporu ile y›lsonuna ait performans sonuçlar›n›
de¤erlendirerek bir sonraki y›la ait hedefleri belirlemektedir.

Sürdürülebilirlik yönetiminde etkin sürdürülebilirlik
yap›lanmas›n›n yan› s›ra Arçelik A.fi.’nin de¤erlerini flirketin
sürdürülebilirlik stratejisi ile buluflturan kurumsal politikalardan
yararlan›lmaktad›r. Etik De¤erler, Çevre ve Enerji Politikas›,
Kalite Politikas›, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›, ‹nsan
Kaynaklar› Politikas›, Tedarikçi Çal›flma Koflullar› ve
Kamuoyunu Bilgilendirme Politikas› ile çal›flma ilke ve
prosedürleri belirlenmekte, bu alanlarda hayata geçirilen
uygulamalar›n kurumsal polit ikalarla tam uyumu
gözetilmektedir.

Arçelik A.�. Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik Komitesi

Komite Başkanı
(CFO)

Komite Genel Sekreteri
(Enerji ve Çevre Yöneticisi)

CFO CTO
CSCO

(Suply Chain)
Finansman
Direktörü

Stratejik
Planlama
Direktörü

�nsan
Kaynakları
Direktörü

Tüketici
Hizmetleri
Direktörü

�novasyon
Direktörü

Kurumsal
�letişim

Koordinatörü

Enerji ve
Çevre

Yöneticisi

Sürdürülebilirlik Çalı�ma Grupları

Çevre
Koordinasyon
Çalışma Grubu

Enerji
Koordinasyon
Çalışma Grubu

�klim Değişikliği
Koordinasyon
Çalışma Grubu

Yeşil Kimya
Koordinasyon
Çalışma Grubu

�ş Sağlığı ve
Güvenliği

Çalışma Grubu

�nsan Hakları ve
�ş Etiği

Çalışma Grubu

Değer Zinciri
Yönetim

Çalışma Grubu

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Artan küresel varl›¤›m›z do¤rultusunda sürekli geniflleyen
bir etki alan›n› yönetiyor; parças› oldu¤umuz toplum, ekonomi
ve çevreye etkilerimizi pozitif bir niteli¤e kavuflturman›n
yollar›n› ar›yoruz. Bu anlay›flla faaliyetlerimizin sosyal, çevresel,
ekonomik ve etik boyutlar›n› gözeterek hareket ediyor, bu
alanlara dair risk ve f›rsatlar ile paydafllar›m›z›n beklentilerini
bafll›ca yol gösterenlerimiz olarak kabul ediyoruz.
Sürdürülebilirlik performans›m›z› kendi organizasyonumuzla
s›n›rland›rm›yor, tedarik zincirimiz, yetkili sat›c› ve servis
a¤›m›z ve di¤er kademeler ile en genifl de¤er zincirimizi
sürdürülebilirlik yönetimi uygulamalar›m›za dâhil ediyoruz.
Kurumsal politika ve stratejilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerimiz
do¤rultusunda oluflturuyor, sürdürülebilirlik hedeflerimizi
kurumsal ifl hedeflerimize entegre ederek kapsaml› bir
performans takibi gerçeklefltiriyoruz. fieffafl›k ve hesap
verebilirlik ilkelerimiz ›fl›¤›nda gerçeklefltirdi¤imiz paydafl
iletiflimi uygulamalar›m›z ile sürdürülebilirlik performans
sonuçlar›m›z› düzenli olarak paydafllar›m›z›n görüfllerine
sunuyoruz. Paydafllar›m›z›n geri bildirimleri do¤rultusunda
tüm sürdürülebilirlik alanlar›nda geliflim planlar›n› belirliyor,
etkin denetim süreçleriyle uygulamalar›n etkinli¤ini güvence
alt›na al›yoruz.

√ Sürdürülebilirlik Yap›lanmas›

Arçelik A.fi.’de, sürdürülebilirlik yönetiminin en üst düzey
sorumlulu¤u raporlama döneminde oluflturulan
Sürdürülebilirlik Kurulu’ndad›r. Kurumsal sürdürülebilirlik ve
iklim de¤iflikli¤i politika ve stratejilerini belirlemek, bunlar›n
flirket ifl süreçleri ile bütünleflmelerini sa¤lamak ve
sürdürülebilirlik performans›n› takip etmek amac›yla kurulan
Sürdürülebilirlik Kurulu, Arçelik A.fi.’nin sosyal, çevresel,
ekonomik ve etik performans›n›n etkinli¤ini art›rma amac›
tafl›maktad›r.

Arçelik A.fi. Üst Yönetimi’nin kat›l›m›yla oluflturulan kurulun
üyeleri, kendi sorumluluk alanlar›na iliflkin sürdürülebilirlik
faaliyetlerini kontrol ve koordine ettikleri ve yine 2014 y›l›nda
oluflturulan Sürdürülebilirlik Alt Çal›flma Kurullar›’na baflkanl›k
etmektedir.



Arçelik A.fi. kurumsal politika metinlerine www.arcelikas.com
kurumsal internet sitesindeki Yat›r›mc› ‹ l iflkileri,
Sürdürülebilirlik, ‹nsan Kaynaklar› ve Sat›n Alma
sekmelerinden ulafl›labilir.

√ Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi

Raporlama döneminde gerçeklefltirilen Sürdürülebilirlik
Önceliklerinin Belirlenmesi çal›flmas› ile Arçelik A.fi.’nin
sürdürülebilirlik performans› üzerinde etki sahibi olan konular
bütününün belirlenmesi amaçlanm›flt›r. GRI G4 Temel
Raporlama Çerçevesi’nin genel hatlar›n› belirtti¤i bütünlük,
sürdürülebilirlik kapsam›, öncelik ve paydafl kapsay›c›l›¤›
ilkeleri do¤rultusunda gerçeklefltirilen çal›flma kapsam›nda
üç ana aflamadan oluflan bir önceliklendirme süreci
gerçekleflt ir i lmifl, sürdürülebi l i r l ik stratej i ler inin
belirlenmesinden sürdürülebilirlik raporlamas›na tüm
sürdürülebilirlik yönetimi uygulamalar› için zemin oluflturacak
ana konular ortaya ç›kar›lm›flt›r.

‹lk aflamada, sürdürülebilirlik yönetimi kapsam›nda,
faaliyetlerimizin ve organizasyonel yap›m›z›n tüm boyutlar›yla
temsil edildi¤i Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu Çal›flma
Grubu ve üst yönetimimizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen çal›flma
ile Arçelik A.fi.’nin sektörel, operasyonel ve co¤rafi niteliklerine
uygun potansiyel öncelikli konulardan derlenen bir öncelikli
konu evreni belirlenmifltir.

‹kinci aflamada konu evreninde yer alan bafll›klar fiirketin
orta ve üst düzey yönetim kademelerinde görevli çal›flanlar›n
kat›ld›¤› bir anket çal›flmayla de¤erlendirilmifl, ilgili konular›n
ifl de¤eri üzerindeki potansiyel etkileri, de¤er zincirindeki
konumu ve paydafl beklenti düzeyleri de¤erlendirilerek ilk
önceliklendirme sonuçlar›na ulafl›lm›flt›r.

Her iki aflamada da, Koç Holding’in gerçeklefltirdi¤i “sektörel
sürdürülebilirlik öncelikleri taramas›” çal›flmas› için derlenen
bilgiler “Koç Toplulu¤u Sürdürülebilirlik Yönetim Modeli
Projesi” sürecinin önemli bir girdisi olarak de¤erlendirilmifltir.

Son aflamada, anket yan›tlar› Sürdürülebilirlik Raporu Çal›flma
Grubu’nda yer alan ilgili bölümlerin uzman temsilcileriyle
görüflülerek, öncelikli konulara yönelik paydafl geribildirimleri
de dâhil olmak üzere iletilen geribildirimler göz önünde
bulundurularak de¤erlendirmeye kat›lm›fl, önceliklendirme
süreci tamamlanm›flt›r.

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi çal›flmas›
sonucunda belirlenen öncelikli konular Arçelik A.fi.
Sürdürülebilirl ik Raporu’nun çat›s›n› ve içeri¤ini
oluflturmaktad›r. Tabloda belirtilen öncelikli konular Arçelik
A.fi. için eflde¤er öneme sahip olup, her bir bafll›¤a iliflkin
yönetim yaklafl›m›, politika, performans sonuçlar› ve hedefler
raporda ayr›nt›l› bir flekilde paydafllar›n görüfllerine
sunulmufltur.
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ÖNCEL‹KL‹ KONULAR Tedarik Üretim Da¤›t›m Pazarlama ve Sat›fl Sonras›
Süreçleri  Süreçleri Süreçleri  Sat›fl Süreçleri  Süreçler

Müflteri Memnuniyeti √ √
Ürün ve Hizmet Kalitesi √ √ √
Geliflen Pazarlarda Ürün Stratejisi √ √ √
‹novasyon Yönetimi ve ‹flbirlikleri √ √
Marka Güvenilirli¤i √ √
Eko ‹novatif/Katma De¤erli Ürünler √ √
Tedarikçi/Bayi Baflar›s› √ √
Tüketici Haklar› √ √
Ürün Dayan›kl›l›¤› √ √
Sat›n Al›nabilir/Eriflebilir Ürünler √
Yetenek Yönetimi ve Mesleki Geliflim √ √ √
‹nsan Haklar› √ √ √ √ √
Çal›flan Haklar› √ √ √ √ √
Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi √ √ √ √ √
Çevre Dostu Ürünler/Alternatif
Enerji Kaynaklar›na Uyumlu Ürünler   √ √
Su Sorunlar› √ √ √
‹klim De¤iflikli¤i Konular› √ √ √ √ √
Üretimin Çevresel Etkileri √ √
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i √ √ √
Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi √ √ √

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Arçelik A.fi. Yönetim Sistemi

Kurumsal hedeflerimize ulaflmak için organize etti¤imiz ifl
gücü ve ifl ak›fllar›n›n bütünü olarak tan›mlad›¤›m›z Arçelik
A.fi. Yönetim Sistemi’nin etkinli¤ini art›rmak ad›na alanlar›nda
kabul görmüfl muhtelif standart ve metodolojilerden
yararlan›yoruz.

Tesislerimizde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,
ISO 14064-1 Sera Gaz› Raporlama Sistemi, ISO 10002
Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi
Güvenli¤i Yönetim Sistemi, ISO 28000 Tedarik Zinciri
Güvenli¤i Yönetim Sistemi, CIPS (Chartered Institute of
Procurement & Supply) Sat›nalma ve Tedarik Yönetimi,
OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi, ISO
17025 Laboratuvar Yönetim SistemiStandartlar›n› uyguluyor,
Ürün Yaflam Döngüsü (PLM), Toplam Üretken Bak›m (TPM),
Alt› Sigma gibi metodolojilerden yararlan›yoruz. Bu standart
ve metodolojilerimizi EFQM Mükemmellik Modeli çat›s› alt›nda
entegre bir flekilde yönetiyoruz. Yönetim sistemlerimizin
entegrasyonu ve uygulamalar›n› kolaylaflt›rmak ad›na da
fiirket içi intranet a¤› (ARPORT) üzerinden çal›flan Doküman
ve Süreç Yönetim Yaz›l›m› (QDMS) ve benzer birçok merkezi
sistem ve yaz›l›m› kullan›yoruz. Yönetim sistemleri temelinde
tüm organizasyon kademeleri için somut hedefler oluflturuyor,
elde etti¤imiz sonuçlar› performans ölçüm sistemi
çerçevesinde de¤erlendiriyor, de¤erlendirmeler sonucunda
elde etti¤imiz bulgular› etkin ve fleffaf iletiflim araçlar›m›zla
paydafllar›m›z›n görüfllerine sunuyoruz. Paydafllar›m›z›n geri
bildirimlerini iyilefltirme uygulamalar›m›zda ana girdiler olarak
de¤erlendiriyor, strateji, sistem, süreç, ürün ve
uygulamalar›m›z› gelifltirmekte kullan›yoruz.

√ Sürdürülebilirlik ‹nisiyatiflerine Kat›l›m

Arçelik A.fi. faaliyet gösterdi¤i tüm ülkelerde yasal
düzenlemelere tam uyum göstermenin yan› s›ra sosyal, etik,
ekonomik ve çevresel alanlarda, sektörel, ulusal ve bölgesel
planda gelifltirilmifl, çal›flma ilkelerini ve ürün niteliklerini
belirleyen birçok gönüllü kod, inisiyatif ve düzenlemelere
de riayet etmektedir.

Arçelik A.fi., ba¤l› oldu¤u Koç Toplulu¤u’nun 2006 y›l›nda
imzalad›¤› Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne
uyum göstermektedir. Sözleflmenin öngördü¤ü insan haklar›,
çal›flma standartlar›, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkeleri
tüm kurumsal operasyonlar ve tedarikçi de¤erlendirme
süreçlerinde takip edilmektedir.

Yurtiçi ve yurtd›fl› üretim tesislerinin Avrupa Birli¤i'nde yayg›n
olarak kabul gören BSCI (Business Social Compliance
Initiative) ve Sedex (Suppliers Ethical Data Exchange) Sosyal
Sorumluluk Organizasyonlar›n›n kriterlerine göre, ba¤›ms›z
bir denetim kuruluflu taraf›ndan denetlenmesi sa¤lanmakta,
düzenli denetimler sonucunda uygunluk raporlar› elde
edilmektedir.

Arçelik A.fi., ürün nitelikleri alan›nda büyük ço¤unlu¤unun
içeri¤ini ürünlerin çevresel ve sosyal etki boyutlar› oluflturan
37 ulusal, 9 genel uygunluk belgesine sahiptir.

Faaliyetlerini kanun, ahlak standartlar› ve insan haklar›na
tam anlam›yla uyumlu flekilde sürdüren fiirket, Avrupa Ev
Cihazlar› Üreticileri Birli¤i (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.



Avrupa Birli¤i Beyaz Eflya Üreticili¤i Derne¤i’nin (CECED)
aktif bir üyesi olarak Avrupa Birli¤i'nin ilgili regülasyon ve
direktiflerine tam uyum göstermekte ve Türkiye’deki
mevzuat›n›n uyumlaflt›r›lmas›na yönelik paydafl diyaloglar›na
kat›lmaktad›r. Bu kapsamda; Enerji ile ilgili Ürünler ‹çin
Çevreye Duyarl› Tasar›m Gereklilikleri Çerçeve Direktifi
(Ecodesign), Elektrikli ve Elektronik Eflyalarda Baz› Tehlikeli
Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas› Direktifi (RoHS),
Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlanmas›na
‹liflkin Tüzü¤ü (REACH), At›k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar
Direktifi (WEEE) ve Türkiye’de At›k Elektrikli ve Elektronik
Eflyalar›n Kontrolü (AEEE) Yönetmeli¤i’yle Enerji Verimlili¤i
Kanunu, Enerji Kaynaklar›n›n ve Enerjinin Kullan›m›nda
Verimlili¤in Art›r›lmas›na Dair Yönetmeli¤i’ne uyum
gösterilmektedir.

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele konusunda, 2011’den bu yana
destek veren Arçelik A.fi., bu alandaki ulusal ve uluslararas›
politikalar›n hayata geçirilmesine öncülük eden ‹klim
Platformu’nun sözcüsü olmay› sürdürmüfl, iklim de¤iflikli¤i
ile ilgili çal›flmalara dikkat çeken “2°C Bildirisi’ni imza etmifltir.
fiirket, dünyan›n en itibarl› ve yayg›n çevre giriflimi olarak
kabul edilen, kurumlar›n sera gaz› sal›n›mlar›n› ve iklim
de¤iflikli¤ine yönelik stratejilerini uluslararas› yat›r›mc›larla
paylaflt›¤› “CDP-Karbon Saydaml›k Projesi”nde yer almaya
2012 y›l›ndan bu yana devam etmektedir. fiirket, 2012 y›l›nda
“Türkiye Karbon Saydaml›k Lideri Ödülü”ne, 2013 y›l›nda
“Türkiye CDP Performans Liderli¤i Ödülü”ne lay›k
görü lmüfl tü r .  2014  y › l › nda  CDP Per fo rmans
Derecelendirmesinde en üst seviye olan A performans skoru
elde edilmifl, dünyada en yüksek CDP performans›na sahip
flirketlerin yer ald›¤› “The A List: The CDP Climate
Performance Leadership Index 2014”e girmeye hak
kazanm›flt›r. Bu sonuç ile fiirket, Türkiye’de kendi sektöründe
bu baflar›ya imza atan ilk flirket olmufltur.

Arçelik A.fi. 2014 y›l›nda Borsa ‹stanbul'da ifllem gören ve
kurumsal sürdürülebilirlik performanslar› üst seviyede olan
15 flirketin bulundu¤u "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”nde
baflar›l› performans› ile yer almaya hak kazanm›flt›r.

Arçelik A.fi.'nin uyum gösterdi¤i AB düzenlemeleri hakk›nda
detayl› bilgiye, www.arcelikas.com kurumsal internet
sitesindeki sürdürülebilirlik sekmesinden ulafl›labilir.
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Paydafllarla Diyalog

Faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimiz üzerinde etki sahibi olan tüm kifli ve kurumlar› paydafllar›m›z olarak
tan›ml›yor, görüfl ve beklentilerini sürdürülebilirlik performans›m›z›n gelifliminde bafll›ca girdiler olarak de¤erlendiriyoruz.
fieffaf, hesap verebilir ve kat›l›mc› yönetim anlay›fl›m›z do¤rultusunda aç›k ve etkili iletiflim platformlar› oluflturarak
paydafllar›m›z›n faaliyetlerimiz üzerindeki tasarrufunu sürekli bir ad›m öteye tafl›yoruz. Diyalog kuraca¤›m›z paydafl
gruplar›n› belirlerken, ortak bir hedef do¤rultusunda verimli çal›flmalar gerçeklefltirebilen, bizimle ortak etik ilkeleri
benimseyen ve birlikte kal›c› de¤erler yaratabilece¤imiz paydafllar›m›z› öncelikli konumda de¤erlendiriyoruz.

Paydafl iletiflim mekanizmalar›m›z›n yap›s›n› ve iletiflim s›kl›klar›n› belirlerken hedef paydafl grubunun özelliklerini ve
faaliyetlerimiz içindeki konumlar›n› göz önünde bulunduruyor, paydafl-spesifik mecralarla iletiflimimizin sürdürülebilirli¤ini
güvence alt›na al›yoruz. Anket, araflt›rma ve uygulama gibi belirli bir sistem ya da sürecin parças› olan uygulamalar›n›
en az y›ll›k olarak, kamuya yap›lan aç›klamalar› çeyrek y›l ya da y›ll›k olarak gerçeklefltiriyoruz. Di¤er kat›l›m uygulamalar›n›
ihtiyaca yönelik olarak anl›k flekilde gerçeklefltiriyor, özel durumlarda tüm paydafllar›m›zla anl›k iletiflim araçlar›ndan
yararlan›yoruz.
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Faaliyetlerimizi do¤rudan etkileyen,
önemli rol oynayan Yetkili Sat›c›,

Servis ve Distribütörlerimizi
faaliyetlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz

ve gelecek projeksiyonlar›m›z
hakk›nda sürekli bilgilendirir,

faaliyetleri sa¤l›kl› biçimde yürütmeleri
için gerekli bilgi ve becerilerini

gelifltirici çal›flmalar yapar›z. Bu
amaçla y›ll›k toplant›lar, yüz yüze

görüflmeler, internet siteleri, kurumsal
televizyon kanallar›, e¤itim ve
seminerleri s›kl›kla kullan›r›z.

Tedarikçilerimizle olan diyalo¤un temelini
on-line portal, ziyaret ve denetimler oluflturur.
Tedarikçi Günleri, ‹novasyon ve Teknoloji
Günleri ile paydafll›k ve ortak hedef süreklili¤i
sa¤lanmaktad›r. Faaliyet ve sürdürülebilirlik
raporlar› da kulland›¤›m›z di¤er bilgilendirme

araçlar›d›r.

Yüz yüze görüflme, faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlar› gibi genel iletiflim
araçlar›n›n yan›nda Sektör Kurulufllar› ve Sivil Toplum Kurulufllar›yla (STK)

diyalogumuzun temelini; üyelik baz›nda aktif kat›l›m, yürütülen ortak
çal›flma ve projeler oluflturur. CECED, TÜRKBESD gibi mesleki kurulufllar›n

yan›nda TOBB, DEIK, TURKTRADE gibi STK’lar ile sektörel ya da
toplumsal geliflime yönelik ortak çal›flma yürütürüz, birço¤unun

yönetiminde görev al›r›z.

Tüketiciler

Çal›flanlar

Hissedarlar

Yetkili Sat›c›,
Servis ve

Distribütörler

Tedarikçiler

Sektör
Kurulufllar› ve
Sivil Toplum
Kurulufllar›
(STK’lar)

Sendikalar

Kamu
Kurulufllar›

Yerel
Toplum

Yerel Toplumun fikir ve beklentilerini ö¤renmek
için çeflitli araflt›rma ve anket çal›flmalar›ndan

yararlan›r›z. Bu beklentilere, faaliyet ve ürünlerimizle
yan›t vermenin yan›nda, sosyal ve çevresel

alanlarda e¤itim, bilgilendirme ve proje çal›flmalar›
yürütürüz. ‹nternet sayfalar›n›, televizyon, gazete
ve radyo yay›nlar›n› faaliyet ve sürdürülebilirlik

raporlar›n› bilgilendirme çal›flmalar›nda kullan›r›z.

Tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek bizim için
önceliklidir. Bu amaçla çeflitli anket, toplant›, yüz yüze

görüflme, odak grup çal›flmalar› düzenler, internet sitesi,
destek hatt› gibi kanallar olufltururuz. Bu kanallar arac›l›¤›yla

tüketicilerin ürün özellikleri, teknik destek ve flikâyet
bildirimleri gibi taleplerine yan›t veririz. Tüketicilerimizin
faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden haberdar olmalar› için

pazarlama iletiflimi araçlar› yan›nda faaliyet ve
sürdürülebilirlik raporlamas›n› da kullan›r›z.

Çal›flanlar›m›z›n flirket karar ve
uygulama süreçlerine aktif kat›l›m›n›
destekliyor, öneri sistemi ve çal›flan

anketlerini kullan›yoruz. Bunun yan›nda
her y›l çal›flan memnuniyeti araflt›rmas›

yaparak gerekli iyilefltirmeleri
planl›yoruz. Çal›flanlar›m›z›n, flirket ve
birbirleriyle iletiflimlerini gelifltirmekte

intranetten faydalan›yoruz. fiirket
faaliyetlerimiz konusunda çal›flanlar›m›z›
bilgilendirmekte kulland›¤›m›z di¤er
araçlar ise, internet sitesi, kurumsal

televizyon kanal›, bültenler, iç yay›nlar,
e¤itimler, faaliyet ve sürdürülebilirlik

raporlar›d›r.

Hissedarlar›m›zla diyalogun
sa¤land›¤› ana mecra Genel Kurul
Toplant›lar›’d›r. Tüm hissedarlar›m›z

ilgili düzenlemelerde belirtilen
kurallar çerçevesinde görüfllerini

dile getirme ve bilgi edinme
haklar›n› kullan›rlar. Bunlar›n

yan›nda faaliyet ve sürdürülebilirlik
raporlar›, internet, özel durum

aç›klamalar›, roadshow ve yat›r›mc›
sunumlar› kulland›¤›m›z di¤er

araçlard›r.

Kamu Kurulufllar›n›n
faaliyetlerimizle veya

sektörümüzle ilgili bilgi ve
görüfl taleplerini yerine
getirir, sektörel ya da

toplumsal geliflim hedefli
proje ve inisiyatiflere

destek verir, görev al›r›z.
Çeflitli strateji belgelerinin

haz›rl›klar› esnas›nda
düzenlenen çal›fltaylara

katk› sa¤lar›z.

Sendikalarla karfl›l›kl› iyi niyete
dayal›, yap›c› bir diyalog kurar›z.

Toplu ifl sözleflmesi süreçleri,
iliflkilerimizin en yo¤un oldu¤u

dönemlerdir. Ancak bunun
d›fl›nda da sendikalar› karar verme

süreçlerimize dâhil eder,
çal›flanlarla ilgili konularda karar

al›rken görüfllerini al›r›z.
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Arçelik A.fi. olarak dernek, vak›f, araflt›rma kurumu, enstitü, birlik ve sektörel kurulufl gibi çeflitli toplum kurulufllar›na
üyeli¤imiz bulunmaktad›r. Sanayinin geliflimi, çevre ve toplum alanlar›nda oluflan sorunlar›n çözümü için paydafllarla
çeflitli platformlarda bir araya geliriz. Bu platformlarda çal›flma toplant›lar› yap›lmakta, proje ekipleri oluflturularak raporlar
haz›rlanmakta ve tüm paydafllar› temsil edecek flekilde STK'lar arac›l›¤› ile kamuoyuna ve ilgili kurumlara bilgi aktar›lmaktad›r.
Tüketicinin korunmas›, piyasa gözetimi ve denetimi, ürün güvenli¤i, enerji ve çevre gibi konular baflta olmak üzere birçok
konuda kamunun yapt›¤› mevzuat haz›rl›klar›na; çeflitli sektör kurulufllar›, sivil toplum kurulufllar› arac›l›¤› ile veya direkt
olarak katk›da bulunduk.

Avrupa Beyaz Eflya Üreticileri (CECED) Yönetim Kurulu üyeli¤i ve di¤er çal›flma gruplar› üyelikleri

Beyaz Eflya Yan Sanayicileri Derne¤i Üst Düzey Temsil

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) Çeflitli ifl konseylerinde Yönetim Kurulu üyeli¤i ve Kurucu Baflkanl›k, Baflkan Yard›mc›l›¤›,

‹fl Konseyi Temsilcili¤i

Elektronik Cihazlar ‹malatç›lar› Derne¤i (EC‹D) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Genel Sekreterlik

‹klimlendirme So¤utma Klima ‹malatç›lar› Derne¤i Yönetim Kurulu üyeli¤i ve di¤er üyelikler

Elektrik-Elektronik ve Hizmet ‹hracatç›lar› Birli¤i ( TET) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›

‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› (‹KSV) Mütevelli Heyet Üyeli¤i ve Denetim

Bölgesel Çevre Merkezi ‹klim Platformu (REC) Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i Liderler Grubu Baflkan›

Çeflitli Sanayi ve Ticaret Odalar› Meclis Üyeli¤i, Meslek Komitesi üyeli¤i, Çeflitli Teknik Kurul Üyelikleri ve

Üst Düzey Temsil

Türk Elektronik Sanayiciler Derne¤i(TES‹D) Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Üst Düzeyde Temsil

Türk Sanayicileri Ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Üst Düzeyde Temsil ve Çeflitli Çal›flma Gruplar› ve Komisyonlar›nda Üyelikler

Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›*,  Yönetim Kurulu Üyelikleri ve

Teknik Komitelerde Üyelikler

Türkiye Biliflim Vakf› (TBV) Üst Düzeyde Temsil

Türkiye D›fl Ticaret Derne¤i (TÜRKTRADE) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, Çal›flma Gruplar› ‹çinde Üyelikler

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M ) Elektrik Elektronik ve Hizmet Sektör Konseyi Yedek Üyeli¤i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Dayan›kl› Tüketim Mallar› Sektör Meclisi Baflkanl›¤› ve Patent ve Marka Yöneticileri 

Sektör Meclis Üyeli¤i

Türkiye Yat›r›mc› ‹liflkileri Derne¤i (TÜY‹D) Üst Düzeyde Temsil

Türkiye ‹nsan Yönetimi Derne¤i  (PERYÖN) Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Üst Düzeyde Temsil

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas› (MESS) Denetleme Kurulu baflkan Vekilli¤i,  ‹fl Sa¤l›¤› Komisyonu ve Di¤er Üyelikler

Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i (TKYD) Üst Düzeyde Temsil

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu -

Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü

( TÜB‹TAK- TUSS‹DE )  Dan›flma Kurulu Üyeli¤i

Türkiye Fikri Mülkiyet Haklar› Koruma Derne¤i Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Denetim Kurulu Üyeli¤i ve Di¤er Çal›flma Grubu Üyelikleri

Uluslararas› Reklamc›l›k Derne¤i Yönetim Kurulu Asil Üyesi

Etik ve itibar Derne¤i (TE‹D) Üst Düzeyde Temsil*

S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARINA KATILIM KATILIM DÜZEY‹

*2015 y›l› itibariyle bafllayacak görev ve kat›l›m düzeyidir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



Çal›flanlar›m›z için adil, kat›l›mc›, sa¤l›kl› ve güvenli bir ifl ortam› sa¤lamak ad›na üstün
çaba gösteriyor, insan ve çal›flan haklar›na sayg›l› insan kaynaklar› süreçlerini hayata
geçiriyoruz. Ayr›mc›l›¤›n yaflanmad›¤› bir çal›flma ortam› yaratmak ad›na sürekli gayret
sarf ediyor, öncü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulamalar›yla bu alandaki performans›m›z› sürekli
olarak gelifltiriyor, oluflturdu¤umuz iletiflim kanallar› ile çal›flanlar›m›z›n karar alma süreçlerine
kat›l›m›n› teflvik ediyor, etkin kariyer planlama uygulamalar›yla çal›flanlar›m›z›n mesleki ve
bireysel geliflimlerine efllik ediyoruz.

√ Yeni ifl olanaklar› yaratarak çal›flan say›m›z› art›rd›k.
√ Çal›flan bafl›na ayr›lan ortalama e¤itim saatimizi bir önceki döneme göre %50’lik bir
  art›flla 28,7 olarak gerçeklefltirdik.
√ Çal›flanlar›m›za 11.314,50 adam*saat çevre e¤itimi sa¤lad›k.
√ Çal›flanlar›m›z›n sundu¤u 1.754 önerinin 1.246’s›n› hayata geçirdik.
√ Etkin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulamalar›yla kaza s›kl›k oran›m›z› %10 oran›nda düflürdük.

Yetenek Yönetimi



‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg›

‹nsan ve çal›flan haklar›na sayg› ilkeleri tüm insan kaynaklar›
süreçlerimizin merkezinde yer al›yor. Bu do¤rultuda
çal›flanlar›m›za ayr›mc›l›k karfl›t› ve adil bir ifl ortam› sunuyor,
ücretlendirme ve yan haklar hususlar›nda liyakati esas alan
uygulamalar gerçeklefltiriyor, çal›flanlar›m›z›n örgütlenme
özgürlü¤ünü ve toplu sözleflme haklar›n› gözetiyoruz. Tüm
uygulama alanlar›nda çal›flanlar›m›z›n geri bildirimleri
do¤rultusunda iyilefltirmeler gerçeklefltiriyor, insan ve çal›flan
haklar› performans›m›z› sürekli olarak gelifltirmenin yollar›n›
ar›yoruz.

Ayr›mc›l›k karfl›t› insan kaynaklar› politikam›z do¤rultusunda
tüm çal›flanlar›m›z› etnik köken, ›rk, dil, din, yafl, cinsiyet,
uyruk, maluliyet ayr›m› yapmaks›z›n eflit kabul ediyor; ifle
al›m, ücretlendirme ve terfi uygulamalar›nda insan haklar›na
sayg› ilkesini bafll›ca yol gösterenimiz olarak kabul ediyoruz.
‹nsan kaynaklar› süreçlerimizde yasal düzenlemelere tam
uyum göstermekle kalm›yor, do¤ru ifle do¤ru insan, eflit ifle
eflit ücret, baflar›ya ba¤l› liyakat ve herkese eflit f›rsat
prensipleri ile adil bir ifl ortam› yaratmaya gayret ediyoruz.
‹fl mevzuat› ve bu çerçevede oluflturdu¤umuz politikalar ile
“Çocuk ‹flçi,  Zorla ve Zorunlu Tutarak Çal›flt›rmama” ilkemizin
gere¤ini yerine getiriyoruz.

Raporlama döneminde Arçelik A.fi. operasyonlar› dâhilinde
gerçekleflen bir ayr›mc›l›k vakas› bulunmamaktad›r.

Ba¤l› bulundu¤umuz küresel giriflimlerin öngördü¤ü sosyal
performans gerekliliklerini harfiyen yerine getiriyor, insan ve
çal›flan haklar›na dair yaklafl›m ve uygulamalar›m›z›n ba¤›ms›z
denetim kurulufllar› taraf›ndan denetlenmesini sa¤l›yoruz.
Avrupa Birli¤i Beyaz Eflya Üreticileri Derne¤i (CECED)
taraf›ndan oluflturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etik
Sözleflmesini ilk imzalayan firmalardan biri olan Arçelik A.fi.,
yurtd›fl› ifltirakleri arac›l›¤›yla ‹flyeri Sosyal Uyumluluk
Giriflimi'ne (Business Social Compliance Initiative, BSCI)
üye bulunmaktad›r. Giriflimin ortaya koydu¤u yükümlülükler

do¤rultusunda tüm Arçelik A.fi. üretim tesisleri yasal
uyumluluk, birleflme ve toplu sözleflme özgürlü¤ü, ayr›mc›l›¤›n
önlenmesi, ücretlendirme, çal›flma saatleri, iflyerinde sa¤l›k
ve güvenlik, ifl güvenli¤i, yönetim sistemleri ve di¤er ilgili
sosyal sorumluluk ilkeleri hakk›ndaki uygulamalar aç›s›ndan
denetlenmektedir.

fiirket etik de¤erlerinin tüm çal›flanlara ayn› etkinlikte
yayg›nlaflt›r›lmas› ve gelecek nesillere aktar›lmas›n› sa¤lamak
ad›na oluflturulan "Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama
Prensipleri” ile insan ve çal›flan haklar›n›n gözetilmesi ve bu
alandaki olas› ihlallerin önlenmesi amaçlanmaktad›r. ‹lgili
kural ve ilkelerin etkin bir flekilde uygulanmas› için kurulan
Etik Davran›fl Kurulu'na raporlama döneminde yans›yan
herhangi bir flikâyet olmam›flt›r.

Arçelik A.fi.’de eflit ifle eflit ücret ilkesi do¤rultusunda
uygulanan Ücret Sistemi ile çal›flanlar›n performanslar›n›n
karfl›l›klar›n› ald›klar› adil ücretlendirme uygulamalar›
hedeflenmektedir. Beyaz yakal› çal›flan ücretleri bireysel
performans sonuçlar›, ücret araflt›rmalar›, ekonomik
göstergeler, flirketin ödeme gücü ve flirket içi denge
do¤rultusunda belirlenmektedir, mavi yakal› çal›flanlara
yönelik ücretlendirmeler ise toplu ifl sözleflmesi kapsam›nda
gerçeklefltirilmektedir. Çal›flan ücretleri y›lda bir kez
de¤erlendirilmekte ve yeni döneme iliflkin ücret ve yan fayda
stratejisi gözden geçirilmektedir.
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Arçelik A.fi. Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama
Prensiplerine kurumsal web sitemizde yer alan ‹nsan

Kaynaklar› bölümünden ulaflabilirsiniz.

Toplu ve/veya bireysel iflten ç›karmalar ya da
görev de¤ifliklikleri halinde, faaliyet gösterilen

ülkelerde geçerli olan ifl mevzuat› ve toplu
sözleflmelerde belirtilen ihbar süresi hükümleri

uygulanmaktad›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Arçelik A.fi., iflveren sendikas› olarak MESS’e (Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikas›) üyedir. ‹flçi sendikas› olarak

iflyerlerimizde Türk Metal Sendikas› yetkili sendikad›r. 15
Aral›k 2014'de MESS ile Türk Metal Sendikas› aras›nda 1 Eylül

2014 – 31 A¤ustos 2017 dönemini kapsayan Toplu ‹fl
Sözleflmesi imzalanm›flt›r. Bu sözleflme kapsam›nda ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i ile ilgili yönetmeliklerin hükümleri de yer almaktad›r.
Raporlama döneminde 146 çal›flan›m›z iflçi sendikalar›nda
görev al›rken, 2 çal›flan›m›z iflveren sendikas›nda görev alm›fl

bulunmaktad›r.

Yetenek Yönetimi

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleflme

Sendikalar› önemli bir paydafl›m›z olarak kabul ediyor, Endüstriyel ‹liflkiler Politikam›z do¤rultusunda kurdu¤umuz sendikal
iliflkilerin düzenli ve etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesine özen gösteriyoruz. Çal›flanlar›m›z›n örgütlenme özgürlü¤ünü ve toplu
sözleflme haklar›n› riske edecek operasyonlar gerçeklefltirmiyor, insan ve çal›flan haklar›na sayg› prensibimizi bu alanda da
sürdürüyoruz. Gerçeklefltirdi¤imiz toplu ifl sözleflmelerinde daha iyi çal›flma koflullar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, do¤um, vefat, e¤itim
ve evlilik deste¤i gibi di¤er sosyal yard›mlara yer veriyor, bu alandaki performans›m›z› gelifltirmek ad›na gayret sarf ediyoruz.

Çal›flan ‹letiflimi

Küresel organizasyonumuzun sürdürülebilir baflar›s›n›n
alt›nda etkin çal›flan iletiflimi yer al›yor. Çal›flanlar›m›z›n
flirket faaliyetlerinden en h›zl› ve fleffaf bir flekilde haberdar
oldu¤u ve genifl operasyon co¤rafyam›zda ortak bir
kurumsal dil yaratmay› amaçlad›¤›m›z etkin iletiflim
mekanizmalar ›  i le çal ›flanlar ›m›z›n karar alma
mekanizmalar›na aktif kat›l›m sa¤lad›klar› süreçleri hayata
geçiriyoruz. Çal›flanlar›m›z›n ifl süreçlerine iliflkin iyilefltirme
önerilerinden çal›flma ortam›na dair beklenti ve flikâyetlerine
muhtelif alanlarda geri bildirim sa¤lad›klar› iletiflim kanallar›n›
teknolojik yenilikler ve çal›flan geri bildirimleri ›fl›¤›nda
iyilefltiriyor, bu alandaki performans›m›z› sürekli olarak
gelifltiriyoruz.

Çal›flan iletiflimi araçlar›m›z›n bafl›nda yer alan Öneri Sistemi
ile çal›flanlar›m›z›n ifl süreçlerinin etkinli¤ine ve verimlili¤ine
dair geri bildirimlerde bulunmalar›n› teflvik ediyoruz.
Çal›flanlardan gelen her bir önerinin komiteler arac›l›¤›yla
de¤erlendirildi¤i sistem dâhilinde uygun bulunan önerileri

hayata geçiriyor, öneri bafl›na verilen puanlarla çal›flanlar›n
kat›l›mlar›n› ödüllendiriyoruz. Raporlama döneminde Türkiye
operasyonlar› dâhilindeki çal›flanlar›m›z taraf›ndan 1.754
öneri verilmifl olup, bu önerilerden 1.246 tanesi hayata
geçirilmifl bulunmaktad›r.

fiirket faal iyet ler ine i l iflkin haberler in küresel
organizasyonumuzun tüm kademelerine yay›lmas›n› sa¤l›yor,
ayn› zamanda çal›flanlar›m›z›n kendi aralar›ndaki iletiflimi
kolaylaflt›racak uygulamalar› hayata geçiriyoruz. Online iç
iletiflim yay›n›m›z aydabir, iç duyurular, haber bültenleri, e-
posta, global intranet sistemi ile iç iletiflimimizin etkinli¤ini
koruyor, çal›flan memnuniyetini art›rmak ad›na gelifltirdi¤imiz
Pause&Play markas› ile çal›flanlar›m›z ve aileleri için muhtelif
paylafl›m, e¤lence ve sürpriz odakl› faaliyetler yürütüyoruz.
Gerçeklefltirdi¤imiz ‹letiflim ve Paylafl›m Toplant›lar› ile
çal›flanlar›m›z› yöneticilerimizle buluflturuyor, ana ifl
süreçlerine dair geri bildirimlerini al›rken, flirket faaliyetlerine
kat›l›mlar›n› güvence alt›na al›yoruz.

Toplu ‹fl Sözleflmesi Kapsam›na Giren Çal›flanlar›n Say›s› ve Yüzdesi

16.718

8.158

Toplam
Çal›flan

T‹S Kapsam›ndaki
Çal›flan Say›s›

Türkiye

Yurtd›fl› fiirketler

14.250

4.430

T‹S Kapsam›ndaki
Çal›flan Yüzdesi

85

54
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Organizasyonel baflar›n›n alt›nda bireysel baflar›lar›n yatt›¤›na
inan›yor, bu do¤rultuda çal›flanlar›m›z›n yetenek ve
yetkinliklerini gelifltirecek etkin geliflim programlar›n› hayata
geçiriyoruz. Çok aflamal› ifle al›m uygulamalar›yla bünyemize
en nitelikli gençleri ve en tecrübeli profesyonelleri kat›yor,
adil performans de¤erlendirme süreçleriyle geliflim alanlar›n›
ortaya koyuyor, etkin kariyer yönetimi uygulamalar›yla mesleki
ve bireysel geliflim süreçlerine efllik ediyoruz.

Arçelik A.fi.’de performans de¤erlendirme uygulamalar›
flirket stratejileri ve ifl hedefleriyle paralel bir flekilde
yürütülmektedir. Hedef ve stratejilerin üst kademelerden
bafllayarak bölümlere ve çal›flanlara yay›ld›¤› süreçler ile
hem küresel organizasyonumuzun ortak hedefler
do¤rultusunda ilerlemesini sa¤l›yor, hem de performans
de¤erlendirme süreçleri için zemin oluflturacak göstergeleri
belirliyoruz. Performans sistemini y›l boyunca çal›flanlara
yap›lan düzenli bilgilendirmeler ve takip toplant›lar› ile
yönetiyor, sa¤lad›¤›m›z performans geri bildirimleri ile
çal›flanlar›m›z›n geliflim alanlar›n› tespit ederek kariyer
planlar›nda kendilerine yard›mc› oluyoruz.

Raporlama döneminde beyaz ve mavi yakal› çal›flanlar›m›z›n
tamam› performans de¤erlendirme süreçlerine tabi tutulmufl
ve performans geri bildirimi alm›flt›r.

Performans sistemi ve küresel organizasyonumuzun
gereksinimleri kariyer planlama uygulamalar›m›z›n, e¤itim
ve geliflim programlar›m›z›n temelini oluflturuyor. Bilgi, beceri
ve yetkinlik geliflimine odaklanan yetenek yönetimi politika
ve uygulamalar›yla çal›flanlar›m›z›n ve dolay›s›yla flirketin
sürekli geliflimini sa¤l›yor, ayn› zamanda organizasyonumuz
içerisinde yer alan potansiyel liderlerin tespitini
gerçeklefltirerek gelecekteki rollerine haz›rlanmalar›n›
sa¤l›yoruz.

Raporlama döneminde mavi yaka çal›flanlar›m›z›n da entegre
edildi¤i ‹ç ‹lan Sistemi uygulamas› ile organizasyonumuzdaki
bofl pozisyonlar›n flirket içerisinde duyurulmas›n› sa¤l›yor,
çal›flanlar›m›z›n kariyer planlamalar›nda inisiyatif almalar›na
yard›mc› oluyoruz. 2014 y›l›nda Türkiye operasyonlar›ndaki
çal›flanlar›m›z›n %6’s› rotasyon, terfi ve atama süreçlerinden
geçmifl bulunmaktad›r.

Çal›flan Geliflimi

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



Arçelik A.fi.’de geliflim programlar› çal›flanlar›n mesleki
beceri ve yetkinliklerini art›rman›n yan› s›ra kiflisel yetkinliklerin
geliflimine de odaklanmaktad›r. Kurum performans›n›
iyilefltirecek teknik ve fonksiyonel e¤itimlere ek olarak
oryantasyon, yabanc› dil, liderlik ve kiflisel geliflim programlar›
gibi süreçlerin tasar›m› ve uygulamas› gerçeklefltirilmektedir.
Raporlama döneminde mavi yaka çal›flanlar›m›za ortalama
26, beyaz yaka çal›flanlar›m›za ise ortalama 39,1 saat e¤itim
sa¤lad›k.  Ayn› dönemde kad›n çal›flanlar›m›za ortalama
38,2, erkek çal›flanlar›m›za ise ortalama 26,3 saat e¤itim
sunduk. Çal›flan bafl›na ayr›lan ortalama e¤itim saatimiz bir
önceki döneme göre %44’lük bir art›flla 28,7 olarak
gerçekleflmifltir.

Kampüsten Kariyere

Üniversiteleri bafll›ca paydafl gruplar›m›zdan biri olarak
görüyor, gelece¤e yat›r›m yapan kurumsal anlay›fl›m›z
do¤rultusunda akademiyle olan iliflkilerimizi sürekli bir ad›m
öteye tafl›yoruz. Ar-Ge, mühendislik, üretim ve biliflim
teknolojileri gibi teknik alanlar›n yan› s›ra sat›fl, pazarlama,
insan kaynaklar›, mali ifller gibi sosyal alanlarda iflbirlikleri
gerçeklefltiriyor, yüksek lisans ve doktora ö¤renimine devam
eden ö¤rencilere Ar-Ge platformlar› ve çal›flma olana¤›
sa¤l›yor, bilimsel çal›flmalar› destekliyoruz.

2014 y›l›nda yaklafl›k 280 ö¤renciye staj olana¤› sunarak,
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden en çok staj imkân› sa¤layan
flirket ödülünü alm›fl bulunuyoruz.

Her y›l ortalama 560 lise ve 650 üniversite ö¤rencisini stajyer
olarak al›yoruz. Raporlama döneminde üniversite-sanayi
iflbirlikleri kapsam›nda 60 ö¤renci, tezlerini Arçelik A.fi. ile
birlikte tamamlad›lar.  Uygulama kapsam›nda baflar›l›
performans gösteren proje mühendisleri uygun pozisyon
olmas› durumunda Ar-Ge mühendisi olarak tam zamanl›
kariyerine Arçelik’te devam ediyorlar.

Arçelik A.fi. olarak CEMS ‘in (Avrupa ‹flletme Okullar› ve
Uluslararas› fiirketler Birli¤i) tek kurumsal orta¤›y›z. 2014’te
‹nsan Kaynaklar› ve Pazarlama departmanlar›nda farkl›
projelerde 6 ö¤renciye çal›flma f›rsat› sa¤lad›k. CEMS
program›n› tamamlayan 4 ö¤renciyi, kadrolu olarak ifle
bafllatt›k.
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Yetenek Yönetimi

Statülerine Göre Çal›flan E¤itimleri (Toplam Saat)

2011 2012 2014

Beyaz Yaka Mavi Yaka

2013

220.402
228.447

379.263

92.456

85.59577.750

232.774

86.341



21

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



22

Yetenek Yönetimi

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

En de¤erli sermayemiz olan çal›flanlar›m›za sa¤l›kl› ve güvenli
bir çal›flma ortam› sunmay› bafll›ca sürdürülebilirlik
önceliklerimizden biri olarak görüyor, s›f›r ifl kazas› ve s›f›r
meslek hastal›¤› hedefleri do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤imiz
uygulamalarla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i performans›m›z› sürekli
olarak iyilefltirmenin yollar›n› ar›yoruz. Tüm operasyonlar›m›zda
ortaya ç›kabilecek sa¤l›k ve güvenlik risklerinin analizini
gerçeklefltiriyor, gerekli önlemleri alarak bu riskleri bertaraf
ediyor, ‹SG bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› için e¤itim faaliyetleri
yürütüyoruz.

Arçelik A.fi. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›'na web
sitemizdeki ‹nsan Kaynaklar› bölümünden ulaflabilirsiniz.

Sa¤l›k ve güvenlik alan›ndaki politika ve uygulamalar›m›z›
çal›flanlar›m›zla s›n›rland›rm›yoruz. De¤er zincirimizin tüm
unsurlar›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin e¤itim ve denetim
uygulamalar› gerçeklefltiriyor, çal›flanlar›m›z›n ailelerini de
kapsayan sa¤l›k ve güvenlik e¤itim programlar›n› hayata
geçiriyoruz. Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte
bütünleflik bir flekilde yönetti¤imiz ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
uygulamalar›m›zda yasal mevzuat ve düzenlemelerin ötesine
geçen bir anlay›flla hareket ediyor, sektörümüzde öncü ve
örnek bir kurulufl olmay› amaçl›yoruz.

Raporlama döneminde yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki tesislerimizde
ölümle sonuçlanan kaza yaflanmam›flt›r.
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Yönetiflim anlay›fl›m›z do¤rultusunda küresel organizasyonumuz çap›nda yararland›¤›m›z iletiflim mekanizmalar›n› ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i alan›n› da kapsayacak flekilde de¤erlendiriyor, operasyon bölgelerimizdeki iyi ‹SG uygulamalar›n›n tüm
bölgelerde iletiflimini ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤l›yoruz. ‹SG performans›m›z› yine tüm operasyon co¤rafyam›zda takibini
gerçeklefltirdi¤imiz ortak göstergeler ve somut hedeflerle yönetiyor, ilgili indikatörleri yönetici ve çal›flanlar›m›z›n performans
de¤erlendirmelerine dâhil ederek tüm ifl kademelerinde baflar›l› sonuçlar elde ediyoruz.

Raporlama döneminde, toplam fiili çal›flma süresine göre meydana gelen ifl kazas› s›kl›¤›n› gösteren kaza s›kl›k oran›n›
%10 iyileflme ile 6,69 seviyesine indirdik. Toplam çal›flma süresine göre meydana gelen ifl kazalar› sonucunda kaybedilen
ifl günü kayb›n› gösteren kaza a¤›rl›k oran›n› ise %5 oran›nda iyileflme ile 0,088 seviyesine indirdik.

‹SG alan›ndaki çal›flan kat›l›m› uygulamalar›m›z›n bafl›nda ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Komiteleri yer almaktad›r. ‹flçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i programlar›n›n izlenmesine yard›m eden ve bunlar hakk›nda tavsiye veren 11 komitede 171 üye yer al›rken,
toplam çal›flan temsilcisi say›s› 39'dur. Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n tamam› bu komitelerde temsil edilmektedir. ‹fl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konular›na iliflkin iflveren yükümlülükleri gerçeklefltirilen toplu ifl sözleflmesi kapsam›nda belirtilerek güvence
alt›na al›nmaktad›r. Çal›flanlara ‹SG konular›nda rehberlik edilmekte, tüm Arçelik tesislerinde ifl güvenli¤i uzmanlar› ve
iflyeri hekimleri taraf›ndan e¤itimler verilmektedir.

Raporlama döneminde Türkiye operasyonlar›m›zdaki çal›flanlar›m›za 143.753 adam*saat ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi
sa¤larken, yüklenici firma çal›flanlar›na 3.532 adam*saat e¤itim vermifl bulunuyoruz.

* Kaza S›kl›k Oran›:  KSO = (Toplam ifl kazas› say›s› / toplam çal›flma saati)*1.000.000
** Kaza A¤›rl›k Oran›: KAO = (‹fl kazalar› nedeniyle kaybedilen toplam ifl günü say›s› / toplam çal›flma saati)*1.000
*** Genel Kazalanma Oran›: GKO = (KSO)*(KAO)

Kaza S›kl›k Oran› (KSO)*

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO)**

Genel Kazalanma Oran› (GKO)***

2011

5,73

0,078

0,448

2012

5,00

0,085

0,426

2013

7,45

0,093

0,690

2014

6,69

0,088

0,592

Türkiye operasyonlar›
‹SG göstergeleri
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Arçelik A.fi.’de üretim süreçlerimiz ile ürünlerimizin kullan›m›ndan kaynaklanan enerji sarfiyat›n› sürekli olarak
azalt›yor, karbon ayak izimizi asgari seviyeye düflürmek için üstün gayret sarf ediyoruz. ‹klim de¤iflikli¤iyle
mücadele stratejimizi tüm de¤er zincirimizde yayg›nlaflt›rmak ad›na bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor, bu
konuda çözümler üreten uluslararas› platformlarda sorumluluk alarak sektörümüze ve operasyon co¤rafyam›za
liderlik ediyoruz.

√ Baz y›l olan 2010’dan bu yana do¤rudan sera gaz› emisyonumuzu yaklafl›k %20, dolayl› sera gaz›
emisyonumuzu %71 ve toplam sera gaz› emisyonumuzu yaklafl›k %45 oran›nda azaltt›k.

√ Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektrik temin oran›n› toplam elektrik tüketimi içerisinde %78
  seviyesine ç›kard›k.
√ Çin Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi, Rusya Buzdolab› ve Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi ve Romanya Buzdolab›

‹flletmesi’nde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standard› Sertifikas› almaya hak kazand›k.
√ 2013 y›l›nda bafllat›lan “Kapsam 3 Emisyonu Hesaplamalar› (Lojistik) Projesi” ç›kt›s› olarak 2014 y›l›nda,
  ürünlerimizin yurtiçi lojisti¤i faaliyetlerinden kaynaklanan 2013 y›l› sera gaz› emisyonlar› hesapland› ve
  ISO14064-1 Standard› çerçevesinde ba¤›ms›z bir akredite kurulufl taraf›ndan ‘yeterli güvence’ seviyesinde
  do¤ruland›.
√ CDP Performans Derecelendirmesinde en üst derece olan A performans skorunu elde ederek dünya
  genelinde en iyi performansa sahip flirketlerin yer ald›¤› “A Listesi: CDP ‹klim Performans Liderleri Endeksi
 2014”te yer almaya hak kazand›k.
√ Elektrabregenz markam›z GI 35385 XT Bulafl›k Makinesi, FSN 9862 Dondurucu, BES 4513 X F›r›n, KSBN
  7475 MT Buzdolab›, TKF 83320 A Kurutma Makinesi ve WAE 81460 CT Çamafl›r Makinesi ürünlerimiz
  ile “Green Brands” ödülüne lay›k görüldü.
√ Çevre dostu ürün Ar-Ge yat›r›m ve harcamalar›na 36.595.759 TL’lik bir kaynak ay›rd›k.

Çevre ve Enerji Yönetimi



Arçelik A.fi.’de çevre ve enerji yönetimi yaklafl›m›n› “ürün
yaflam döngüsü boyunca çevreci yaklafl›m” ilkesi ile tan›ml›yor,
üretim süreçlerinden ürünün kullan›m süresini tamamlamas›na
dek tüm yaflam döngüsü aflamalar›n› dikkate alan bir anlay›fl
ile hareket ediyoruz.  Çevre ve enerji yönetimi süreçlerimizi
ulusal ve uluslararas› sistem ve standartlar ile kurumsal
sorumluluklar›m›z do¤rultusunda tasarlayarak gerçeklefltiriyor,
etkin bir organizasyonel yap› dâhilinde hareket ediyoruz.

Yönetim yaklafl›m›m›z›n ana belirleyenleri olan Arçelik A.fi.
Çevre Politikas› ve Arçelik A.fi. Enerji Politikas›’n› entegre bir
flekilde yürüttü¤ümüz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Standard›, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard› ve
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standard› ile destekliyoruz.
Politikalar›m›z ile referans ald›¤›m›z standartlar›n gerekliliklerini
ortaya koydu¤umuz somut hedefler do¤rultusunda
gerçeklefltiriyor, çevre ve enerji yönetim sistemlerimizin her
y›l ba¤›ms›z akredite kurulufllarca denetlenmesini ve
sertifikaland›r›lmas›n› sa¤l›yoruz.

Arçelik A.fi. Çevre Politikas› ve Arçelik A.fi. Enerji Politikas›’na
kurumsal web sitemizde yer alan “Sürdürülebilirlik”
sekmesinden ulaflabilirsiniz: www.arcelikas.com

Çevre ve Enerji Yönetimi’ne iliflkin esaslar› Merkezi Enerji ve
Çevre Yöneticili¤imizin koordine etti¤i ve üretim ve üretim
d›fl› tüm süreçlerin çevre ve enerji sorumlular›n›n aktif kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen Çevre Koordinasyon ve Enerji Koordinasyon
Kurullar› ile belirliyoruz. Periyodik olarak gerçekleflen kurullar
ile çevre ve enerji alanlar›ndaki politika ve stratejilerimiz
do¤rultusunda hedefler oluflturarak takibini sa¤l›yor, ulusal
ve uluslararas› yasal düzenlemeler ile izlenen tüm sistem ve
standartlara uyumun kontrolünü gerçeklefltiriyoruz.

Çevre Mevzuat› çerçevesinde kurulan, Arçelik’in Türkiye
operasyonlar›n›n çevre konulu yasal düzenlemelere uyumunu
takip ve koordine eden Arçelik Çevre Yönetim Birimi 2014
y›l›nda Yeterlik Belgesi alm›flt›r.

Ba¤›ms›z kurulufllar›n gerçeklefltirdi¤i d›fl denetimler ve
düzenli olarak gerçeklefltirilen Kurulufl ‹çi Sistem Denetimleri
ile çevre ve enerji yönetim sistemlerinin etkinli¤i ve süreklili¤i
garanti alt›na al›yoruz. Çevre ve enerji alan›ndaki faaliyetlerimizi
ve performans sonuçlar›m›z› üst yönetime raporluyor, fleffafl›k
ve hesap verebilirlik ilkelerimizin gere¤i olarak paydafllar›m›z›n
görüfllerine sunuyoruz.

Her y›l çevresel etkilerimizi asgari seviyeye düflürmek ad›na
önemli bir kayna¤› çevre yönetimi uygulamalar›m›za aktar›yor,
bu alandaki yat›r›m ve harcamalar›m›z› istikrarl› bir flekilde
art›r›yoruz. Raporlama döneminde çevre dostu ürün Ar-Ge
faaliyetlerimiz haricinde toplam 25.507.371 TL’lik bir kayna¤›
çevre koruma süreçlerimize aktar›rken, çevre koruma ile ilgili
harcama ve yat›r›mlar›m›z bir önceki dönemin yaklafl›k iki kat›
art›fl göstermifltir.

Raporlama döneminde enerji ve çevre yönetim sistemleri,
emisyon yönetimi, çevre mevzuat›, kimyasallar›n yönetimi,
acil durumlar, at›k yönetimi ve hijyen konular›n› içeren e¤itim
programlar› kapsam›nda 5.965 Arçelik A.fi. çal›flan›na 10.311
ve 795 müteahhit personeline ise 820 adam*saat e¤itim
verdik. Ürün ve üretimde enerji verimlili¤i bilincini art›rmak
ve sorumlu kaynak kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak ad›na
gerçeklefltirdi¤imiz sosyal sorumluluk projeleri kapsam›nda
ise 80 paydafl›m›za 184 adam*saat çevre e¤itimi sa¤lad›k.
Ayr›ca tedarikçi denetimlerinde görev alacak denetçilere
çevre ve kimyasallar›n yönetimi konusunda e¤itim verdik.
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√ : Rroje tamamland›.
   : Proje devam ediyor.

2014 Y›l› Hedeflerimiz Gerçekleflme Gerçekleflme
Durumu

Enerji verimlili¤i projeleriyle %5 enerji tasarrufu sa¤layarak 
√

Gerçeklefltirilen 66 enerji verimlili¤i projesi ile y›ll›k %4,72’lik
sera gaz› emisyonumuzu azaltmak. bir enerji tasarrufu sa¤land›.
Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektrik temin Bir önceki dönemde %27,9 olarak gerçekleflen yenilenebilir oran›n›
%75’e ç›karmak. √ enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektrik temin oran›n› %78 seviyesine

ç›kard›k.

Arçelik A.fi. yurtd›fl› fabrikalar›nda ISO 50001 Enerji Yönetim Çin Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi, Rusya Buzdolab› ve Çamafl›r
Sistemi belgelendirmesi gerçeklefltirmek. √ Makinesi ‹flletmesi ve Romanya So¤utucu Cihazlar ‹flletmesi  

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standard› Sertifikas› almaya hak kazand›.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14064- 1 Sera Gaz› Sera gaz› emisyonlar›m›z, ISO 14064-1 Sera Gaz›
Envanteri Raporlama Standard› ve ISO 50001 Enerji Yönetim Raporlama Standard› çerçevesinde BSI taraf›ndan do¤ruland›.
Sistemi Belgeleri'nin devaml›l›¤›n› sa¤lamak. SGS firmas› taraf›ndan yap›lan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi denetimleri baflar›yl tamamland›

ve belge devaml›l›¤› sa¤land›.
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2015 Y›l› Hedeflerimiz

• Enerji verimlili¤i projeleriyle %5 enerji tasarrufu sa¤layarak sera gaz› emisyonumuzu azaltmak.

Dolayl›Do¤rudan

Sera Gaz› Emisyonlar› (ton CO2 )

2010 2012 2013 20142011

74.509

66.685

99.181

80.072

 80.687

77.038

88.895

84.254

22.091

64.888

86.979141.194179.253157.725

Toplam:

173.149

‹klim De¤iflikli¤iyle Mücadele

‹klim de¤iflikli¤ini dünyam›z›n ve flirketimizin sürdürülebilir
gelece¤i için temel risk olarak görüyor, bu riskle mücadele
konusunda yo¤un çal›flmalar yürütüyoruz. Kurumsal
sorumluluklar›m›z do¤rultusunda belirledi¤imiz iklim
de¤iflikli¤iyle mücadele stratejimiz dâhilinde enerji verimlili¤i
uygulamalar› ve yenilenebilir enerji kayna¤› kullan›m› ile
karbon ayak izimizi asgari düzeye indiriyor, iklim de¤iflikli¤i
sorununa yönelik toplumsal duyarl›l›¤› art›r›c› bilgilendirme
çal›flmalar› gerçeklefltiriyor, ulusal ve uluslararas› giriflimlerde
aktif rol oynayarak çözüm üretme çabalar›na destek oluyoruz.

Toplam sera gaz› emisyonumuzu geçti¤imiz y›la göre %38,4
oran›nda azalt›rken, gerçekleflen azalmada yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektri¤in temininin hedeflenen
de¤erin üzerinde gerçekleflmesi (%78) ve raporlama
döneminde gerçeklefltirilen enerji verimlili¤i çal›flmalar› etkili
oldu. Baz y›l olan 2010’dan bu yana do¤rudan sera gaz›
emisyonumuzu yaklafl›k %20, dolayl› sera gaz› emisyonumuzu
%71 ve toplam sera gaz› emisyonumuzu yaklafl›k %45
oran›nda azaltt›k.

2012 y›l›nda ilk defa hayata geçirdi¤imiz, 2013 y›l›nda Bolu,
Beylikdüzü ve Sütlüce Kampüsleri’ni, raporlama döneminde
ise Eskiflehir ve Ankara Kampüsleri’ni dâhil ederek kapsam›n›
geniflletti¤imiz uygulama ile yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan
üretilmifl enerji teminine devam ettik. 2012 y›l›nda yaklafl›k
%1, 2013 y›l›nda ise yaklafl›k %28 olarak gerçekleflen
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektrik temin
oran› raporlama döneminde %78 seviyesine ç›kar›larak
78.306 ton CO2e sera gaz› emisyonu engellenmifltir. Yine
2014 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz enerji verimlili¤i projeleriyle
sera gaz› emisyonlar›m›zda 4.047 ton CO2 ’lik bir düflüfl
gerçeklefltirilmifltir.

Sera gaz› emisyonlar›na iliflkin risk ve f›rsatlar›n yönetimi için
2010 y›l›ndan bu yana üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan
emisyonlar hesaplanmakta ve ba¤›ms›z akredite bir kurulufl
taraf›ndan do¤rulanmaktad›r. Bu kapsamda çal›flmalar›m›z›
daha da geniflleterek, 2013 y›l›nda bafllatt›¤›m›z “Kapsam
3 Emisyonu Hesaplamalar› (Lojistik) Projesi” ile 2014 y›l›nda,
Arçelik A.fi. ürünlerinin yurtiçi lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl›
sera gaz› emisyonlar› hesaplanm›fl ve ba¤›ms›z akredite bir
kurulufl taraf›ndan ‘yeterli güvence’ seviyesinde
do¤rulanm›flt›r. Arçelik A.fi. ürünlerinin 2013 y›l› yurt içi lojisti¤i
faaliyetlerinden kaynakl› sera gaz› emisyonlar› toplam 47.995
ton CO2 ’dir.
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* Projelerin y›ll›k finansal getirileri toplam›n›n enerji bütçesine oran›

Dolayl›Do¤rudan

Enerji Tüketimi (GJ/y›l)
1.716.8531.738.1401.891.5981.816.956

Toplam:

599.173

2011

1.342.757

673.652

2012

1.217.946

708.461

2013

1.029.679

702.051

2014

1.014.802

574.772

2010

1.242.184

1.941.930

Hava kalitesinin korunmas›na yönelik hava emisyonlar›n›n
yönetimi çal›flmalar› gerçeklefltiriyor, uyum düzeyimizi ölçen
ba¤›ms›z akredite laboratuvarlar›n sa¤lad›¤› sonuçlar› resmi
kurulufllarla paylafl›yoruz. Bu do¤rultuda 2006 y›l›nda bu
yana ölçümünü gerçeklefltirdi¤imiz uçucu organik bileflik
(VOC) emisyon seviyemizi sürekli olarak düflürüyoruz.
Üretti¤imiz buzdolaplar›nda sera gaz› etkisi düflük ve ozona
zarar vermeyen hidrokarbon esasl› (R600a) so¤utucu gazlar
kullan›yoruz. R600a ile 2014 y›l› sonuna kadar toplam 37
milyon adet buzdolab› üretildi.

Raporlama döneminde Türkiye’de bir ilke imza atarak eski
buzdolaplar›nda var olan, ozon tabakas›na zararl› CFC’li
(kloroflorokarbon) gazlar› da kapal› sistemle toplayabilen
Türkiye’deki ilk geri dönüflüm tesisini Eskiflehir’de açt›k.

2014 y›l›nda iklim de¤iflikli¤ine iliflkin fark›ndal›¤› art›rmak
amac›yla uygulamaya ald›¤›m›z “Arçelik A.fi. Tedarikçi
Karbon Ayak ‹zi Projesi” ile ürünlerimizin yaflam döngülerinin
ilk etab›n› oluflturan tedarikçilerin faaliyetlerinden kaynaklanan
sera gaz› emisyonlar›n› hesaplad›k. Proje dâhilinde
önceliklendirilen tedarikçilerimize 2013 y›l›na ait sabit yakma,
hareketli yanma ve sera gaz› etkisine neden olan kimyasallar›n
bilgilerinin talep edildi¤i “Arçelik Çevre Bilgi Anketi”ni
gönderirken, yeterli bilgiyi temin eden tedarikçilerimizin
emisyonlar›n› hesaplad›k. Raporlama döneminde %44 olarak
gerçekleflen tedarikçi geri dönüfl oran›n›, önümüzdeki
dönemlerde de bu çal›flmay› sürdürerek yükseltmeyi
planl›yoruz.

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele stratejimiz do¤rultusunda ulusal
ve uluslararas› giriflimlerde aktif rol oynayarak çözüm üretme
çabalar›na destek olmaya devam ediyoruz. Üyesi olup
dönem sözcülü¤ünü yapt›¤›m›z Türkiye ‹klim Platformu’nun
liderli¤ini yürütüyoruz. 2011 y›l›nda iklim de¤iflikli¤i ile ilgili
çal›flmalara dikkat çeken ‘2°C Bildirisi’ne imza atarken, ayn›
y›l Durban’da, 2012 y›l›nda ise Doha’da yap›lan Dünya ‹klim
Konferans›’na CEO seviyesinde kat›l›m sa¤lad›k ve mücadele
stratejimiz ile bu alandaki çal›flmalar›m›z› kamuoyuyla
paylaflt›k. 2013 y›l›nda Varflova’da yap›lan Dünya ‹klim
Konferans›’na, raporlama döneminde de Lima’da yap›lan
Dünya ‹klim Konferans›’na kat›l›rken, öncesinde de Çevre
ve fiehircilik Bakanl›¤› içindeki çal›flma gruplar›nda aktif
görev ald›k.

‹klim de¤iflikli¤i, su ve ormans›zlaflma risklerinin kurumlar
taraf›ndan nas›l yönetildi¤ini raporlayarak kamuoyu ve
uluslararas› yat›r›mc›lar›n bilgisine sunan Karbon Saydaml›k
Projesi (CDP) dünyan›n en itibarl› ve yayg›n çevre giriflimi
konumundad›r.

CDP’nin Türkiye’deki faaliyetleri kapsam›nda 2012 y›l›nda
“CDP Türkiye Karbon Saydaml›k Lideri” ödülünü, 2013 y›l›nda
ise “CDP Türkiye ‹klim Performans› Lideri” ödülünü kazanan
Arçelik A.fi., raporlama döneminde CDP Performans
Derecelendirmesi’nde en üst derece olan A performans
skorunu elde ederek dünya genelinde en iyi performansa
sahip flirketlerin yer ald›¤› “A Listesi: CDP ‹klim Performans
Liderleri Endeksi 2014”te yer almaya hak kazanm›flt›r.

Üretimde Enerji Verimlili¤i

Üretim süreçlerimizin tüm aflamalar›ndaki enerji tüketim
seviyelerini belirliyor, periyodik analizlerle enerji verimlili¤ini
sorguluyor, iyilefltirmeye aç›k alanlar› tespit ederek üretimde
enerji verimlili¤i sa¤layacak projeler tasarlayarak hayata
geçiriyoruz. Bu do¤rultuda raporlama döneminde Türkiye
operasyonlar›nda 66 adet enerji verimlili¤i projesini hayata
geçirirken, toplam enerji sarfiyat›m›z› %4,72  seviyesinde
azaltm›fl bulunuyoruz.

Raporlama döneminde enerji tüketimini düflürmeye ve enerji
verimlili¤ini art›rmaya yönelik çal›flmalar›m›z sonucunda
40.170.32 GJ enerji tasarrufu gerçeklefltirdik. Ayn› dönemde
do¤rudan tüketilen enerjinin tamam›n› yenilenebilir olmayan
kaynaklardan karfl›larken, dolayl› tüketilen enerji içerisinde
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektrik temin
oran›n› %78 seviyesine ç›kararak sera gaz› sal›n›m›m›zda
ciddi bir düflüfl kaydettik.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Raporlama döneminde gerçeklefltirilen enerji verimlili¤i
projelerinden baz›lar› flunlard›r:

• LPG’li Forkliftlerden Elektrikli Forkliftlere Geçifl
  Piflirici Cihazlar ‹flletmesi’nde gerçeklefltirilen elektrikli
  forkliftlere geçifl projesi ile y›ll›k 251 ton CO2  sera gaz›
   sal›n›m› engellenmifltir.

• Plastik Enjeksiyonlarda Servo Motor Uygulamas›
  Buzdolab› ‹flletmesi’nde, plastik enjeksiyon makinalar›nda
  servo motor uygulamas› ile y›ll›k 272.000 kWh elektrik
  tasarrufu sa¤lan›rken, y›ll›k 135 ton CO2  sera gaz› sal›n›m›
  engellenmifltir.

• Manyetik Tavlama F›r›n› Is› Geri Kazan›m› Kompresör
   ‹flletmesi’ndeki tavlama f›r›n›n›n at›k ›s›s›n›n de¤erlendirilmesi
  ile y›ll›k 178.625 m3 do¤algaz tasarrufu elde edilirken, y›ll›k

346 ton CO2  sera gaz› sal›n›m› engellenmifltir.

• Bas›nçl› Hava Kacaklar›n›n Minimize Edilmesi
   Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi’nde periyodik olarak yap›lan
  bas›nçl› hava kaça¤› kontrolleri ile y›ll›k 229.167 kWh
  elektrik tasarrufu sa¤lan›rken, y›ll›k 113 ton CO2  sera gaz›
  sal›n›m› engellenmifltir.

Ürünlerde Enerji Verimlili¤i

Enerji sarfiyat› ile karbon ayak izi politikalar›m›z› üretim
süreçlerimizden kaynaklanan çevresel etkiler i le
s›n›rland›rm›yor, ürünlerimizi yaflam döngüleri boyunca
üretecekleri çevresel etkiyi düflünerek tasarl›yor ve üretiyoruz.
Lider inovasyon uygulamalar›m›z›n sonucunda ortaya ç›kan
çevreci ve enerji verimli ürünlerimiz ile sektörümüzde fark
yarat›yor, önemli bir rekabet avantaj› elde ediyoruz. Tüm ürün
gruplar›nda ürün bafl›na y›ll›k ortalama enerji sarfiyat›n› istikrarl›
bir flekilde azalt›yor, yeni nesil çevreci ürünlerin üretim
içerisindeki pay›n› sürekli olarak yükseltiyoruz.

Raporlama döneminde çevre dostu ürün Ar-Ge yat›r›m ve
harcamalar›na 36.595.759 TL’lik bir kaynak ay›rd›k.

Raporlama döneminde toplam televizyon üretimi içindeki
LED TV oran›n› %88’den %100’e ç›kar›rken, A++, A+ ve A
s›n›f› enerji verimli televizyonlar›n toplam üretim içindeki
paylar›n› art›rarak %98 seviyesine yükselttik. Ayn› dönemde
üretimini gerçeklefltirdi¤imiz televizyonlar›n ürün bafl›na y›ll›k
ortalama enerji sarfiyat›n› bir önceki y›la göre %7,6 oran›nda
azaltt›k. Televizyonlar›n stand-by güç tüketimleri 0,5W’dan
0,3W seviyesine düflürerek %40 oran›nda enerji tasarrufu
sa¤lad›k.

Uluslararas› Enerji Ajans› (IEA), dünya genelinde kullan›lan
online elektronik cihazlar›n her y›l yaklafl›k 80 milyar dolar
tutar›nda elektrik enerjisini bofla harcad›¤›n› bildirmifltir. Arçelik
A.fi., 2009-2013 y›llar› aras›nda stand-by ile ilgili AB
regülasyonuna uyum çerçevesinde ürünlerinde yapt›¤› güç
tüketimini azalt›c› faaliyetler sayesinde, yaklafl›k 850 bin adet
A enerji s›n›f› buzdolab›n›n bir y›lda tüketece¤i toplam enerjiye
eflde¤er tasarruf sa¤layarak ülke ekonomisine ve çevreye
katk› sa¤lam›flt›r.

Ürün bafl›na y›ll›k ortalama enerji sarfiyat›n› bir önceki y›la
göre Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde %5,95, Çamafl›r Makinesi
‹flletmemizde %0,6, Bulafl›k Makinas› ‹flletmemizde %3,4,
Kurutucu ‹flletmemizde ise %2,51 oran›nda azaltt›k. Çamafl›r
Makinesi ‹flletmemizde yüksek enerji verimli ürünlerin toplam
üretim pay›n› art›r›rken, Kurutucu ‹flletmemizde A s›n›f› ›s›
pompal› ürünlerin oran›n› %19,52 seviyesinden %24,27’ye
yükselttik.

Raporlama döneminde üretilen enerji tasarrufu sa¤layan
ürünlerimizden baz›lar› flunlard›r:

“Dünya’n›n En Az Enerji Tüketen” Ankastre F›r›n›
A enerji s›n›f›na göre %45 enerji tasarrufu sa¤layan Ankastre
F›r›n dünyan›n en az enerji tüketen ankastre f›r›n›
konumundad›r. 41 dBa ses gücü düzeyi ile ayn› zamanda
“Dünyan›n En Sessiz Ankastre F›r›n›” olan ürün yal›t›m
optimizasyonu ve özel kapak tasar›m› ile ›s› kay›plar›n› asgari
seviyeye düflürmektedir.

“Enerji Verimlili¤inde Dünya Rekortmeni” No-Frost Kombi
Buzdolab›
A+++ s›n›f›ndan %30 daha az enerji tüketimi gerçeklefltiren
buzdolab› kendi kategorisinde enerji rekortmenidir.

“Yüksek Enerji Verimli” Çamafl›r Kurutma Makinesi
A+++ s›n›f›ndan %10 daha az enerji sarf eden kurutma
makinesi, inverter kompresör ve de¤iflken devirli f›rças›z
motor teknolojisi ile Avrupa’n›n en az enerji tüketen kurutma
makinelerinden birisidir. Özel yal›t›m tasar›m› ile A s›n›f›
yo¤uflma verimine sahip olan makine çal›flt›¤› ortama minimum
seviyede nem vermektedir.

A+ 3D Smart TV
Raporlama döneminde üretimine bafllanan televizyon A+
enerji seviyesi ile düflük seviyede enerji tüketimi
gerçeklefltirmektedir.
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 “A+++ -%10 Enerji Verimli” Bulafl›k Makinesi
Sadece Arçelik taraf›ndan kullan›lan özel alüminyum izolasyon
uygulamas› ve Arçelik’e özel kapal› fan kurutma sistemi ile
enerji optimizasyonu sa¤layan bulafl›k makinesi, en verimli
enerji s›n›f› olan A+++ seviyesinden %10 daha az enerji
tüketmektedir.

“A+++ -%50 Enerji Verimli” Çamafl›r Makinesi
A+++ enerji s›n›f›ndan %50 daha az enerji tüketen çamafl›r
makinesi gelifltirilmifltir ve devreye al›nm›flt›r.

Arçelik A.fi, Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP)
taraf›ndan yürütülen, Enerji Verimli Cihazlar ve Ekipmanlar
‹çin Küresel Ortakl›k Program›'n›n (Efficient Appliances and
Equipment Global Partnership Programme) haz›rl›k faz›ndaki
faaliyetlerine destek verecektir. Arçelik A.fi. için global anlamda
bir “ilk” olan bu iflbirli¤i kapsam›nda Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde enerji verimli ev tipi buzdolaplar›na geçifl
sürecini destekleyen enerji verimlili¤i ve çevre ile ilgili
politikalar›n›n oluflturulmas›, enerji verimli buzdolaplar› için
performans do¤rulama programlar› gelifltirilmesi, test
laboratuvar› ve ürün kontrol sistemati¤inin kurulmas›, enerji
verimlili¤i ve çevre bilincinin art›r›lmas›na yönelik Arçelik A.fi.
ve Arçelik A.fi.’nin Güney Afrika’daki ifltiraki Defy, proje
ad›mlar›na katk› sa¤layacakt›r.

Biyolojik Çeflitlili¤e Sayg›

Faaliyetlerimizin operasyon co¤rafyam›zda yer alan canl›
türleri ve insanlar üzerindeki olas› etkilerini gözetiyor, tüm
operasyonlar›m›z› yat›r›m aflamas›ndan bafllayan çevresel
risk analizleriyle paralel bir flekilde yönetiyoruz. Yeni faaliyet
merkezlerimizin kurulufl aflamalar›nda fizibilite çal›flmalar›
yürütüyor, yaln›zca operasyonlar›m›za uygun bölgelerde
faaliyete geçiyor, gerçeklefltirdi¤imiz risk analizleri ve
de¤erlendirmelerin ard›ndan canl› türlerinin ve insanlar›n
olumsuz etkilenmelerini engelleyecek önleyici aksiyonlar
al›yoruz.

Tüm operasyon sahalar›m›z sanayi üretim faaliyetlerine uygun
oldu¤u belirlenmifl alanlarda yer almakta, dolay›s›yla hiçbir
tesisimiz, yasalarca ya da uluslararas› sözleflmelerce
belirlenmifl do¤al sit alan›, özel çevre koruma alan› ya da
RAMSAR (Uluslararas› Sulak Alanlar›n Korunmas› Sözleflmesi)
alanlar›nda bulunmamaktad›r. Ayn› flekilde tesislerimizin fiziki
etki alanlar›nda bu statüde bölgeler yer almazken, lokasyon
tercihlerimiz, ald›¤›m›z tedbirler ve çevresel etki azalt›c›
çal›flmalar›m›z sonucunda faaliyetlerimiz biyoçeflitlilik ve do¤al
habitatlar üzerinde belirgin bir olumsuzluk yaratmamaktad›r.

Faaliyet alanlar›m›zdaki canl› türlerini ve do¤ay› korumakla
kalm›yor, tesislerimizin etraf›ndaki biyolojik çeflitlili¤i art›racak
uygulamalar gerçeklefltiriyoruz. 2012 y›l›nda Piflirici Cihazlar
‹flletmemiz taraf›ndan çimlenme güçlüklerinden dolay› nesli
tükenmekte olan ve dünyada efli bulunmayan 100 adet “Bolu
Da¤ F›nd›¤›”n›n dikilmesi ile bafllayan çal›flmalar›m›za
raporlama döneminde de devam ettik.  2013 y›l›nda yine
Piflirici Cihazlar ‹flletmesi’nde gerçeklefltirdi¤imiz Endemik
Bitki çal›flmas› ile koruma alt›na ald›¤›m›z, Bolu ilinde nadir
ve/veya endemik olarak yetiflen 8 so¤anl› bitki taksonunun
yetifltirilmesine devam ettik. Korunan alanlar›n etraf›n›
a¤açland›rarak yeflil alanlar oluflturduk.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



Do¤al kaynak kullan›m›nda verimlili¤i art›racak çal›flmalar yürütüyor, at›klar›n oluflumunu

kayna¤›nda önleyecek entegre at›k yönetimi uygulamalar›na imza at›yoruz. Ambalaj

at›klar›n›n yönetimi konusundaki uygulamalar›m›z›n etkinli¤ini istikrarl› bir flekilde art›r›yor,

yaflam döngüsünü tamamlam›fl at›k ürünlerin geri dönüflümü çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Geri dönüflümü ve yeniden kullan›m› esas alan uygulamalarla üretim süreçlerimizdeki su

sarfiyat›n› sürekli olarak düflürüyor, su tasarrufu konusunda sektörümüze liderlik eden

üstün teknoloji ürünler tasarl›yoruz.

√ ‹flletmelerimizden kaynaklanan tehlikesiz at›klar›n geri kazan›m oran›n› %97’den %98,4’e,

tehlikeli at›klar›n geri kazan›m oran›n› ise %97’den %99,7’ye yükselttik.

√ Su verimlili¤i çal›flmalar›m›z ile toplam evsel ve endüstriyel at›k su deflarj›m›z› 2013

  y›l›na k›yasla %13,6 oran›nda azaltt›k.

√ Raporlama döneminde hayata geçirdi¤imiz verimli su kullan›m›na yönelik çal›flmalarla

  200.358 m3 su tasarrufu sa¤lad›k.

√ Türkiye’deki iflletmelerimizde gerçeklefltirdi¤imiz iyilefltirme çal›flmalar› ile toplam su

  çekimimizi 2013’e k›yasla %2,5 oran›nda azaltt›k.

Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi



2014 Y›l› Hedeflerimiz Gerçekleflme Durumu Gerçekleflme
Suyun verimli kullan›lmas› çal›flmalar›m›z ile 3 iflletmemizde Ürün bafl›na su tüketimini Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde
ürün bafl›na su tüketimini %3 azaltmak. √ %10, Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde %11,  Kurutma

Makinesi ‹flletmemizde %27 ve Elektrik Motorlar›
‹flletmemizde %11 oran›nda azaltt›k.

 Raporlama döneminde iflletmelerimizde muhtelif
Entegre at›k yönetimi faaliyetleri yürütmek ve gelifltirmek. √ at›k azalt›m çal›flmalar› yürüttük, Geri Dönüflüm 

Projesi kapsam›ndaki uygulamalar›m›za devam ettik.

√
‹flletmelerimizde gerçeklefltirdi¤imiz verimlilik 

Kaynak verimlili¤i çal›flmalar› gerçeklefltirmek. uygulamalar›yla hammadde ve malzeme sarfiyat›m›z› 
düflürdük.

Arçelik Geri Dönüflüm Hareketini hayata geçirmek. √ “Türkiye’nin En Büyük Yenileme Hareketi”  kampanyas›n›
hayata geçirdik..

√ : Proje tamamland›.
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Entegre At›k Yönetimi

Entegre At›k Yönetimi uygulamalar›m›z ile hammadde, malzeme, su ve ambalaj kullan›m›ndaki verimlili¤imizi art›r›yor, at›klar›n
oluflumunu kayna¤›nda önleyen bir yaklafl›mla çevresel etkimizi sürekli olarak azalt›yoruz. Azalt›m, yeniden kullan›m ve geri
dönüflüm ilkeleri do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalarla üretim süreçlerimizden kaynaklanan at›klar›n geri dönüflüm
oran›n› art›r›yor, yaflam döngüsünü tamamlayan ürünlerin geri dönüflümünü sa¤l›yoruz.

2015 Y›l› Hedeflerimiz

• Suyun verimli kullan›lmas› çal›flmalar›m›z ile 3 iflletmemizde ürün bafl›na su tüketimini %3 azaltmak.
• Arçelik iflletmelerinde at›klar›n azalt›lmas› veya süreç iyilefltirmelerine yönelik 3 proje gerçeklefltirmek.
• fiirket içinde çevre bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla çevre konulu foto¤raf yar›flmas› düzenlemek.

Hammadde ve Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

Yenilikçi ve çevreci ürün gelifltirme süreçlerimizi üretim süreçlerimizdeki kaynak verimlili¤i çal›flmalar›yla destekliyor,
hammadde ve malzeme ak›fl maliyetlerimizi kontrol alt›nda tutarken, çevresel etkimizi asgari seviyeye düflürüyoruz. Kaynak
tüketiminde geri dönüfltürülmüfl malzemelerin oran›n› sürekli olarak yükseltiyor, üretim süreçlerimizdeki ürün bafl›na hammadde
ve malzeme sarfiyat›n› düflürecek projeler gelifltiriyoruz.

Raporlama döneminde gerçeklefltirdi¤imiz kaynak verimlili¤i çal›flmalar›ndan baz›lar› flunlard›r:

Elektronik ‹flletmemizde;

• 40 – 48 ARTEM‹S model televizyonlar için gerçeklefltirilen yeni stand tasar›m› ile plastik kullan›m›nda ürün bafl›na 100
gr tasarruf sa¤lanm›flt›r. Bu iyilefltirme ile 43.690 tonluk plastik hammadde tasarrufu gerçeklefltirilmifltir.

• Ayn› modeller için gelifltirilen yeni duvar ask› aparat tasar›m› ile plastik kullan›m›nda ürün bafl›na 90 gr tasarruf sa¤lanm›flt›r.
   Bu iyilefltirme ile 51.315 tonluk plastik hammadde tasarrufu gerçeklefltirilmifltir.

Kurutucu ‹flletmemizde;

• Raporlama döneminde devreye giren A++ enerji s›n›f›na sahip Super Eco makine ve A+ enerji s›n›f›na sahip 54 cm HP
  makine önceki tasar›mlara göre daha az sera gaz› sal›m› gerçeklefltiren so¤utucu ak›flkan içermektedir. Yeni tasar›mlar

ile ürün bafl›na so¤utucu ak›flkan miktar›nda A+ ürünlerde %12, A++ ürünlerde ise %42’lik bir iyileflme sa¤lanm›flt›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Türüne ve Bertaraf Yöntemine Göre At›klar (ton)

Geri Kazan›m Bertaraf Geri Kazan›m
Oran› (%)

Tehlikeli At›k 3.223 10 %99,7

Tehlikesiz At›k 115.715 1.879* %98,4

Toplam 118.938 1.889 %98,4

* A¤›rl›kl› olarak geri dönüflümü mümkün olmayan evsel at›klard›r.

Türüne Göre Hammadde ve Malzeme Kullan›m Miktarlar› (ton) 2011 2012 2013 2014

Plastik Hammadde 73.493 108.076 107.600 82.935
Metal Hammadde 295.863 290.929 304.061 239.209
Malzemeler* 304.404 354.080 407.147 400.544
Kimyasallar** 7.479 8.136 74.583 79.128
Toplam 681.431 761.221 893.391 801.816

Türkiye ‹flletmelerinde Hammadde ve Malzeme Kullan›m Miktarlar›

* Aç›klanan rakamlara; nihai ürün parças› olan her türlü malzeme, yar›-ifllenmifl malzemeler ve izolasyon malzemeleri
  dahil edilmifltir.
** Aç›klanan rakamlara; yap›flt›r›c›lar, ya¤lar, boya, emaye, operasyonel ve tüm di¤er kimyasallar dâhil edilmifltir. Bununla

birlikte bu y›l itibariyle ar›tma kimyasallar›, kazan kimyasallar›, s›v› conta vb. kimyasallar da dâhil edilmifltir.

Üretim Süreçlerinde Oluflan At›klar

Üretim faaliyetlerimiz esnas›nda ortaya ç›kan at›klar›
kayna¤›nda azaltacak çal›flmalar yürütüyor, sürekli
gelifltirdi¤imiz at›k yönetimi performans›m›zla çevresel etkimizi
asgari seviyeye indiriyoruz. ‹flletmelerimizde ortaya ç›kan
at›klar› s›n›fland›r›yor, at›k türüne ve yasal düzenlemelere
uygun olarak kayna¤›nda ayr› olarak topluyor, yine at›k türü
do¤rultusunda lisansl› tafl›ma araçlar›yla nakliyesini
gerçeklefltirerek geri kazan›mlar›n› yahut bertaraf›n›
gerçeklefltiriyoruz.

‹flletmelerimizden kaynaklanan at›klar›n geri kazan›mlar› için
üstün çaba sarf ediyor, bu alandaki performans›m›z› sürekli
olarak iyilefltiriyoruz. Raporlama döneminde tehlikesiz at›klar›n
geri kazan›m oran›n› %97’den %98,4’e, tehlikeli at›klar›n geri
kazan›m oran›n› ise %97’den %99,7’ye yükseltmifl
bulunuyoruz.

Raporlama döneminde iflletmelerimizde gerçeklefltirilen at›k
azalt›m çal›flmalar›n›n baz›lar› flunlard›r:

Elektrik Motorlar› ‹flletmemizde;

• Ürün bafl›na tehlikeli at›k miktar›nda 2013 y›l›na göre %5
  azalma gerçeklefltirildi.
• Tehlikeli at›klar›n %50’sini oluflturan kesme s›v›s› emülsiyon
  at›klar›n› azaltmak için bafllat›lan çal›flmada konsantrasyon
  takibi yap›larak ve tank de¤iflim periyotlar› izlenerek
  yap›lan iyilefltirmeler sayesinde 2013 y›l›na göre %3
   iyileflme sa¤land›.

Kurutma Makinesi ‹flletmemizde;

• Boyahane ön ifllem çinko fosfat kaplama prosesi yerine
  M-NT 2011 prosesine geçilmifl ve daha önce yaklafl›k 7
  ton seviyesinde gerçekleflen fosfat çamuru at›¤› oluflumu
  s›f›rlanm›flt›r.
• Yine ayn› proje ile ön ifllem banyolar›nda kullan›lan kimyasal
  miktar› ve çeflidi azaltm›flt›r. Bu durum at›ksu kirlilik yükünü
  azaltm›fl, at›ksu ar›tma tesisinde kullan›lan kimyasal
  sarfiyatlar›n› düflürmüfl ve ar›tma çamuru miktar›nda 5 ton
 azalma sa¤lanm›flt›r.

Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde;

• Emaye bölümünde f›r›nlardan ç›kan at›k emayelerin uygun
  koflullarda tekrar kullan›labilir olduklar› belirlenmifl ve
  yeniden kullan›m› sa¤lanm›flt›r. Bu flekilde hem emaye
  hammadde sarfiyat›nda tasarruf edilmifl, hem de at›k
  oluflumunda 20 ton azalt›m sa¤lanm›flt›r.
• Toz boyama kabinlerinde yer alan tabancalar›n yerlefltirme
  planlar› de¤ifltirilmifl, d›flar›ya kaç›fla neden olan boflluklar›n
  kapat›lmas› sonucu at›k toz miktar›nda günde 5-40 kg
  azalt›m sa¤lanm›flt›r.

Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde;

• Farkl› renklerdeki ürünlerin üretimi bir araya getirilerek
  yeni elek yat›r›m› yap›lm›fl bu sayede toz boya kabininde
  elek üstündeki boya birikimi azalt›lm›fl, 0,09 kg/ürün olarak
  gerçekleflmifltir.
• ‹flletmeden kaynaklanan tüm at›klar›n azalt›lmas›na yönelik
  muhtelif faaliyetler gerçeklefltirilmifl, toplam at›k miktar›
  4,55 kg/ürün olarak gerçekleflmifltir.
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Ambalaj Malzemesi Karton Plastik Tahta

Bulafl›k Makinesi √ √ √

Buzdolab› √ √ √

Çamafl›r Makinesi √ √ √

Çamafl›r Kurutma Makinesi √ √ √

Piflirici Cihazlar √ √ √

Elektronik Cihazlar √ √ x

Ürünlerde Kullan›lan Ambalaj Türleri

Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Geri Dönüflüm Projesi

Arçelik A.fi., 2010 y›l›nda Koç Toplulu¤u genelinde bafllat›lan
“Geri Dönüflüm Projesi”ne kat›lmaktad›r. Koç Holding’in
Küresel Geri Dönüflüm A¤› üyeli¤i kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i
proje ile topluluk çal›flanlar›n geri dönüflüm bilincinin
gelifltirilmesi ve kâ¤›t, cam, metal ve plastik at›klar›n›n ortak
bir  s tandart ta toplanarak ger i  dönüfltürü lmesi
hedeflenmektedir. Raporlama döneminde Arçelik A.fi.
tesislerinde yaklafl›k 10 ton evsel cam at›k, 42 ton kâ¤›t, 0,61
ton metal at›k ve 4,18 ton plastik at›k toplanm›flt›r.

Ambalajlar›n Kullan›m› ve At›klar›n›n Yönetimi

Çevresel sürdürülebilirlik kapsam›nda ele ald›¤›m›z bir di¤er
konu ise ambalaj kullan›m› ve ambalaj at›klar›n›n yönetimidir.
Üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin çevresel etkilerinin
azalt›lmas›n›n yan› s›ra, ambalajlama uygulamalar›n› ve ambalaj
at›klar› süreçlerini etkin bir flekilde yönetiyor, çevresel ayak
izimizi asgari düzeye indirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu
kapsamda geri kazan›labilir ve daha çevreci ambalaj
malzemelerini tercih ediyor, ambalaj malzemesi tüketimini ve
kaynak kullan›m›n› azaltmaya yönelik projeler gelifltiriyoruz.
Yeniden kullan›m› ve geri dönüflümü art›rmaya odaklan›yor,
ürünlerimizin ambalaj hacim ve a¤›rl›klar›n› asgari at›k üretecek
flekilde tasarl›yoruz.

Ürün ambalajlar›m›z›n tamam› geri dönüfltürülebilmektedir.
Raporlama döneminde kulland›¤›m›z karton ambalajlar›n
%60'› geri kazan›lm›fl karton içermektedir.

Raporlama döneminde, Kurutucu ‹flletmemizde ürünlerin
ambalaj tasar›m›nda yap›lan iyilefltirmeler ile orman ürünü
kullan›m› (köknar a¤aç) bir önceki y›la göre %73,7 oran›nda
azalt›larak 116,1 ton de¤erine düflürülmüfltür.

Ürünlerin Yeniden Kullan›m›, Geri Dönüflümü
ve Bertaraf›

Ürünlerimizin tüm yaflam döngülerini hesaba katan çevresel
sorumluluk anlay›fl›m›z do¤rultusunda elektrikli ve elektronik
eflya at›klar›n geri dönüflümünü gerçeklefltiriyor, ISO 14001
Çevre Yönetim Standard›’n›n gerekliliklerini yerine getirirken
bu alandaki ulusal ve uluslararas› giriflimlerde öncü rol
oynuyoruz. Yüksek geri dönüfltürülebilirlik oranlar›na sahip
ürünlerin üretimini gerçeklefltiriyor, yaflam döngüsünü
tamamlayan ürünleri yayg›n toplama mekanizmalar›yla
tüketicilerimizden al›yor, geri dönüflüm tesislerimizde
yeniden kullan›mlar›n›, geri dönüflümlerini ve bertaraf›n›
gerçeklefltiriyoruz.

Oluflturdu¤umuz toplama ve geri dönüflüm mekanizmalar›
ile pazara sundu¤umuz ürünlerin WEEE Direktifi'ne (Elektrikli
ve Elektronik Eflya At›klar› Direktifi) uyumunu sa¤l›yoruz.
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerce uyum gösterilen WEEE Direktifi'ne
Avrupa Birli¤i d›fl›ndaki pazarlarda da uyum sa¤lanmas›na
yönelik çal›flmalara gönüllü destek ve kat›l›m sa¤l›yoruz.

Türkiye’de 2012 y›l›nda yürürlü¤e giren At›k Elektrikli ve
Elektronik Eflyalar›n (AEEE) Kontrolü Yönetmeli¤i
çerçevesindeki gereklilikleri yerine getirmeye devam ediyoruz.
Raporlama döneminde sektörümüzde bir ilke imza atarak
AEEE kapsam›nda Bolu ve Eskiflehir’de iki geri dönüflüm
tesisi kurduk.

Eskiflehir’de 2.000 m2’lik kapal› alanda uluslararas› Geri
Dönüflüm Tesisi standard›na (EN 50574) ve AEEE
Yönetmeli¤i’ne uygun olarak kurulan tesiste; buzdolab›,
so¤utucular ve iklimlendirme cihazlar› geri dönüfltürülüyor.
Bu tesis eski buzdolaplar›nda ozon tabakas›na zararl› CFC’li
(kloroflorokarbon) gazlar› da kapal› sistemle toplayabilen
Türkiye’deki ilk geri dönüflüm tesisi olma özelli¤ine sahip.
Bolu’da 2.160 m2 kapal› alanda kurulan di¤er geri dönüflüm
tesisinde ise buzdolab›, so¤utucular ve iklimlendirme cihazlar›
hariç di¤er büyük beyaz eflyalar ve küçük ev aletleri geri
dönüfltürülüyor.

Tesisler 2014 y›l›n›n sonuna do¤ru faaliyete geçerek ürünleri
geri dönüfltürmeye bafllad›. Bu ifllemlerle, yüksek enerji
tüketen eski ürünlere ait elektrik tüketiminin de önüne geçilerek
toplamda 8 GWh/y›l enerji tasarrufu elde edilmifltir. Bu kazanc›n
büyük k›sm› geri dönüfltürülen buzdolaplar›ndan gelirken,
elde edilen sonuçlarla ülke ekonomisine 21.400 adet A+
enerji s›n›f› buzdolab›n›n bir y›ll›k elektrik tüketimi kadar katk›
sa¤lanm›flt›r. ‹ki tesisin faaliyete bafllang›ç tarihinden 2014
y›lsonuna kadar gerçeklefltirdi¤i enerji kazanc› 8 MW gücünde
bir rüzgâr santralinin y›ll›k enerji üretimine eflde¤er olup bu
de¤er ortalama 1 adet rüzgâr türbinine karfl›l›k gelmektedir.
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Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3)

2014

1.047.433

396.568

2011

1.070.899

406.583

2012

1.087.334

460.196

2013

1.087.146

393.289

1.000

Ürünlerimizde Kullan›lan Hammadde ve Malzemelerin
Geri Dönüfltürülebilme Oranlar›

Malzeme                                                    Durum

Metaller                                %100 geri dönüfltürülebilir
Plastik %100 geri dönüfltürülebilir
Cam %100 geri dönüfltürülebilir
Kimyasallar* Geri dönüfltürülemez
Kauçuk %100 geri dönüfltürülebilir
Di¤erleri                                          %81 geri dönüfltürülebilir
Komponentler %80 geri dönüfltürülebilir

*Kimyasallara ya¤lar dâhil de¤ildir. Ya¤lar›n %78'i geri kazan›labilmektedir.

Ürünlerimizin Geri Dönüfltürülebilme Oranlar›

Ürün                                                    Durum

Çamafl›r Makineleri %99 geri dönüfltürülebilir
Kondanserli Kurutma
Makineleri %98 geri dönüfltürülebilir
Buzdolaplar› %99 geri dönüfltürülebilir
Bulafl›k Makineleri %84 geri dönüfltürülebilir
Elektronik Cihazlar %88-92 geri dönüfltürülebilir
F›r›nlar %91 geri dönüfltürülebilir

Tüm iflletmelerimizde yeniden kullan›m› teflvik ederek kaynak
verimlili¤ini sa¤lamak amac›yla "Yeniden De¤erlendirme
Merkezleri" bulunmaktad›r.

2010 y›l›nda Birleflmifl Milletler Kalk›nma Fonu (UNDP), Küresel
Çevre Fonu (GEF), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›,
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne¤i
(TürkBESD) ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve Elektrik ‹flleri
Etüd ‹daresi (E‹E) ile birlikte bafllam›fl oldu¤umuz "Enerji
Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüflümü" projesine raporlama
döneminde de devam ettik.

“Türkiye’nin En Büyük Yenileme Hareketi” uygulamas›yla
sürdürdü¤ümüz proje ile daha az enerji tüketen elektrikli ev
aletlerinin piyasa dönüflümünü h›zland›rarak Türkiye'de
konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve buna ba¤l› sera
gaz› emisyonlar›n› azaltmay› amaçlad›k. Tüketicilerin
evlerindeki eski beyaz eflya, televizyon ve bilgisayarlar› alarak
çevreci Arçelik, Beko ve Grundig ürünlerini indirimli olarak
kendilerini sundu¤umuz uygulama kapsam›nda enerji tasarrufu
ve emisyon azalt›m›n›n yan› s›ra yaflam döngüsünü
tamamlayan ürünlerin geri dönüflümünü gerçeklefltirdik.

Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve
Deflarj›

Üretim süreçlerimizdeki su sarfiyat›n› azaltacak çal›flmalar
yürütüyor, kullan›lan suyun geri kazan›m›na odaklanan süreçler
tasarl›yoruz. Geri kazan›m çal›flmalar›m›z sonucunda hem su
sarfiyat›m›z› hem de deflarj etti¤imiz su miktar›n› sürekli olarak
azalt›yor, düzenli kontroller ve at›k su ar›tma faaliyetleriyle
deflarj edilen sulara iliflkin de¤erleri yasal limitlerinin alt›nda
tutuyoruz.

Raporlama döneminde Türkiye’deki iflletmelerimizde
gerçeklefltirdi¤imiz iyilefltirme çal›flmalar› ile toplam su
çekimimizi bir önceki döneme k›yasla %2,5 seviyesinde
azaltm›fl bulunuyoruz.

Raporlama döneminde tasarruf edilen, geri dönüfltürülen,
geri kazan›lan ve yeniden kullan›lan su miktar› toplam› 200.358
m3’tür.  2014 y›l›nda gerçeklefltirilen su tüketiminin azalt›lmas›
ve suyun yeniden kullan›m›na yönelik çal›flmalar flunlard›r:

Elektronik ‹flletmemizde gerçeklefltirilen su tüketimi iyilefltirme
çal›flmalar› ile 2014 y›l›nda toplam 49.000 m3 su tasarrufu
sa¤lanm›flt›r.

Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde emaye bölümünde ya¤ alma
banyosunda s›cak banyodan so¤uk banyoya geçilmifl,
buharlaflarak kaybedilen su miktar› azalt›lm›fl, bunun yan›
s›ra banyo boflaltma (su yenileme) ifllemi s›kl›¤› azalt›larak
su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Üniversite-sanayi iflbirli¤i çal›flmalar› kapsam›nda ‹TÜ
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen "Piflirici Cihaz Üretiminde Tesis ‹çi
Su Geri Kazan›m›, Minimizasyonu ve Entegre Su Yönetimi
Projesi" ile üretim esnas›nda oluflan proses at›k sular›n›n ve
ya¤mur sular›n›n ileri ar›t›m teknolojisi ile geri kazan›lmas›
sa¤lanm›flt›r. Proje ile 110.000 m3 suyun geri kazan›lmas›
planlanmakta olup, bu de¤er iflletmenin y›ll›k toplam su
tüketiminin %38‘ine denk gelmektedir. Proje ile 2014 y›l›nda
gerçeklefltirilen toplam su geri kazan›m miktar› 1.484 m3’tür.

Kuyu Suyu fiebeke Suyu Ya¤mur Suyu



Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde, su tasarrufu, suyun yeniden
kullan›m› ve geri kazan›m› çal›flmalar› sayesinde toplam
117.357 m3 su tasarruf edilmifltir. Projelerin detaylar›
afla¤›dad›r:

• ‹stanbul Kalk›nma Ajans›’n›n deste¤i ile biyolojik ar›tma
  tesisi ç›k›fl sular›n›n ve ya¤mur sular›n›n geri kazan›m tesisi
  çal›flmaya devam ederken, proje sayesinde 2013 y›l›na
   göre ürün bafl›na su tüketimi %7 azalm›flt›r. Proje
  kapsam›nda toplama havuzu infla edilirken, ar›tma tesisi
  ç›k›fl sular› ve üç binan›n çat›s›ndan toplanan ya¤mur sular›
 bu havuzda biriktirilmektedir.

• Su flartland›rma tesisindeki mangan filtreleri, RO ve di¤er
  filtrelerin y›kama sular› at›ksu geri kazan›m tesisine verilerek
  geri kazan›lmaktad›r.

• Saf su elde etmek için kullan›lan iyon de¤ifltiriciler, flebeke
  suyu yerine RO üretim suyu ile beslenmektedir. ‹ç üretimden
   çekilmeyen miktar kadar RO üretimi saf su iyon
  de¤ifltiricilerle beslenmektedir.

Bulafl›k Makinesi ‹flletmemizde so¤utma suyunun yeniden
kullan›m› ile 3.030 m3 ve ›s›tma kazanlar›n›n kullan›m suyunun
yeniden kullan›m› ile 376 m3 su tasarruf edilmifltir. Ayr›ca 500
m3 depolanm›fl ya¤mur suyu bahçe sulamalar›nda
kullan›lm›flt›r.

Buzdolab› ‹flletmemizde, boyahanede yaklafl›k %40 kadar
su tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Kaskad sistemi devreye al›narak
400 ton/gün sarfiyatlar›ndan yaklafl›k 200 ton/gün seviyelerine
gelinmifltir. Projenin 2014 y›l› su tasarrufu 21.333 m3'tür.

Kompresör ‹flletmemizde, yap›lan iyilefltirmelerle 3.006 m3

su tasarrufu gerçekleflmifltir.

Elektrik Motorlar› ‹flletmemizde hayata geçirilen su tasarrufu
ve yeniden kullan›m projeleriyle su sarfiyat›nda düflüfl
sa¤lanm›flt›r.

• K›fl aylar›nda 4 so¤utma kulesi yerine, 2 so¤utma kulesi
  kullan›lmaya bafllanm›fl, su buharlaflmas› ve blöf miktar›
  azalt›lm›flt›r. Kimyasal analizler do¤rultusunda blöf yapma
  periyodu uzat›lm›fl, toplamda y›ll›k 750 m3’lük su tasarrufu
  sa¤lanm›flt›r.

• ‹ç üretim talafll› imalat tezgâhlar›nda yer alan sulu bor ya¤
  emülsiyon konsantrasyonlar›n›n iyilefltirilmesi ile y›ll›k 10
  m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Kurutucu ‹flletmemizde gerçeklefltirilen su tasarrufu ve
yeniden kullan›m› çal›flmalar› ile raporlama döneminde toplam
3.512 m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

• Raporlama döneminde gerçeklefltirilen bak›m çal›flmalar›
  kapsam›nda hatlarda yap›lan iyilefltirmeler ile toplamda
  3.500 m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

• ‹ç üretim boyahane prosesinde nanoteknolojik yüzey
  kaplamaya geçifl ile 3 m3’lük bir havuz devre d›fl› b›rak›lm›fl,
  banyolar›n de¤iflim periyodu uzat›larak 12 m3 su tasarrufu
  elde edilmifltir.

Gerçeklefltirilen su verimlili¤i çal›flmalar› sayesinde, raporlama
döneminde, Türkiye iflletmelerimizin toplam evsel ve
endüstriyel at›k su deflarj› 2013 y›l›na göre %13,6 oran›nda
azalm›flt›r.

Operasyon bölgelerimizdeki su kaynaklar›n›n korunmas› ve
biyolojik çeflitlili¤in olumsuz etkilenmemesi ad›na yasal
düzenlemelerle belirlenen su deflarj standartlar›n›n üstünde
bir performans sergiliyoruz. Deflarj etti¤imiz sular›n standartlara
uygunlu¤unu periyodik analizlerle kontrol ediyor, at›k sular›n
deflarj standartlar›na ve ç›kan suyun karakteristi¤ine uygun
olarak oluflturdu¤umuz kimyasal ve biyolojik ar›tma
tesislerinde ar›t›lmas›n› sa¤l›yoruz.Raporlama döneminde
gerçeklefltirdi¤imiz analizlere göre iflletmelerimizce deflarj
edilen suyun KO‹ (Kimyasal Oksijen ‹htiyac›) de¤erleri yasal
s›n›r de¤erlerinin oldukça alt›nda seyretmifltir.
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Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi

Deflarj Edilen Suyun KO‹ De¤erleri (mg/lt)

* Elektrik Motoru ‹flletmesi'nde oluflan endüstriyel at›k su miktar› çok düflük oldu¤undan, yasal mevzuata uygun olarak lisansl› bertaraf tesislerinde bertaraf
  edilmektedir. ‹flletmenin evsel at›k suyu, iflletmenin bulundu¤u Organize Sanayi Bölgesi'nin at›k su ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.

** Türk yasal düzenlemelerine göre su deflarj s›n›r de¤erleri, suyun karakteristi¤ine ve deflarj edilecek ortama göre de¤iflkenlik göstermektedir.
KO‹: ‘Kimyasal Oksijen ‹htiyac›'d›r.

‹flletmelerde* 2011 2012 2013 2014    KO‹ Yasal S›n›r De¤eri**

Piflirici Cihazlar 39 50 30 11 100
Bulafl›k Makinesi 107 164 48 203 1.000
Elektronik 51 45 <10 35 600
Buzdolab› ve Kompresör <30 19 <30 53 100
Çamafl›r Kurutma Makinesi 30 200 360 120 1.000
Çamafl›r Makinesi 40 130 180 206 600

Raporlama döneminde su deflarj› ile ilgili gerçeklefltirdi¤imiz
iyilefltirme çal›flmalar›ndan baz›lar› flunlard›r:

Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi biyolojik at›ksu ar›tma tesisi
ç›k›fl sular› ile ya¤mur sular›n›n geri kazan›m› projesi: ‹stanbul
Kalk›nma Ajans›n›n deste¤i ile biyolojik ar›tma tesisi ç›k›fl
sular›n›n ve ya¤mur sular›n›n geri kazan›m tesisi çal›flmaya
devam etmektedir. Proje sayesinde 2013 y›l›na göre ürün
bafl›na su tüketimi %7 azalm›flt›r.

Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi su flartland›rma tesisi y›kama
sular›n›n geri kazan›m›: Su flartland›rma tesisindeki mangan
filtreleri, RO ve di¤er filtrelerin y›kama sular› at›ksu geri kazan›m
tesisine verilerek geri kazan›lmaktad›r.

Piflirici Cihazlar ‹flletmesi tesis içi proses suyu ve ya¤mur
suyu geri kazan›m, azalt›m ve entegre su yönetimi projesi:
Üniversite-sanayi iflbirli¤i çal›flmalar› kapsam›nda ‹TÜ
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen ve TÜB‹TAK TEYDEB 1505 teflvi¤i
alan bu projede, üretim esnas›nda oluflan proses at›k sular›n›n
ve ya¤mur sular›n›n ileri ar›t›m teknolojisi ile geri kazan›lmas›
hedeflenmektedir. Proje bafllam›flt›r. Sistemin devreye al›nmas›
ile birlikte 110.000 m3 su geri kazan›m› öngörülmektedir.

Piflirici Cihazlar ‹flletmesi at›k su ar›tma tesisi kimyasal
tüketiminin azalt›lmas›: At›ksu ar›tma tesisindeki kimyasal
tüketiminin ve oluflan ar›tma çamuru miktar›n›n azalt›lmas›
amac› ile ar›tma kimyasallar›nda de¤iflikli¤e gidilmifltir. Çal›flma
sonras›nda birim su bafl›na kimyasal tüketimi %90 oran›nda
azalt›l›rken, %60 oran›nda da su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Ürünlerde Su Tasarrufu

Ürünlerimizin kullan›m›ndan kaynaklan su tüketimi çevresel
etki alan›m›z›n önemli bir bölümünü oluflturuyor. Bu do¤rultuda
her y›l çevreci ürün tasar›m› ad›na genifl bir kaynak ay›r›yor,
su tasarrufunda sektörümüze öncülük eden ürünler
gelifltiriyoruz.

Raporlama döneminde gelifltirdi¤imiz “A+++ -%50 Enerji
Verimli” Çamafl›r Makinesi sa¤lad›¤› enerji tasarrufunun yan›
s›ra hassas sensörleri sayesinde gerekli su miktar›n› kesin
do¤rulukla belirleyerek su tasarrufu sa¤lamaktad›r.

A++ Arçelik 6385 Bulafl›k Makinesi, sadece 6 litre su tüketimi
ile çevrenin korunmas›na katk› sa¤l›yor. Bulafl›klar› en ekonomik
yolla y›kamaya imkân sunan A++ enerji performans›na sahip
makine, Karma Program›’yla alt sepette tava ve tencereleri
yüksek bas›nçl›, üst sepette ise hassas camlar› düflük bas›nçl›
suyla ayn› anda y›kayabiliyor. 8 y›kama program› olan
makinede, Otomatik Y›kama Program› sensörlerle bulafl›klar›n
kirlilik seviyesini analiz ederek, y›kama suyu s›cakl›¤› ve
y›kama süresini otomatik olarak belirliyor. Böylece enerji ve
sudan tasarruf ediliyor. Yar›m Yük Y›kama Özelli¤i ister alt
ister üst sepete yüklenmifl az miktardaki bulafl›¤›n sudan
tasarruf ederek ekonomik bir flekilde y›kanmas›n› sa¤l›yor.
Ekstra H›zl› Fonksiyonu y›kama kalitesini de¤ifltirmeden
mevcut programlar›n y›kama sürelerini %50’ye kadar k›salt›yor.
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Ürün gelifltirmeden hammadde tedarikine, depolama ve da¤›t›mdan sat›c› ve servis

a¤›m›za genifl bir de¤er zincirini yönetiyor, de¤er zincirimizin tüm aflamalar›nda hayata

geçirdi¤imiz proje ve uygulamalarla sosyal, çevresel ve ekonomik performans›m›z›

iyilefltirmenin yollar›n› ar›yoruz. Sürdürülebilirlik performans›m›z› üretim süreçlerimizle

s›n›rland›rmadan de¤erlendiriyor, ayn› flekilde ürün yaflam döngüsünün her aflamas›n›

hesaba katan bir anlay›flla hareket ediyoruz. Etkin sat›fl sonras› hizmetlerimizle tüketicilerimizin

yan›nda yer almaya devam ediyor, tüm paydafllar›m›z›n memnuniyeti için azami gayret

sarf ediyoruz.

√ Tedarik zincirimizi geniflletmeye devam ederek Türkiye’de 587, yurtd›fl› operasyonlar›nda

  893 olmak üzere toplamda 1.480 tedarikçi ile çal›flt›k.

√ Sat›n al›mlar›m›z›n %45,5’ini yerel tedarikçilerden gerçeklefltirdik.

√ Sat›n alma yönetiminde mükemmelli¤i sa¤layan ve dünyada yaklafl›k 130 flirkette

  bulunan CIPS Kurumsal Sertifikas›'n› almaya hak kazand›k.

√ Depo ve da¤›t›m operasyonlar›m›zda gerçeklefltirilen denetimler sonucunda ISO 28000

  Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetim Sistemleri belgesini ald›k.

De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi



fiirketimizin "Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n" vizyonuna
uyumlu olarak, Ar-Ge stratejilerimizde sürdürülebilirlik çok
önemli bir yer teflkil etmektedir. Gelifltirdi¤imiz teknolojilerin
ve bunlar›n ç›kt›s› olarak müflterilerimizin kullan›m›na sunmufl
oldu¤umuz ürünlerin çevreye zarar verici etkilerinin olmamas›,
geri dönüfltürülebilir malzemelerin kullan›lmas›, enerji ve su
gibi do¤al kaynaklar› en az tüketen, en az ses düzeyine sahip
ürünler olmas› çal›flmalar›m›zda üzerinde en çok durdu¤umuz
hususlar› oluflturmaktad›r.

Arçelik olarak müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini pazar
araflt›rmalar›yla belirliyor, sonuçlar› ürünlerimize yans›tarak,
tüketicilerin beklentilerini en iyi flekilde karfl›layacak, hatta
ötesine geçecek ürün ve hizmetleri gelifltirmek üzere yenilikçi
fikirleri de¤erlendiriyoruz. 7 Ar-Ge Merkezi, ODTÜ Teknokent
ile Tayvan’daki Ar-Ge Ofisleri ve 1000’in üzerinde çal›flan›m›z
ile köklü Ar-Ge deneyimimizin getirdi¤i teknolojik yetkinlik ile
sürdürülebilir rekabet gücümüzü sürekli gelifltiriyoruz. Daha
az enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklar› ile
çal›flan, do¤aya zarar vermeyen ve geri dönüfltürülebilir
malzemelerle üretilmifl ürünlere yönelik Ar-Ge çal›flmalar›m›za
h›z katarak devam ediyoruz. Yeni ürün gelifltirme
çal›flmalar›m›zda farkl› co¤rafyalardaki farkl› tüketici
beklentilerini gözetiyor, farkl› pazarlara özgü ürünlerle
müflterilerimizin hayat›na de¤er katmaya devam ediyoruz.

K›sa, orta ve uzun vadede Ar-Ge stratejilerimizi belirlerken
Kurumsal Risk Yönetimi anlay›fl›m›za uygun olarak hareket
ediyor, bununla paralel olarak proje bazl› riskleri bafllang›çta
tüm paydafllarla de¤erlendiriyoruz. Oluflturdu¤umuz risk plan›
ile bu risklerin gerçekleflmesi durumunda izlenecek strateji
ve aktivite planlar›n› belirliyoruz.

2014 y›l›nda üstün teknoloji ve inovasyon alan›nda birçok
ödülün sahibi olduk.

* Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan 2014 y›l›nda 3.sü
düzenlenen Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda “Ar-Ge Liderli¤i”
ve “Teknoloji Gelifltirmede Liderlik” ödüllerine ek olarak
Türkiye’nin ilk inovasyon gelifltirme program› olan ‹novaL‹G
‹novasyon Liderleri Program› Ödül Töreni’nde “‹novasyon
Stratejisi” kategorisinde birincili¤e lay›k görüldük.

* 165 ülke ve Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerden 3 bin
üniversite ö¤rencisinin kat›l›m›yla ‘‹novatif Düflün, Gelece¤i
Yönet’ ana temas›yla Y›ld›z Teknik Üniversitesi, T.C. Gençlik
ve Spor Bakanl›¤›, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›,
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar
Birli¤i ve ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n stratejik ortakl›¤›, birikimi
ve iflbirli¤i ile düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi etkinli¤inde
“‹novasyon Büyük Ödülü”nü kazand›k.

* TES‹D taraf›ndan 2014’de 12.’si düzenlenen Yenilikçilik
Yarat›c›l›k Ödülleri’nde “Geliflmifl Kullan›c› Ara Yüzlü ve Çoklu
Uygulama Oynatabilen A¤ Ba¤lant›l› LED TV (Enhanced
Connected TV)” ile ‘Jüri Özel Ödülü’nü kazand›k.

* Enerji Verimlili¤i Forumu ve Fuar›’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›’n›n her y›l düzenledi¤i “Sanayide Enerji Verimlili¤i”
(SENVER) Proje Yar›flmas›’nda iki ödül birden kazand›k.
“Enerji Verimli Ürün” kategorisinde “A+++ -%10 kurutucu”
ile  “En Verimli Ürün” (EVÜ) ödülüne ve “En Verimli Endüstriyel
Tesis” (EVET) kategorisinde Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi ile
Jüri Özel Ödülü’ne lay›k görüldük.
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Rekabet gücümüzü güçlendiren Ar-Ge ve inovasyon
çal›flmalar›m›z› patentler ile koruyoruz. Türkiye'den Dünya
Fikri Haklar Örgütü'ne yap›lan uluslararas› patent
baflvurular›n›n üçte birinden fazlas›na sahip olmaya devam
ediyoruz. Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan yay›nlanan
en fazla yerli patent baflvurusu yapan firmalar s›ralamas›nda
2014 y›l›nda da aç›k ara birinci olmay› sürdürdük. Y›ldan y›la
sürekli artan patent baflvurusu say›m›z› 2014 y›l›nda bir ad›m
daha ileriye tafl›d›k ve gerçeklefltirdi¤imiz 251 patent
baflvurusuyla baflar›m›z› taçland›rd›k. Fikri haklar alan›nda
yurt içinde sürdürdü¤ümüz baflar›l› çizgiyi uluslararas› alanda
da devam ettirdik. Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün yay›nlad›¤›
“en çok patent baflvurusu dosyalayan ilk 500 firma” listesinde
son 6 y›ld›r ilk 200 flirket aras›nda yer alan tek Türk flirketi
olma baflar›s›n› sürdürdük.

Arçelik A.fi. olarak inovasyon çal›flmalar›na verdi¤imiz önem
do¤rultusunda geleneksel olarak her y›l düzenledi¤imiz
“Bulufl Günü” etkinli¤ine raporlama döneminde de devam
ettik. 2014 y›l›nda 16. kez gerçeklefltirdi¤imiz etkinlik ile
teknoloji üretme ve yenilikçi ürünler gelifltirme konusunda
önemli baflar›lar elde eden buluflçular› ödüllendirdik.

Raporlama döneminde tüketicilerimize sundu¤umuz yenilikçi
ürünler aras›nda 20°C’de dahi mükemmel hijyen ve %70
enerji tasarrufu sa¤layan CoolHygiene® teknolojisini içeren
çamafl›r makinesi, cam bardaklar›n ömrünü 20 kattan fazla
uzatan Auto GlassShield® teknolojisini içeren bulafl›k
makinesi,  daha h›zl› so¤utan ve iki kat daha fazla nem
sa¤layan NeoFrost™ teknolojisine ve 30 güne kadar tazelik
sa¤layan Everfresh+® bölmesine sahip buzdolab› ve
HomeCream® dondurma yapma özelli¤ine sahip buzdolab›
yer almaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda 2014 y›l›nda Ar-Ge
faaliyetlerimizin sonucunda gelifltirdi¤imiz ürünlerimizden
öne ç›kanlar afla¤›daki gibidir:

Dünyan›n en az enerji tüketen ›s› pompal› kurutucusu:
Inverter kompresörlü ›s› teknolojisine sahip A+++ enerji
s›n›f›ndan %10 daha az enerji harcayan Kurutucu Makine,
8 kg s›n›f›nda dünyan›n en az enerji tüketen kurutucular›ndan
biridir.

Dünyan›n en sessiz çamafl›r makinesi: VDE taraf›ndan
test edilmifl, 1200 RPM 8 kg kapasiteli çamafl›r makinesi,
2014 y›l›nda da bu s›n›fta ölçülen en düflük gürültü düzeyine
sahip ürün olarak belirlenmifltir. Dresden Üniversitesi ve SLG
ile yap›lan çal›flmalar sonucunda 2014 y›l›nda hem y›kama
hem s›kma ad›mlar›nda Dünya’da ilk kez A ses kalitesine
ulafl›lm›flt›r. Ayr›ca 2014 y›l›nda 7 kg 1400 RPM ve 8 kg 1400
RPM makinelerimizde kendi s›n›flar›nda Dünya’n›n en sessiz
çamafl›r makineleri aras›nda yerlerini alm›flt›r.

Dünyan›n en sessiz kondenserli kurutucusu: 60 dBA
ile "Dünya’n›n En Sessiz Kurutucusu" olma özelli¤ine sahip
kondenserli kurutucumuz, 2014 y›l›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar
sonucunda SLG Enstitüsü taraf›ndan ölçülerek dünyada ilk
kez  “A” ses kalitesi sertifikas› alm›flt›r.

Yenilikçi ankastre f›r›n: 2014 y›l›nda yeni f›r›n enerji
standard›na göre A+ ve dünyan›n ne düflük enerji tüketim
seviyesi A++ de¤erine sahip ankastre f›r›nlar gelifltirilmifl,
VDE taraf›ndan onaylanm›flt›r. Ankastre F›r›n’da ses gücü
düzeyi konusunda 41 dBA de¤eri ile “Dünya’n›n En Sessiz
F›r›n›” ünvan›m›z korunmaktad›r. Ev tipi f›r›nlarda farkl›
be¤enilerde yo¤urt yap›m› ve Dünya’da bir ilk olan f›r›n için
taze peynir yap›m› için aksesuar›m›z tasarlanm›fl ve
algoritmalar› gelifltirilmifltir.

Yenilikçi buzdolab›: 2014 y›l›nda, bir önceki y›l da sunulan
A+++ -%20 enerji indeks de¤erine sahip No-Frost kombi
tipi buzdolab›m›za yönelik çal›flmalar devam ettirilmifl ve
A+++-%30 enerji seviyesine ulafl›lm›flt›r. Bu ürünle birlikte
A+++-%30 enerji indeks de¤erine sahip statik kombi tipi
buzdolab›m›zla A+++ enerji seviyesindeki Side by Side
ürünlerimiz IFA fuar›nda sergilenmifltir. Dünyan›n en az enerji
tüketen No-Frost ve statik kombi modeli olan ürünlerimiz, A
s›n›f›ndan %72 daha az enerji tüketmekte olup vakum
izolasyon panel, de¤iflken devirli kompresör ve gelifltirilmifl
›s› de¤ifltiricileri gibi ileri uygulamalar içermektedir.

Yenilikçi çamafl›r makinesi: 9 kg y›kama ve 6 kg kurutma
kapasitesine sahip y›kay›c› kurutucu makine üzerinde yap›lan
çal›flmalar ile enerji seviyesi A-%10’a indirilmifl, su iticilik
özelli¤ine sahip mevcut apre program› gelifltirilerek tekstile
su bazl› leke iticilik ve yumuflakl›k özellikleri kazand›r›lmas›
sa¤lanm›flt›r.

Dünyan›n en enerji verimli hermetik kompresörü:
So¤utma etkinlik katsay›s› (COP) 2.04 W/W de¤erinde
hermetik kompresörlerin gelifltirme çal›flmalar› 2014 y›l›nda
tamamlanm›flt›r. Standart ASHRAE (American Society of
Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers)
deklarasyon flartlar›na ulafl›lan bu COP de¤eri ile dünyadaki
en enerji verimli kompresör prototipi haz›rlanm›flt›r.

Eko-inovatif Ürünler
Eko-inovatif ürünlerin gelifltirilmesine yönelik çok say›da proje
yürütüyoruz. Enerji verimlili¤inin art›r›lmas›, su tüketiminin
azalt›lmas›, ses gücü düzeyinin azalt›lmas› ve geri
dönüfltürülebilir malzemelerin gelifltirilmesine yönelik projeler
portföyümüzün önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Örne¤in
Arçelik buzdolaplar›nda kulland›¤›m›z vakum izolasyon
panellerinin dolgu maddelerinin biyo kökenli geri
dönüfltürülebilir malzemelerden üretilmesi konusunda Ar-
Ge faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bununla birlikte eko-
inovasyon konusu Avrupa Birli¤i’nin de öncelikli konu
bafll›klar›ndan birisidir. Avrupa Birli¤i’nin 2007-2014 y›llar›
aras›nda yürütmüfl oldu¤u 7. Çerçeve Program›’nda bu
konuda yap›lan uluslararas› projelerde Arçelik A.fi. olarak
yer ald›k. Bu projelerden 2014 y›l›nda tamamlanan ve yenilikçi,
maliyet avantajl› ve çevre dostu bio-nano kompozit
malzemeler gelifltirmeyi hedefleyen Bugworkers projesi
Avrupa’n›n 9 farkl› ülkesinden, 9’u KOB‹, 2’si büyük ölçekli
flirket ve 4’ü araflt›rma enstitüsü olan 15 ortakla beraber
yürütülmüfltür. Bu proje sonucunda gelifltirilmifl malzemenin
hem beyaz eflya hem de bilgisayar ve telekomünikasyon
sektöründe yayg›n kullan›ma sahip olmas› amaçlanm›flt›r.
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Arçelik A.fi.’de projeler, platformlar ve fonlar arac›l›¤›yla
Ar-Ge faaliyetlerimizi yerel ve uluslararas› boyutta
güçlendiriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri konusunda uzmanlaflm›fl
üniversite ve araflt›rma merkezleri ile stratejik iflbirlikleri
gelifltiriyor, çeflitli oluflumlarda aktif rol al›yoruz. Yurtiçinde
gelifltirdi¤imiz iflbirlikleri, aç›k inovasyon prensiplerimiz ve
bu alandaki uygulamalar›m›zla Türkiye’deki di¤er flirketlere
örnek oluyoruz. Yurtiçi üniversitelerimiz ile iflbirli¤i
çal›flmalar›n›n yan› s›ra bilgiye yerinde ulaflmak amac›yla
yurtd›fl› üniversiteler ile de iflbirliklerini art›rma yönünde
çal›flmlalar yürütüyoruz. ABD, Çin, ‹ngiltere, Almanya,
Hollanda gibi ülkelerde üniversite ve araflt›rma enstitüleri
ile iflbirlikleri oluflturulmufltur.

2014 y›l›nda da sürdürdü¤ümüz üniversitelerle ortak
laboratuvar oluflturma çal›flmalar› kapsam›nda ‹TÜ Makine
Fakültesi’nde,  birlikte Santez ve Tübitak projelerinin
çal›fl›laca¤› Deneysel ve Say›sal Ak›flkanlar Dinami¤i
Laboratuar›’n›n aç›l›fl› gerçeklefltirilmifltir. ‹TÜ Tekstil
Teknolojileri ve Tasar›m› Fakültesi bünyesinde tekstil y›kama
ve kurutma konular›nda araflt›rma çal›flmalar›n›n yap›laca¤›
bir laboratuvar aç›l›fl› yap›lm›flt›r.  Ayr›ca ‹TÜ MEMTEK
Enstitüsü ile ortak bir Santez projesine bafllanm›flt›r. Koç
Üniversitesi ile Santez program› kapsam›nda yenilikçi
kompresör teknolojileri ve kaplama malzemeleri konular›nda
çal›flmalar devam etmektedir.

Raporlama döneminde Horizon 2020 Program›, EUREKA
ve 7. Çerçeve Program› kapsam›ndaki çal›flmalar›m›z›
sürdürdük.  Devam eden ve tamamlanan 12 adet projeyle,
Avrupa Birli¤i’nin 2007-2014 y›llar› aras›nda yürütmüfl
oldu¤u 7. Çerçeve Program›’nda Türkiye’nin özel sektörde
en fazla proje say›s›na sahip flirketi olduk. Bununla beraber
Eureka program›nda 2014 y›l›nda “UltraHD4U-Avrupa ‹çin

Uçtan Uca 4K Ultra Yüksek Çözünürlüklü Televizyon,”
“SHINE - F›r›nlarda Enerji Tüketimini Azaltmaya Yönelik Is›
Yans›t›c›l› ‹ç Yüzey Kaplamalar›n›n Gelifltirilmesi” ve “M2M
Grids Project - Makineler Aras› Siber-Fiziksel Bilgi
Ekosistemi” isimli kabul alan 3 yeni projeye bafllad›k.

Almanya’da Dresden Üniversitesi, ürün ses kalitesi ile ilgili
olarak insan›n el, göz ve kulak alg›s› konular›nda çal›flmalar
yapmaktad›r. 2014 y›l› IFA fuar›nda çamafl›r makinas›
(1200 RPM, 8 kg), Buzdolab› (statik kombi) ve kurutucu
(kondanserli 8 kg) ürünleri “A” ses kalitesi ile sunulmufltur.
Bu ürünler, Almanya’da bulunan ba¤›ms›z SLG Enstitüsü
taraf›ndan test edilmifl ve “A” ses kalitesi i le
sertifikaland›r›lm›flt›r.

2014 y›l›nda Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Stratejik
Teknoloji ve ‹novasyon Yönetimi Konsorsiyumu’na (STIM)
üye olduk. Bu üyelik ile Cambridge Üniversitesi
bünyesindeki Teknoloji Yönetimi Merkezi ve konsorsiyuma
üye firmalar ile araflt›rma ve iflbirli¤i a¤›n›n geniflletilmesini
hedefliyoruz.

Ulusal ve Uluslararas› ‹flbirlikleri
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6 farkl› ülkede yer alan ofislerimiz ve 150’nin üzerinde
çal›flanla küresel bir sat›n alma organizasyonunu
yönetiyoruz. Hammadde, ifllenmifl metal ve plastik
malzemeler, endirekt malzeme ve hizmet al›mlar› ile yat›r›m
mal› sat›n al›mlar› dâhil yaklafl›k 7 milyar TL’lik bir sat›n
alma hacmi i le hareket ediyoruz. Hammadde
piyasalar›ndaki geliflmeler, paritelerdeki de¤iflimler ve
tedarik co¤rafyam›zdaki yerel ekonomik dalgalanmalar
gibi maliyetlerimize ve rekabetçili¤imize do¤rudan etki
eden muhtelif risk ve f›rsatlar› yönetiyor, iflimizin
sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak ad›na öncü sat›n alma
uygulamalar›n› hayata geçiriyoruz.

“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonumuz
do¤rultusunda insana ve çevreye sayg›l› tedarikçilerle
çal›fl›yor, genifl ve güçlü tedarikçi a¤›m›z›n sürdürülebilirlik
performans›n› sürekli iyilefltirerek y›llar içerisinde
oluflturdu¤umuz ekosistemin sürdürülebilir geliflimini
güvence alt ›na al ›yoruz. Kurum kültürümüzün
tedarikçilerimiz nezdinde yayg›nlaflt›r›lmas› için üstün çaba
sarf  ediyor,  tedarikçi  gel iflt i rme ve denet im
uygulamalar›m›z›n kapsam›n› geniflletmeye devam
ediyoruz.

Sat›n alma süreçlerimizi yerel tedarike ve Düflük Maliyetli
Ülkelerden sat›n al›mlara odaklanan bir yaklafl›mla
yürütüyoruz. Maliyet rekabetçili¤inin art›r›lmas› amac›yla
gerçeklefltirdi¤imiz LCC sat›n al›mlar›n›n toplam tedarik
içerisindeki pay›n› art›rmaya devam ediyoruz. Yerel tedarik
ilkemiz do¤rultusunda operasyon co¤rafyam›zdaki yerel
ekonomilere katk› yapmaya devam ediyor, pozitif dolayl›
ekonomik etkimizi sürekli olarak iyilefltiriyoruz. Raporlama
döneminde Türkiye’de 587, yurtd›fl› operasyonlar›nda 893
olmak üzere toplamda 1.480 tedarikçiyle çal›flm›fl
bulunuyoruz.

Etkin denetim mekanizmalar›, tedarikçi geliflim uygulamalar›
ve fleffaf ve etkili tedarikçi iletiflimi insana ve çevreye
sayg›l› sat›nalma süreçlerimizin yap›tafllar›n› oluflturuyor.
Denetim uygulamalar›m›z›n ilkini oluflturan ve Tedarikçi
Portal› arac›l›¤›yla gerçeklefltirdi¤imiz öz de¤erlendirme
süreçlerinde tedarikçi adaylar›m›z›n ifl eti¤i, çevre, ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i konular›nda öz de¤erlendirme yapmalar›n›
sa¤l›yor, mevcut tedarikçilerimiz için bu süreci y›lda bir
kez tekrarl›yoruz. Uygun bulunan tedarikçilerle
gerçeklefltirdi¤imiz sözleflmelerde bu kriterlere iliflkin
hassasiyetimizi vurguluyor, uygunsuzluk hallerinde
sözleflmenin feshini dahi içeren yapt›r›mlar› belirtiyoruz.

Denetim uygulamalar›m›z›n ikinci aflamas›n› oluflturan
tedarikçi denetimleri dâhilinde kalite kontrollerinin yan›
s›ra yine ifl eti¤i, çevre ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kriterlerini
göz önünde bulunduruyoruz. Denetimlerin ard›ndan
gerçeklefltirdi¤imiz performans de¤erlendirmeleri
do¤rultusunda tedarikçilerimize yönelik iyilefltirme planlar›
oluflturuyor, takip denetimleri ve tedarikçi ziyaretleri ile
gerçekleflmeleri  iz lemeye al ›yor, tekrar eden
baflar›s›zl›klarda ilgili tedarikçileri devreden ç›kar›yoruz.

2014 y›l›nda toplam aktif tedarikçi say›m›z›n %21’ini
oluflturan 312 firma özde¤erlendirme yapm›flt›r. Ayn›
dönemde aktif tedarikçilerimizin %30’unu oluflturan 436
tedarikçimiz denetimlere tabi tutulmufl, bu tedarikçilerin
tamam› denetimleri baflar›yla tamamlam›flt›r.

Yard›mc› Sanayi Gelifltirme Bölümü ile tedarikçilerimizin
altyap›lar›n›n ve teknik yeterliliklerinin iyilefltirilmesine
yard›mc› oluyor, sürdürülebilir geliflimlerine efllik ediyoruz.
Bu çerçevede toplam 1.200 tedarikçi ziyareti
gerçeklefltirilmifltir.

Hedef bazl› tedarikçi yönetimi anlay›fl› ile tedarikçilerimizin
sürdürülebilirlik performanslar›n› sürekli olarak gelifltiriyor,
gerçeklefltirdi¤imiz verimlilik projeleriyle karfl›l›kl› kazançlar
elde ediyor, ödüllendirme uygulamalar›yla bu yöndeki
geliflimlerini teflvik ediyoruz. Raporlama döneminde 90
tedarikçiyle 140 verimlilik projesi gerçeklefltirilmifltir. Ayn›
dönemde 9 tedarikçimize kalite, lojistik, teknik yeterlilik,
iflbirli¤i, verimlilik alanlar›nda performans ödülü, 2
tedarikçimize ise özel ödül verilmifltir.

Tedarikçilerimize proses yeterlilik, zaman etüdü, devlet
teflvikleri, enerji verimlili¤i, üretimde verimlilik gibi
operasyonel ve ekonomik bafll›klarda e¤itimler sa¤l›yor,
ifllerinin sürdürülebilirli¤ine yard›mc› oluyoruz. Raporlama
döneminde Türkiye operasyonlar›m›z dahilindeki
tedarikçilerimize teknik ve ekonomi konulu bafll›klarda
1.557 adam*saat e¤itim sunmufl bulunuyoruz.
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CIPS Sertifikas›

Sat›nalma Direktörlü¤ümüzün sat›n alma yönetiminde
mükemmelli¤i sa¤lamak amac›yla “CIPS Kurumsal
Sertifika”s›n› almak için baflvurmufl ve CIPS (Chartered
Institute of Purchasing & Supply) taraf›ndan yap›lan
denetimler sonras›nda, Mart 2014'de dünyada yaklafl›k
130 flirkette bulunan CIPS Kurumsal Sertifika’y› almaya
hak kazanm›flt›r. Mevcut sat›n alma politika, süreç ve
uygulama örneklerimizin beklentileri karfl›layacak seviyede
olmas› nedeniyle k›sa bir zamanda süreci tamamlam›fl ve
CIPS sertifikasyon sürecinde en h›zl› sertifika alan
firmalardan biri olmay› baflarm›fl bulunuyoruz.

CIPS firmas› taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmede, Arçelik
A.fi. Sat›nalma süreçleri, ‘Liderlik ve Organizasyon’, ‘Strateji’,
‘‹nsan’, ‘Süreç ve Sistemler’, ‘Performans Ölçümü ve
Yönetimi’ olmak üzere 5 ana grupta ve 110 farkl› kriterde
incelenmifltir. 110 kriterin 5’inde tedarikçilerin ‹fl Eti¤i
kurallar›na uyumu ve Arçelik A.fi.’nin bu konudaki
sorumluluklar› da gözden geçirilmifl ve baflar›l› bir süreç
olarak de¤erlendirilmifltir.

Türkiye genelindeki toplam 3.600 yetkili sat›c›s› ile 81 ilin
tamam›ndaki tüketici lerimize ulafl›yor, tüketici
memnuniyetinin en önemli ayaklar›ndan birini oluflturan
da¤›t›m ve yetkili sat›c› süreçlerimizi sürekli olarak
gelifltirmenin yollar›n› ar›yoruz. Da¤›t›m optimizasyonuna
ve sat›fl a¤› etkinli¤ine odakland›¤›m›z süreçlerde e¤itim
ve geliflim uygulamalar›m›zla da¤›t›m ve yetkili sat›c›
a¤›m›z›n bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekli olarak art›r›yor,
etkin iletiflim mekanizmalar› ile geribildirimler edinerek bu
alandaki performans›m›z› gelifltiriyoruz.

Bayilerimizin verimli çal›flmas› ve toplam baflar›n›n art›r›lmas›
için tüm perakende uygulamalar›m›z› kendilerine sirküler
ve/veya bayi notlar› ile duyuruyor, duyurulan uygulama ve
kampanyalar›n yerinde kontrolünü sat›fl ekiplerimiz
arac›l›¤›yla gerçeklefltiriyoruz. Düzenli aral›klar ile farkl›
ürün gruplar›na iliflkin uygulamal› ‘’Trade Show Ürün Tan›t›m
ve E¤itim Buluflmalar›” etkinli¤ini gerçeklefltiriyor, güncel
ürün özellikleri hakk›nda bilgilendirmeler yap›yoruz. Ürün
özellik aktar›m›nda bulunurken rekabette bizi ön plana
ç›karan ve iletiflime tafl›d›¤›m›z, enerji verimlili¤i, sessizlik,
su tasarrufu gibi topluma ve çevreye de de¤er katan
özelliklerimizin benimsenmesini sa¤l›yoruz. Bu aktar›mlar›
ürün deneyimleme, rekabet bilgisi workshoplar›, en güncel
teflhir standartlar› ile de besleyerek e¤itimlerin
perakendecili¤in bütününe hizmet etmesini sa¤l›yoruz.
E¤itimler ile sat›fllar›n artmas›na katk› sa¤laman›n yan›
s›ra,  “Dünyaya Sayg›l› Dünyada Sayg›n” vizyonumuzun
da tüm bayi ve bayi çal›flanlar› taraf›ndan benimsenmesini
de sa¤l›yoruz.

Her y›l düzenledi¤imiz “Yetkili Sat›c›lar Toplant›lar›” ile
baflar›l› bayilerimizi flirket üst yönetimi ile bir araya getiriyor,
çal›flma dönemini de¤erlendiriyor ve baflar›l› Yetkili
Sat›c›lar›m›z› ödüllendiriyoruz. Yetkili Sat›c›lar›m›za yönelik
iletiflim uygulamalar›m›z kapsam›nda tüm bayilerimize
bayi yönetmenleri arac›l›¤›yla ayda bir, bölge yöneticileri
arac›l›¤›yla ise iki ayda bir ziyaretler gerçeklefltiriyoruz.
Oluflturdu¤umuz bölgesel bayi iletiflim gruplar›nda
bayilerimizi ve flirket çal›flanlar›m›z› düzenli aral›klarla bir
araya getiriyor, bu toplant›larda bayilerin sahada yaflad›¤›
deneyimleri dinliyor, perakende uygulamalar›n› tart›fl›yoruz.
Yönetim kadememizden direktör seviyesine kat›l›m ile
bölgesel yetkili sat›c› toplant›lar› organize ediyor, bayilerin
istek, beklenti ve ihtiyaçlar›n› dinlerken, kendilerine flirket
bak›fl aç›s›, güncel ekonomik durum ve f›rsatlar konular›nda
bilgi aktar›m›nda bulunuyoruz.

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›m›z

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik anlay›fl›m›z› de¤er zincirimizin tüm
aflamalar›nda yayg›nlaflt›rmaya gayret ediyor, bu
do¤rultuda ürün depolama ve da¤›t›m› süreçlerimizden
kaynaklanan çevresel etkilerimizi sürekli olarak
düflürüyoruz. Raporlama döneminde depo ve ihracat
operasyonlar›m›zda hayata geçirdi¤imiz çevreci
uygulamalardan baz›lar› flunlard›r:

• Türkiye operasyonlar›nda bafllatt›¤›m›z ‘Dinamik
  Rotalama’ uygulamas› ile ihracatta optimal rota
    planlamalar› gerçeklefltiriyor, uygun boyutlardaki ürün
  gruplar›n›n birlikte yüklenmesi ile yüksek araç içi doluluk
  oranlar ›  elde ediyoruz. Bu sayede loj ist ik
  operasyonlar›m›z› say›ca daha az sevkiyat ile
  tamamlayarak süreç verimlili¤ini art›r›yor; depolama ve
   ara nakliye kaynakl› iflgücü, maliyet ve süre kay›plar›n›
  elimine ederken sera gaz› emisyonlar›m›z› azalt›yoruz.
  Raporlama döneminde ihracat operasyonlar›ndaki
  Dinamik Rotalama uygulamas›n›n gerçekleflti¤i

siparifllerin say›s›n› art›rm›fl bulunuyoruz.

• Türkiye'den gerçeklefltirdi¤imiz ihracat operasyonlar›nda
  çevre hassasiyetimiz do¤rultusunda ana tafl›ma modu
  olarak denizyolunu kullan›yoruz. Yine var›fl limanlar›ndan
  son müflteriye yap›lan iç tafl›malarda mümkün olan
  lokasyonlarda tren ve nehir tafl›mas› gibi çevreci
 opsiyonlar› tercih ediyoruz. Raporlama döneminde
  gerçeklefltirdi¤imiz ihracat›n %81’ini denizyolu, %16’s›n›
  karayolu ve %2’sini demiryolu ile gerçeklefltirdik. Ayr›ca
  karayolu tafl›malar›m›z›n %5’ini intermodal sistem

(denizyolu ve demiryolu) olarak de¤ifltirdik.

• 2012 y›l›nda 7 ilde devreye ald›¤›m›z, 2013 y›l›nda
   say›s›n› 8’e yükseltti¤imiz Bayi Ortak Depolar›’n›n say›s›n›
  raporlama döneminde devreye ald›¤›m›z Diyarbak›r ve
  ‹stanbul Avrupa Yakas› depolar› ile 9’a ç›kard›k. Ürünlerin
  kat etti¤i mesafeyi düflürerek karbon emisyonlar›m›z›
 azaltt›¤›m›z projenin kapsam›n› önümüzdeki dönemde
  geniflletmeyi planl›yoruz.

• Depolar›m›zda ortaya ç›kan at›k karton, strafor, naylon,
  tahta palet, tahta köflebent gibi ambalaj malzemelerini
  iflletmelerimize geri göndererek yeniden kullan›mlar›n›
  sa¤l›yor, maliyetlerimizde düflüfl kaydederken at›k
  miktar›m›z› azalt›yoruz.

• Depo içi tafl›ma arac› olarak elektrikli forkliftlerden
  yararlan›yor, tafl›malardan kaynaklanan emisyon
  seviyemizi asgari seviyede tutuyoruz.

• 2013 y›l›nda bafllatt›¤›m›z “Kapsam 3 Emisyonu
  Hesaplamalar› (Lojistik) Projesi” ile 2014 y›l›nda, Arçelik
  A.fi. ürünlerinin yurtiçi lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl›

sera gaz› emisyonlar›n› hesaplam›fl bulunuyoruz.

Raporlama döneminde uluslararas› tafl›malar›m›zda
güvenli¤i sa¤lamak, bunu yaparken çal›flanlar›m›z›,
ürünlerimizi ve markalar›m›z› korumak amac›yla operasyonel
seviyede bafllatt›¤›m›z çal›flmalar› ISO 28000 Tedarik
Zinciri için Güvenlik Yönetim Sistemleri standard›yla
desteklemeye karar› ald›k. Dönem içerisinde tüm ihracat
depolama ve sevkiyat alanlar›m›zda fiziki iyilefltirmeleri
tamamlad›k, tedarik zincirinin her aflamas›nda geri bildirim
mekanizmalar› oluflturarak sürekli iyilefltirme odakl› bir
yönetim sistemi oluflturduk. Arçelik A.fi. depo ve ilgili
kampüslerinde gerçeklefltirilen ve Kas›m 2014’de sona
eren denetimler sonucunda Arçelik A.fi. Tedarik Zinciri,
Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirerek akredite ISO 28000
belgesini almaya hak kazanm›flt›r.

Ürün Depolama ve Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklafl›mlar
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Sat›fl Sonras›nda

“Sat›fl Sonras›nda” olarak niteledi¤imiz hizmetlerle müflteri
ve tüketici memnuniyet seviyemizi sürekli bir ad›m öteye
tafl›yor, paydafl geribildirimleri ›fl›¤›nda yetkili servislerimiz
ile ça¤r› merkezimizin performans›n› gelifltirmenin yollar›n›
ar›yoruz. Türkiye’nin en büyük hizmet a¤› konumunda olan
yetkili servis a¤›m›z dâhilinde 533 noktada 5.400’ü
teknisyen, 11.300 personel ile y›lda 13 milyonu aflk›n servis
hizmeti gerçeklefltiriyoruz. Sektörümüze öncülük eden
iletiflim uygulamalar›yla ça¤r› merkezimizin geliflimini
sa¤l›yor, online sat›fl ve sosyal medya uygulamalar›yla
tüketicinin aktif oldu¤u her alanda bulunma stratejimizin
gere¤ini yerine getiriyoruz.

Kalite seviyemizi ve müflteri memnuniyetini art›rmak ad›na
Yetkili Servis A¤›m›z genelinde performans sistemi
uyguluyoruz. Ölçülebilir kriterlerden oluflan ve yetkili
servis/teknisyen baz›nda gerçeklefltirilen sistem dâhilinde
performans sonuçlar›n› üç ayl›k periyodlarla yetkili
servislerimizle paylafl›yoruz. Tespit edilen iyileflmeye aç›k
alanlara yönelik geliflim ve faaliyet planlar› haz›rl›yor,
sistemin etkinli¤ini art›rmak ad›na performans sonuçlar›na
göre oluflturulan bir prim sistemini uyguluyoruz.

444 0 888 numaral› telefondan tüketicilerimize haftan›n 7
günü 24 saat kesintisiz hizmet veren Ça¤r› Merkezimiz ile
tüketicilerimizin öneri, talep ve flikâyetlerini dinliyor, geri
bildirimlerini en k›sa sürede de¤erlendirerek tüketici
memnuniyeti performans›m›z› sürekli olarak yükseltiyoruz.
Tüketici geri bildirimlerini organizasyonumuzdaki ilgili
birimlere ileterek çözüm üreten merkez ayn› zamanda yeni
ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesinde tüketici öneri ve
elefltirilerini içeren önemli girdiler sa¤lamaktad›r.

Müflteri Memnuniyeti Anketi

En önemli paydafl iletiflimi mekanizmalar›m›zdan biri olan
Müflteri Memnuniyeti Anketi ile müflteri ve tüketicilerimizin
ürün ve hizmetlerimize iliflkin memnuniyet seviyelerini
ölçüyor, edindi¤imiz geri bildirimleri performans
de¤erlendirmesi ve ifl hedeflerimizin belirlenmesi
süreçlerimizde kullan›yoruz. Her y›l düzenli olarak
gerçeklefltirdi¤imiz ankette müflteri ve tüketicilerimizin
genel memnuniyet,  tavsiye etme e¤ilimi,  tekrar sat›n alma
e¤ilimi gibi alanlardaki görüfllerini elde ediyor, memnuniyet
performans›m›z› sürekli olarak gelifltirmenin yollar›n›
ar›yoruz. Raporlama döneminde Arçelik ve Beko
markalar›m›za ait beyaz eflya, klima ve televizyon ürünlerini
son 2 sene içinde sat›n alm›fl yaklafl›k 14.000 tüketici ile
gerçeklefltirdi¤imiz ankette tüm ürün gruplar›nda
sektörümüzün üzerinde memnuniyet puan› elde etmifl
bulunuyoruz.

Raporlama döneminde hayata geçirdi¤imiz Arçelik Servis
Cloud projesi ile Türkiye servis a¤›m›z› bir ça¤r› merkezi
modeline çevirmifl ve da¤›n›k yap›daki servis noktalar›m›z›n
tüketicilerimizle olan iletifliminin tek bir merkezden
yönetilebilmesine olanak sa¤lam›fl bulunuyoruz. Proje
performans› ve vizyonu do¤rultusunda Koç Holding’in
düzenledi¤i “En Baflar›l› Koçlular” ödüllerinde “Müflteri
Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisindeki ödülün sahibi olduk.

ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi standard›
do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤imiz uygulamalarla müflteri
ve tüketicilerimize ait verilerin güvenli¤ini sa¤l›yor, periyodik
denetimler, öncü uygulamalar ve sürekli gelifltirdi¤imiz
teknolojik altyap›m›zla bu alandaki performans›m›z› sürekli
olarak gelifltiriyoruz. Tüketicilerimizin verilerini, 7x24
personel gözetiminde, kart ve göz kontrolüyle girilebilen,
periyodik olarak denetlenen, A tipi standartlar›nda sistem
odalar›nda bulunan sunuculardaki veritabanlar›nda
tutuyoruz. Verilerin yer ald›¤› sistemlerimizin üzerinde
çal›flt›¤› altyap›n›n periyodik olarak yedeklenmesini sa¤l›yor,
periyodik risk analizleri ›fl›¤›nda iyilefltirme çal›flmalar›n›
hayata geçiriyoruz. Raporlama döneminde ISO 27001
kapsam›nda tüm çal›flanlar›m›za bilgi güvenli¤i fark›ndal›k
e¤itimleri sa¤larken düzenli denetimlerimize devam ettik.
Raporlama döneminde müflteri bilgi güvenli¤inin ihlaline
dair taraf›m›za ulaflan bir flikâyet bulunmamaktad›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



Arçelik A.fi. olarak genifl operasyon co¤rafyam›zdaki toplumlara do¤rudan ve dolayl›
pozitif ekonomik katk›lar›m›z›n yan› s›ra kültür, sanat, e¤itim, çevre, sa¤l›k ve spor alanlar›nda
gerçeklefltirdi¤imiz öncü uygulamalarla paydafllar›m›z konumundaki toplumlar›n geliflimine
katk› sa¤lamaya devam ediyoruz.

Toplumsal sorumluluk projelerimiz ve sponsorluk uygulamalar›m›zda toplumlar›n
ihtiyaçlar›ndan yola ç›k›yor, paydafl gönüllülü¤ünü tüm uygulamalar›m›z›n merkezine
al›yoruz.

√ Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program - Arçelik Laboratuvarlar› ile 9 meslek
  lisesinde 460 ö¤renci ve 54 ö¤retmene e¤itim sa¤lad›k.

√ Engellili¤e Do¤ru Yaklafl›m Seminerleri kapsam›nda toplam 210 adet e¤itim ile 13.885
  çal›flan›m›za ulaflt›k.

√ Sizler ‹çin Kitap Okuyoruz Projesi ile 253 çal›flan›m›za sesli kitap okuma e¤itimi sa¤lad›k,
  toplamda 16 kitab›n seslendirmesini tamamlad›k.

Toplumsal Geliflim



Toplumsal Sorumluluk Anlay›fl›m›z

Arçelik A.fi., faaliyet gösterdi¤i ülkelerde istihdam ve büyüme
alan›nda katma de¤er yaratman›n yan› s›ra; toplumsal,
kültürel, çevresel konularda ve spor alan›nda geliflime
destek olmaktad›r. Toplumlar›n yarar›na olan projelerde
sürdürülebilir geliflim ilkesi do¤rultusunda yer almak, Arçelik
A.fi.'nin önceliklerinden olmaya devam edecektir.

Arçelik A.fi. kurumsal de¤erleri ve kültürü ›fl›¤›nda toplumsal
standartlar›n gelifltirilmesine ve sorunlar›n çözümüne yönelik
sürdürülebilir projeler üreterek uygulamay› asli
sorumluluklar›ndan biri olarak görmektedir.

Toplumsal gönüllülük yaklafl›m› Arçelik A.fi.'nin temel
de¤erlerinden biridir. fiirket sahip oldu¤u büyük aileden
oluflan gönüllülerin sa¤layaca¤› katk› ve yerel sahiplenme
ile projelerin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamay› önemli bir baflar›
kriteri olarak benimsemifltir.

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program -
Arçelik Laboratuvarlar›

Arçelik A.fi. e¤itim alan›ndaki do¤ru uygulamalar›n toplumsal
geliflim için vazgeçilmezli¤ine olan inanc›yla “Elektrikli Ev
Aletleri Teknik Servis Program›”n› gelifltirmifltir. Mesleki
e¤itim ile istihdam iliflkisinin güçlendirilmesini amaçlayan
program ile Türkiye'de elektrikli ev aletleri sanayisindeki
geliflmeleri ve yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünün
yetifltirilmesi hedeflenmektedir. Ayn› zamanda Türkiye'de

bir ilk olan program dahilinde 2011-2014 y›llar› aras›nda
‹stanbul, Diyarbak›r, Trabzon, ‹zmir, Ankara, Bursa ve
Tatvan’daki toplam 9 okulda, elektrikli ev aletleri teknik
servis dal›nda yeni teknolojilere dayal› ölçü aletleri ve
cihazlarla donat›lan Arçelik Laboratuvarlar› kurulmufltur.

Uygulama kapsam›nda laboratuvarlarda uygulanan
müfredat Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yeniden oluflturulurken,
ö¤retmenlerin Arçelik Akademi'de e¤itim almalar›
sa¤lanm›flt›r. Raporlama döneminde toplam dokuz okulda
460 ö¤renci ve 54 ö¤retmen Elektrik-Elektronik Teknolojileri
Alan› - Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Bölümü'nde
oluflturulan Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim
Program› kapsam›nda e¤itimlerden yararlanm›flt›r. 2014 –
2015 e¤itim ö¤retim y›l› sonunda bölümden 208 ö¤rencinin
mezun olmas› planlanmaktad›r.

Program ile ö¤rencilerin Arçelik Laboratuvarlar›’nda
ö¤renecekleri bilgilerle beyaz eflya ve klima ürün gruplar›nda
teknisyenlik yapabilecek düzeye gelmeleri hedeflenirken,
ö¤rencilere Arçelik A.fi. Yetkili Servislerinde staj imkân›
sa¤lanmaktad›r. Staj gören ve Arçelik A.fi. Yetkili
Servislerinde veya flirket bünyesinde çal›flmak isteyen
ö¤rencilerden belirli aflamalar› baflar›yla tamamlayanlar
sertifikaland›r›larak istihdam edilmektedir. 2013 y›l›nda 17,
raporlama döneminde ise 18 mezun Arçelik A.fi. Yetkili
Servislerinde istihdam edilmifltir.

Toplumsal Projeler ve Destek
Faaliyetleri – Türkiye
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Toplumsal Geliflim

Arçelik A.fi. Ailesi Koç Holding’in Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Teflkilat› (UNDP) ve Alternatif Yaflam Derne¤i (AYDER)
iflbirli¤i ile yürüttü¤ü “Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum”
projesine gönüllü olarak destek vermektedir. Engellilerin
yaflam kalitelerinin iyileflmesini desteklemek üzere gelifltirilen
muhtelif projeleri içeren programa gönüllü Arçelik A.fi.
çal›flanlar› aktif kat›l›m sa¤lamaktad›r.

2014 y›l›nda proje kapsam›nda Arçelik A.fi. iflletmeleri ve
yetkili sat›c›lar›n› engelli dostu mekânlar haline getirmek
üzere çal›flmalar yürütülürken, engelli dostu ürün portföyü
için fikir havuzu oluflturulmufl, engelli çal›flan istihdam› ve
evden çal›flan engelli projelerine ise devam edilmifltir.

• Engellili¤e Do¤ru Yaklafl›m Seminerleri

2013 y›l›nda AYDER deste¤i ile “Gönüllü E¤itmen” e¤itimlerini
tamamlayan 27 Arçelik A.fi. çal›flan›, flirket kampüslerinde
projenin bilinirli¤ini art›rmak ve çal›flanlara konu hakk›nda
daha fazla bilgi ulaflt›rmak üzere “Engelliye Do¤ru Yaklafl›m”
seminerleri vermifltir. Raporlama dönemi sonu itibariyle
toplam 210 adet e¤itim ile 13.885 Arçelik A.fi. çal›flan›na
ulafl›lm›flt›r.

• Sizler ‹çin Kitap Okuyoruz

Arçelik A.fi.’nin Bo¤aziçi Üniversitesi Görme Engelliler
Teknoloji ve E¤itim Merkezi (GETEM) iflbirli¤iyle yürüttü¤ü
“Sizler için Kitap Okuyoruz” projesi ile görme engellilerin
yararlanabilece¤i sesli kütüphaneye destek verilmektedir.
Uygulama kapsam›nda gönüllüler görme engellilerin talep
ettikleri yahut kendilerinin seçmifl oldu¤u kitaplar› kendilerine
temin edilen yaz›l›m ve mikrofonlu kulakl›klar ile
seslendirmektedirler.

Raporlama döneminde uygulamaya kat›l›m›n art›r›lmas›
amac›yla proje tan›t›m videosu haz›rlanarak çal›flanlar ve
bayiler ile paylafl›lm›fl, tüm Arçelik A.fi. kampüslerinde
GETEM deste¤i ile e¤itim seminerleri düzenlenmifltir. 253
çal›flan sesli kitap okuma e¤itimi al›rken, gönüllü e¤itmenler
ve kitap okuyan Arçelik A.fi. çal›flanlar› “Zirveye Koflanlar”
platformunda katk›lar›ndan dolay› ödüllendirilmifltir.
Raporlama dönemi sonu itibariyle Arçelik A.fi. çal›flanlar›
16 kitab›n seslendirmesini tamamlam›fl olup, 15 kitap
seslendirilmeye devam etmektedir.
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 “Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum”



• Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Foto¤rafç›l›k E¤itimi

Raporlama döneminde Bedensel Engellilerle Dayan›flma
Derne¤i (BEDD) ve Foto¤rafmetre Derne¤i iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilen Bedensel Engelli Bireylere Yönelik
Foto¤rafç›l›k E¤itimi projesi ile bedensel engelli vatandafllar›n
foto¤rafç›l›k sanat›yla tan›flt›r›lmas›n› ve bu konuda e¤itim
almalar› amaçlanm›flt›r. Foto¤rafmetre Derne¤i üyesi uzman
foto¤rafç›lar taraf›ndan verilen, teknik bilgi aktar›m› ve d›fl
mekân çekimlerinin yer ald›¤› 6 dersten oluflan e¤itimlere
14 bedensel engelli BEDD üyesinin kat›lm›flt›r. ‹lk d›fl mekân
çekimi Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçeklefltirilen programa
Arçelik A.fi. Foto¤rafç›l›k Kulübü üyeleri de kat›larak, bu
alandaki bilgilerini ö¤rencilerle paylaflm›fl bulunmaktad›r.

• ‹flaret Dili Ö¤retmeni Yetifltirme Yönetimi E¤itimi

Arçelik A.fi., ‹flitme Engelliler ve Aileleri Derne¤i, Bo¤aziçi
Üniversitesi ve Koç Toplulu¤u flirketleri iflbirli¤iyle 5 Eylül
– 19 Ekim 2014 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen ‹flaret Dili
Ö¤retmeni Yetifltirme Yönetimi projesine destek verdi.
Türkiye’de çok k›s›tl› say›da olan iflaret dili e¤itmeni say›s›n›
art›rmak üzere gerçeklefltirilen proje kapsam›nda ana dili
iflaret dili olan iflitme engelliler kat›larak e¤itimci olmay›
ö¤rendiler. Arçelik A.fi.’nin iflitme engelli iki çal›flan› da çok
zor bir s›navdan baflar›yla geçerek bu kursa kat›lmaya hak
kazan›rken, e¤itim program›n› tamamlayanlar 29 Kas›m

2014 tarihinde düzenlenen tören ile sertifikalar›n› ald›lar.
Arçelik A.fi., iflaret dili e¤itimini öncelikle engelli çal›flanlar›na
ve sonras›nda da tüm çal›flanlar›na yayg›nlaflt›rmay›
hedeflemektedir.

Darülaceze Hayat Okulu Projesi’ne Destek

Arçelik üst düzey yöneticileri ve ‹stanbul bayilerinden oluflan
25 kiflilik bir grup Türkiye’nin en büyük hay›r kurumu olan
Darülaceze’nin sakinlerinin hayat tecrübelerini gelecek
nesillere aktarmak amac›yla bafllatt›¤› Darülaceze Hayat
Okulu projesine kat›l›m sa¤lam›flt›r. Sakinler aras›ndan
seçilen on ö¤retmen sekiz hafta boyunca haz›rlanan
program ile e¤itimler vermifl, her bir derste farkl› bir sakinin
hayat› ifllenerek hayat tecrübeleri paylafl›lm›flt›r.
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Arçelik A.fi. Arama ve Kurtarma Ekibi

Koç Holding Arama Kurtarma Ekibi’nin önemli bir üyesi
olarak faaliyet gösteren Arçelik A.fi. Arama ve Kurtarma
Ekibi, olas› afetler durumunda Afet ve Acil Durum Yönetimi
Baflkanl›¤› (AFAD)’n›n resmi olarak destek talep edece¤i
sivil toplum kurulufllar› listesinde en ön s›ralarda yer
almaktad›r. Tamamen Arçelik A.fi.’nin gönüllü personelinden
oluflan ekip, do¤al afet, acil ve ola¤anüstü durumlarda, bu
alanda e¤itimli ve deneyimli kadrosuyla, yard›ma ihtiyac›
olan herkese h›zl› ve do¤ru hizmeti götürebilme amac›
tafl›maktad›r.

Raporlama döneminde Arçelik A.fi. Bolu, Çerkezköy ve
Eskiflehir kampüslerinde mevcut olan arama ve kurtarma
ekibi üyeleri, bulunduklar› illerin Afet ve Acil Durum
Baflkanl›klar› Sivil Savunma Birimleri, ‹tfaiye Müdürlü¤ü
yetkilileri ve afetlerde görev yapan Sivil Toplum Kurulufllar›n›n
acil durumlara yönelik e¤itim ve tatbikatlara kat›lm›flt›r.
Konuya iliflkin tecrübelerini art›ran ve paylaflmaya devam
eden ekip y›l boyunca Afet ve Acil Durum Baflkanl›¤›
koordinasyonunda gerçeklefltirilen operasyon ve toplant›lara
da kat›l›m sa¤lam›flt›r.

Raporlama döneminde yeni gönüllü üyelerin kat›l›m› ile
Beylikdüzü Kampusu ve Sütlüce Kampusu Arama Kurtarma
Ekipleri oluflturulmufltur. Arama ve Kurtarma Ekipleri, Sakarya
Sivil Savunma Birli¤i e¤itmenleri taraf›ndan verilen ilk seviye
e¤itimlerini baflar› ile tamamlayarak, Arçelik Arama Kurtarma
Ekibinin büyüyerek daha da güçlenmesini sa¤lam›flt›r.

Arçelik A.fi. küresel operasyon co¤rafyas›nda sa¤lad›¤›
istihdam imkânlar› ve gerçeklefltirdi¤i tedarik süreçleri ile
yerel ekonomilere pozitif katk› sa¤larken, e¤itimden sa¤l›¤a,
çevreden spora muhtelif alanlardaki sosyal sorumluluk
projeleri ile paydafl› konumundaki toplumlara sürdürülebilir
geliflim anlay›fl› do¤rultusunda katk›da bulunmaya devam
etmektedir.

Elektrabregenz – Avusturya

Elektrabregenz, 2013’den bu yana evsiz ve muhtaç çocuklar›
koruma amac›n› güden ProJuventute adl› organizasyona
destek vermektedir. Sosyal sorumluluk anlay›fl›
do¤rultusunda organizasyon taraf›ndan yenilenen
yetimhanelere ürün ba¤›fllar› gerçeklefltiren ve destek
oluflturma faaliyetlerine katk› sa¤layan marka, ProJuventute
ile olan proaktif ifl birli¤ini, güven duygusunu gelifltirmek,
tutarl›l›k ve sürdürülebilirlik sa¤lamak amac›yla 2015 y›l›na
kadar uzatm›fl bulunmaktad›r.

Defy – Güney Afrika

• AmaZulu Toplulu¤u Vakf›

Defy, 2009 y›l›nda futbolun gücünü kullanarak Güney
Afrika'daki topluluklar› gelifltirmek amac›yla kurulan AmaZulu
Toplulu¤u Vakf› ile Ezakheni, Durban ve East London
bölgelerinde kalk›nma projeleri yürütmektedir. ‹flbirli¤i
kapsam›nda maddi imkân› olmayan bireyleri destekleyecek
yaflam becerileri programlar›, HIV/AIDS e¤itimleri ve
yetenekli çocuklara yönelik burs program› gibi uygulamalarla
bölgelerde iyilefltirme sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

Uluslararas› Destek Faaliyetleri
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2013 y›l›nda 2.680 ö¤renci program kapsam›ndaki burstan
yararlanarak hiçbir ücret ödemeksizin bölgedeki en iyi
okullarda e¤itim alma hakk› kazanm›fl, 23 antrenör ise
yaflam becerileri e¤itimlerine kat›lm›flt›r. Raporlama
döneminde 100 akademisyen ve 8 antrenör East London
bölgesindeki beceri program›n› tamamlarken, program›n,
Durban ve Ezakheni bölgesinde de hayata geçirilmesi
planlanmaktad›r.

• Ethelbert Çocuk Evi

Fiziksel ve/veya cinsel istismar, ihmal veya boflanma sonucu
ailesinden ayr›lm›fl veya HIV/AIDS nedeniyle yetim kalm›fl
65 çocu¤un yaflad›¤› bir çocuk evi olan Ethelbert Çocuk
Evi (Ethelbert Children's Home), rehabilitasyonlar›n›n
ard›ndan çocuklar›n ebeveynleri ile mutlu birleflmelerini
amaçlamaktad›r. Defy, her birinde çocuklar›n bak›m›ndan
sorumlu iki görevli ile en fazla 12 çocu¤un ikamet etti¤i alt›
evden oluflan evin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ev aletleri ve
elektronik cihaz ba¤›fl›nda bulunman›n yan› s›ra mali
deste¤in gerekli oldu¤u her noktada katk›da bulunmaya
devam etmektedir.

• Umbilo Ortaokulu

Defy, 1924 y›l›nda aç›lan ve yaklafl›k 1000 ö¤renciye e¤itim
veren tarihi Umbilo Ortaokulu’nun yenilenmesi projesine
sponsor olmufltur. Defy Jacobs tesisinin yak›nlar›nda,
Wentworth bölgesinde yer alan okulun boyanmas›na
bafllanm›fl, yenileme çal›flmalar› ise devam etmektedir.

• Focus on the Family

Gençlere ve çocuklara yönelik programlar› toplumsal geliflim
anlay›fl›n›n merkezine alan Defy, gençlerin düflünce flekillerini
ve davran›fllar›n› de¤ifltirerek onlar› hayatta do¤ru seçimler
yapma konusunda teflvik etmeyi amaçlayan "No Apologies"
program›na sponsor olmufltur. Yaklafl›k 1.000.000 Rand
bütçeli program ile yaklafl›k 4.590 çocu¤a ulafl›lm›flt›r.
Ezakheni, East London ve Jacobs bölgelerinde bulunan
51 okulun yararlanaca¤› program kapsam›nda yerel
kahraman Siya Xuza ö¤rencilere ilham vermek ve Believing
in Better (Daha ‹yisine ‹nan) konseptli reklam›n hikâyesini
paylaflmak amac›yla bir okulda konuflma yapm›flt›r.

Beko – Rusya

Beko’nun Rusya’daki iflletmesi LLC,  üretim tesisinin
bulundu¤u Kirzhach - Vladimir bölgesinde birçok sosyal
etkinli¤in düzenlenmesine destek olmaktad›r. Ekim 2014’de,
Kirzhach flehir merkezinde Beko markal› ‘çocuk  oyun alan›’
aç›lm›flt›r. Yine raporlama döneminde, ifl ortaklar›na Noel
hediyesi almak yerine, bir yard›mlaflma fonu olan “Children
Heart”a ba¤›fl yap›lmas›na karar verilmifl ve bu sayede
ciddi kalp sorunlar› yaflay›p acil cerrahi operasyon ihtiyac›
olan çocuklara destek olunmufltur. ‹fl ortaklar›, y›lbafl›
tebriklerini içeren özel y›lbafl› kartlar› ile bu fona yap›lan
ba¤›fl konusunda haberdar edilmifllerdir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



52

Toplumsal Geliflim

Beko – Polonya

• The Noble Box Projesi

Beko, Polonya’da yoksul ailelere do¤rudan yard›m sa¤lamak
amac›yla oluflturulan "SZLACHETNA PACZKA / The Noble
Box” projesini desteklemektedir. 10 y›l önce kar amac›
gütmeden kurulan ve maddi s›k›nt› yaflayan ailelere yeni
y›l döneminde yard›mc› olmay› amaçlayan SPRING
Association taraf›ndan yürütülen proje ile yard›ma muhtaç
aileler, ba¤›fl yapanlar ve gönüllülerin bir araya gelmeleri
sa¤lanmaktad›r. Beko çal›flanlar›, raporlama döneminde
iki aile seçerek buzdolab›, ütü, çocuk oyuncaklar›, giysi,
okul ekipmanlar› ve günlük olarak ihtiyaç duyabilecekleri
birçok küçük ev eflyas› hediye etmifltir.

• Social Welfare Home

Beko, Polonya’daki yoksul ailelere y›l boyunca yard›m
amac›yla kurulan Social Welfare Home’u hem iflletme
düzeyinde hem de gönüllü çal›flanlar›n›n katk›lar›yla
desteklemeye devam etmektedir. ‹flletme taraf›ndan yap›lan
ürün ba¤›fllar›n›n yan› s›ra Beko çal›flanlar› kullanmad›klar›
giysi, oyuncak, kitap ve ekipmanlar› ba¤›fllamaktad›r.

Beko, ayn› zamanda Polonya’n›n güneyindeki Piekary
Slaskie'de bulunan hastaneye iki y›ld›r ekipmanlar
konusunda destek sa¤lamaktad›r. Raporlama döneminde
hastanenin kullan›m› için buzdolab›, çamafl›r makinesi,
klima gibi yaklafl›k 20 farkl› ürün ba¤›fl›nda bulunulmufltur.

• Spora Katk›

Beko Polonya muhtelif branfllarda gerçeklefltirdi¤i
sponsorluk uygulamalar›yla spora deste¤ini raporlama
döneminde de sürdürmüfltür. Bu do¤rultuda raporlama
döneminde üçüncü kez, Avrupa Kulüpler flampiyonas› ETU
için yeterlilik niteli¤i tafl›yan 26. Olimpik Mesafe Polonya
fiampiyonas›'n›n bir parças› olan Beko EIk Triatlonu’nun
isim sponsoru olmufltur. Ayn› dönemde Gwarek Wieliczka,
Górnik Wieliczka gibi çocuk futbol tak›mlar›na, Warsaw
Master Team gibi yüzme tak›mlar›na ve Pawel Przedpelski
gibi Speedway sürücülerine destek olan marka, Marfl
Denizi'ni yüzerek geçen Sebastian Karas’a destek vermifl
ve Beko Dans Kupas›’n› organize etmifltir.

Beko – Çin

Temmuz 2014'te Çin'in önde gelen yard›m kurulufllar›ndan
Yi Jia Yi ile birlikte ilk ba¤›fl etkinli¤ini gerçeklefltiren Beko,
Pekin, fianghay ve Guangzhou'da yaflayan engelli ailelerine
ve yard›m kurulufllar›na destek olmay› amaçlam›flt›r. Ailelerin
yaflam kalitelerini art›rma ad›na 150 adet çamafl›r makinesi
ihtiyaç sahibi ailelere ve yard›m kurulufllar›na teslim edilmifltir.

Beko – Ukrayna

Kiev Uluslararas› Kad›nlar Kulübü’nün (IWCK) düzenledi¤i
y›ll›k Noel pazar› etkinli¤ine kat›lan Beko Ukrayna LLC,
Beko markal› küçük aletleri serilerini sat›fl amac›yla
ba¤›fllam›flt›r. Etkinlikte toplanan para Do¤u Ukrayna'da
gerçekleflen askeri çat›flmada zarar gören yetimlere
ba¤›fllanm›flt›r.
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Beko – Avustralya / Yeni Zelanda

Beko Avustralya & Yeni Zelanda, Yeni Zelandal› çocuklar›n›n
potansiyelini ortaya ç›karmak amac›yla rehberlik programlar›
yürüten bir vak›f olan The Rising Foundation'›n çal›flmalar›na
destek vermektedir. Ayn› zamanda 2004 y›l›nda gerçekleflen
tsunaminin ard›ndan kimsesiz ve evsiz kalan çocuklara
yard›mc› olmay› amaçlayan Across the Water hay›r kurumuna
destek veren Beko, bölgenin ihtiyaçlar›na yan›t veren
STK’larla iflbirli¤ine önümüzdeki dönemlerde de devam
edecektir.

Grundig – Almanya

Baflta Almanya'n›n Bavyera eyaleti olmak üzere dünyan›n
birçok yerinde çocuklara yard›m amac› tafl›yan çeflitli
projeleri destekleyen Grundig, e¤itime yönelik sosyal
sorumluluk projelerini önceli¤i olarak belirlemifl
bulunmaktad›r. Okullar›n klasik tahtalar yerine etkileflimli
Grundig e-Boardlarla donat›lmas›n› sa¤layan marka, 2009
y›l›ndan bu yana Bavyeral› kamu hizmetleri yay›nc›s›
Bayerischer Rundfunk öncülü¤ündeki yard›m fonuna, sat›lan
her TB 7930 ve TB 8030 sonik difl f›rças› ürünü için ba¤›flta
bulunmaktad›r.

“Toprak ve Yaprak” Resim Yar›flmas›

Arçelik A.fi. Piflirici Cihazlar ‹flletmesi, çevrenin ve do¤an›n
korunmas›na yönelik bilinçlendirme çal›flmalar›na destek
vermektedir. Bu kapsamda raporlama döneminde TEMA
Vakf› taraf›ndan 6. kez düzenlenen Toprak ve Yaprak”

konulu resim yar›flmas›na destek olunmufltur. Ö¤rencilere
topra¤› ve çevreyi koruma bilincini afl›lamay› ve bu alanda
neler yap›labilece¤ini düflündürmeyi hedefleyen yar›flmaya
23 okuldan, 156 ö¤renci kat›lm›flt›r. Ö¤renciler dünya
ekosistemi, do¤an›n önemi ve erozyon konular›nda sulu
boya ve pastel boya teknikleriyle resimler yapm›fl ve konuya
iliflkin bilinçlerini ortaya koymufltur. 5 Haziran Dünya Çevre
Gününde ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirilen ödül töreni ve sergisinde yar›flmada
dereceye giren ö¤renciler ödüllendirilmifltir.

Ankara Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi
“Hat›ra Orman›”

Arçelik A.fi. Ankara Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi’nin Ankara
Çevre yolu üzerinde gelecek nesillere bir miras b›rakmak
üzere oluflturdu¤u 2.000 a¤açl›k hat›ra orman›n›n sulama
ve bak›m çal›flmalar› raporlama döneminde de devam
etmifltir

“II. Arçelik A.fi. Do¤aya Sayg›l›” Foto¤raf Yar›flmas›
Arçelik A.fi. çal›flanlar› aras›nda çevre ve do¤al kaynaklar›
koruma bilincini art›rmak ad›na birçok projeyi hayata
geçirmektedir. fiirket, çal›flanlar aras›nda “II. Arçelik A.fi.
Do¤aya Sayg›l›” foto¤raf yar›flmas›n› düzenlemifltir. Bu sene
yar›flman›n temas› “iklim de¤iflikli¤i” olarak belirlenmifltir.
2014 y›l›nda, tüm Arçelik A.fi. kampüslerinden toplam 74
yar›flmac›, 298 foto¤raf ile yar›flmaya kat›lm›flt›r.

Çevre ve Do¤ay› Koruma
Çal›flmalar› - Türkiye

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Sporu toplumsal geliflimin önemli bir ad›m› olarak gören
Arçelik A.fi.,  faaliyet gösterdi¤i ülkelerde markalar›yla sporu
desteklemeye devam etmektedir.

Arçelik A.fi.’nin global markas› Beko, sporun gençlerin
gelifliminde önemli rolü oldu¤una inan›rken, markan›n
dinamik ve enerjik yap›s›yla da örtüflen bu alandaki destek
faaliyetleriyle genifl kitlelere ulaflmaktad›r. Markan›n küresel
vizyonu do¤rultusunda muhtelif sportif alanlarda sponsorluk
uygulamalar› gerçeklefltirmekte, bu alandaki yat›r›mlar›n›
sürekli olarak art›rmaktad›r.

2006 y›l›nda Türkiye Basketbol Ligi’ne sundu¤u destekle
bu spor dal›n› sahiplenmeye bafllayan marka, 2009 Polonya
- Avrupa Basketbol fiampiyonas›, 2010 Türkiye – FIBA
Dünya Basketbol fiampiyonas›, 2011 Litvanya ve 2013
Slovenya – Avrupa Basketbol fiampiyonalar›’n›n “Presenting
Sponsorlu¤u’nun ard›ndan, 2014 FIBA Dünya Basketbol
fiampiyonas›’n›n “Presenting Sponsoru” ve FIBA Kad›nlar
Dünya fiampiyonas›’n›n ana sponsoru olmufltur.

Arçelik A.fi. ve Spor

Beko – Befliktafl Profesyonel Futbol A Tak›m› – Türkiye
1988 – 2004 y›llar› aras›nda Befliktafl Jimnastik Kulübü’nün sponsoru olan Beko, 2014-15 sezon bafllang›c› itibar›yla
özel ba¤lara sahip oldu¤u bu kulüple yeniden sponsorluk anlaflmas› gerçeklefltirmifltir. Anlaflma kapsam›nda Befliktafl
Profesyonel Futbol A Tak›m› S›rt Sponsoru olunmufltur.

Beko – FC Barcelona – ‹spanya
30 Haziran 2014 tarihinde Barcelona Camp Nou Stadyumu’nda imzalanan anlaflmayla Beko, FC Barcelona’n›n yeni
sponsoru olmufltur. Dünya çap›nda iki markay› bir araya getiren bu sponsorluk anlaflmas› do¤rultusunda Beko logosu,
4 y›l boyunca FC Barcelona formalar›n›n sol kol k›sm›nda ve antrenman kitlerinin arkas›nda yer alacakt›r.

Beko Futbol Kupas› – FA Cup – ‹ngiltere
Beko, 2012-2013 ve 2013 -2014 sezonlar› boyunca dünyan›n en eski ve prestijli ulusal kupas› ve ‹ngiltere futbolunun
en önemli turnuvas› olan FA Cup'›n resmi sponsoru olmufltur. Uygulama ile Beko FA Cup kapsam›nda genifl görüntü
haklar›na sahip olmufl, reklam ve promosyon çal›flmalar› gerçeklefltirme f›rsat› yakalam›flt›r.
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Beko Basketball Bundesliga – Almanya
2009-2010 sezon bafllang›c›ndan bu yana devam eden isim sponsorlu¤u anlaflmas› ile Avrupa'n›n önde gelen basketbol
liglerinden biri olan Almanya Basketbol Ligi, “Beko Basketball Bundesliga” ad›yla gerçeklefltirilmektedir.

Beko Basketbol Ligi – Litvanya
Beko markas› 2011 y›l› içerisinde, Litvanya Ligi'nin sponsorlu¤unu üstlenmifltir. Litvanya ligi, 2013-2014 sezonundan
itibaren, “Beko LKL League” ad› alt›nda gerçeklefltirilmektedir.

Beko Basketbol Ligi – ‹talya
2012 y›l›nda gerçeklefltirilen anlaflma ile Beko markas› Almanya, Rusya ve Litvanya liglerinin isim sponsorluklar›n›n
ard›ndan ‹talyan Basketbol Ligi’nin de isim sponsorlu¤unu üstlenmifltir. ‹talyan ligi 2012-2013 sezonundan bu yana
“Beko Lega Basket Serie A” ad› alt›nda gerçeklefltirilmektedir.

Beko – Avustralya / Yeni Zelanda
Beko markas› raporlama döneminde Avustralya ve Yeni Zelanda’daki spor etkinliklerine deste¤ini sürdürmüfltür. 2014
y›l›nda Will Davison'un #9 Mercedes-Benz AMG E63 V8 Supercar yar›fl otomobili isim sponsoru, MEX Maintenance
Software'in flapka sponsoru, Color Run Maratonu “Beko Cleaning Zone” markal› iflareti ile sponsoru, bir rugby etkinli¤i
olan NRL Auckland Nines’›n 2014 beyaz eflya ana sponsoru ve Ocean Thunder Surf Boat Serisi’nin resmi sponsoru
olurken, Surf Lifesaving QLD sörf teknesi sezonuna sponsor olmufltur.

Grundig – Almanya
Grundig markas› 2012/2013 sezonundan bu yana “Bundesliga'n›n Resmi Teknoloji Orta¤›”d›r. Grundig logosu tüm
Bundesliga ve Bundesliga 2 yay›nlar›nda kal›c› olarak görünen bir ö¤edir.

Grundig – Norveç
Raporlama döneminde gerçeklefltirilen anlaflma ile Grundig markas› Norveç Bayan ve Erkekler Hentbol Ligi'nin isim
sposoru olmufltur.

Grundig – Türkiye
Raporlama döneminde Grundig Türkiye’de Fenerbahçe Bayan ve Erkek Voleybol Tak›m› sponsorlu¤u uygulamas›na
devam etmifltir. Ayn› dönemde düzenlenen ulusal ve uluslararas› birçok önemli golf turnuvas›na sponsor olmufltur.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014
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Toplumsal Geliflim

2014 Y›l› Ödüller & Baflar›lar

Çevreci Ödüller - Baflar›lar
• Arçelik A.fi., Enerji Verimlili¤i Haftas› kapsam›nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i “Sanayide Enerji
  Verimlili¤i Proje Yar›flmas›’nda, A+++ %-10 enerji seviyesine sahip kurutucusu ile “En Verimli Ürün” ve Bulafl›k
   Makinesi ‹flletmesi ile “En Verimli Endüstriyel Tesis” ödüllerini ald›.
• Beko DPU 8341 X model ›s› pompal› çamafl›r kurutma makinesi, Fransa’da yay›nlanan tüketici dergisi “60 Millions
  de Consommateur” taraf›ndan yap›lan derecelendirmede piyasadaki dokuz ürün aras›ndan tavsiye edilen ürün oldu.
• Beko DSFN 6839 modeli bulafl›k makinesi, Singapur’da “Home + Living” dergisi taraf›ndan “En ‹yi Ev Eflyalar›”

kategorisinde 2014 y›l›n›n “En ‹yi Enerji Verimli ve Su Tasarruflu Bulafl›k Makinesi” olarak seçildi.
• Blomberg DWT 54100SS model bulafl›k makinesi, 85 dakikal›k program› ile “En H›zl› Programa Sahip Ürün” olarak
  ABD’deki USA Consumer Reports Tüketici Test Dergisi’nin tavsiye listesine al›nd›.
• 2014 y›l›nda 27 bin 500 müflteriyle yap›lan anket sonucuna göre Beko, Fransa’daki “Que Choisir Test Magazine”
  dergisi taraf›ndan 18 marka içerisinde %86 puan ile “3. En Güvenilir Marka” seçildi.
• Fransa’daki “Que Choisir Test Magazine” dergisi taraf›ndan Beko WDA 96160 model y›kay›c›-kurutucu, “En ‹yi Ürün”
  seçildi.
• Beko WD 105614 model y›kay›c›-kurutucu ürünü, Singapur’da “Home + Living” dergisi taraf›ndan verilen “2014 Best
   Choice” ödülüne lay›k görüldü.
• Singapur pazar›na sunulan Beko WDA 91440W model kurutmal› çamafl›r makinesi, “Home + Living” dergisi taraf›ndan

“En ‹yi ‹kisi Bir Arada Çamafl›r Makinesi” kategorisinde ‘2014’ün En ‹yi Seçimi’ unvan›na lay›k görüldü.
• Grundig GKN 16820W model kombi buzdolab›, ‹ngiltere’nin önde gelen dergilerinden ”Which?” taraf›ndan yap›lan
  testlerde rakiplerini geride b›rakarak “Best Buy” ürünü olarak de¤erlendirildi.
• Beko DSN 6832 FX30 A+++ bulafl›k makinesi, Stiftung Warentest (StiWa) Dergisi taraf›ndan yap›lan testlerde
  maksimum 60 cm genifllik kategorisinde “‹yi” olarak de¤erlendirildi.
• Elektrabregenz GI 35385 XT bulafl›k makinesi, FSN 9862 dondurucu, BES 4513 X f›r›n, KSBN 7475 MT buzdolab›,
   TKF 83320 A çamafl›r kurutma makinesi ve WAE 81460 CT çamafl›r makinesi ürünleriyle Avusturya’da ikinci kez “Yeflil
  Marka Ödülü”ne lay›k görüldü.
• Çin Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi, Rusya Buzdolab› ve Çamafl›r Makinesi iflletmesi ve Romanya Buzdolab› ‹flletmesi
    ISO 50001 Enerji Yönetimi Standard› Sertifikas› almaya hak kazand›.
• Almanya’n›n önde gelen test kurulufllar›ndan Stifting Warentest’in (StiWa) yapt›¤› de¤erlendirmeler sonucunda Beko

DPU 7306 XE ve Bloomberg TKF 7455 AGE 50 çamafl›r kurutma makineleri “‹yi” derecesi ald›.
• Blomberg DWT 55300SS modeli bulafl›k makinesi, USA Consumer Reports Tüketici Test Dergisi taraf›ndan “Tüketicilere
  Tavsiye Edilen Ürün” olarak önerildi.
• Çek Cumhuriyeti’ndeki “dTest” dergisi, Beko marka DPU7380X model çamafl›r kurutma makinesini “Good Choice”
  olarak seçti. Fiyat ve performans dengesi “‹yi” olarak derecelendirildi.
• Arçelik A.fi., Sanayi Bakanl›¤› Verimlilik Proje Ödülleri kapsam›nda “Büyük Ölçekli ‹flletme Ar-Ge ve Ürün ‹yilefltirme”
  kategorisinde “ATLAS BLDC Çamafl›r Y›kama Motoru Projesi” ile ikincilik ödülünü ald›.
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Kurumsal Ödüller & Baflar›lar
• ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) taraf›ndan 2014’te yedincisi düzenlenen “2013 ‹hracat›n
   Y›ld›zlar›” ödül töreninde “Beyaz Eflya”, ”Di¤er Elektrik-Elektronik Üretim ve Da¤›t›m Ekipmanlar›” ve “Demir Çelik
  Eflya” kategorilerinde birincilik ödülü alan Arçelik A.fi.; “Türkiye Geneli Elektrik Elektronik”, “TV Al›c›lar›”, “Küçük Ev
  Aletleri” ve “‹MM‹B Genel ‹hracat›” kategorilerinde de ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.
• Türk Elektronik Sanayicileri Derne¤i (TES‹D) taraf›ndan 12.’si düzenlenen “Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri”nde Arçelik
  “Geliflmifl Kullan›c› Ara Yüzlü ve Çoklu Uygulama Oynatabilen A¤ Ba¤lant›l› LED TV” (Enhanced Connected TV) ile
  “Jüri Özel Ödülü”nü kazand›.
• Arçelik’in yönetim ve Ar-Ge ortaklar›ndan biri oldu¤u UltraHD-4U Projesi, Barcelona’da gerçeklefltirilen “7. Avrupa

Nanoelektronik Forumu”nda yer ald›. UltraHD-4U Projesi, etkinlikte “Birincilik Ödülü” ald›.
• Beko marka elçisi ‹spanyol fief Martin Berasategui’nin liderli¤inde Madrid’de 2013’te düzenledi¤i “Dayan›flma için
   Piflirme Maratonu”, tüm dünyada halkla iliflkiler ve kurumsal iletiflim alan›n›n en iyilerini ödüllendiren “Global Mercury
  Excellence Awards”tan üç ödül kazand›. Maraton, “Özel Etkinlik” alan›nda Alt›n, “Marka Bilinirli¤i” alan›nda Gümüfl
  ve sadece Beko’nun ödül ald›¤› “Ünlü Kampanyas›” alan›nda da Bronz ödülün sahibi oldu. Ayn› zamanda Beko
  gerçeklefltirdi¤i bu etkinlik ile Kültür Bakanl›¤›'n›n korumas› alt›ndaki kurulufllardan Dünya fiehri Vakf› taraf›ndan
  verilen “Sosyal Giriflim Ödülü”ne de lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., dünyan›n en sayg›n tasar›m ödüllerinden “IF Design”da Grundig Side by Side Buzdolab›, Beko Kombi
  Buzdolab›, Grundig BT Hoparlör, Cast Beko Davlumbaz, Beko Cast Iron Ankastre Ocak, Cyclone Piflirme Sistemi

ve Grundig Slide Mikrodalga F›r›n ile ürün tasar›m› kategorisinde yedi ödüle lay›k görüldü.
• Blomberg KQD 1251 buzdolab›, ‹srail’de 2 bin kiflinin oylar›yla belirlenen “Product of the Year”da “2014 Y›l›n›n En
  Yenilikçi Ürünü” ödülünü ald›.
• Arçelik A.fi. Sat›nalma Direktörlü¤ü, global bir akreditasyon olan, sat›nalma yönetiminde mükemmelli¤i sa¤lamak
  amac›yla verilen ve dünyada yaklafl›k 130 flirkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika”y› (CIPS Corporate Certification)
  almaya hak kazand›.
• Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin düzenledi¤i ‹hracat fiampiyonlar› töreninde “2013 Y›l›nda En Fazla ‹hracat Yapan
  fiirket” kategorisinde Arçelik A.fi. alt›nc› oldu.
• Arçelik A.fi., Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› “Gümrük ‹fllemlerinin Kolaylaflt›r›lmas› Yönetmeli¤i” ile

Türkiye’de güvenilir nitelikte kabul edilen kifli veya kurumlara verilen “Yetkilendirilmifl Yükümlü Sertifikas›”n› ald›.
• Amerikan ‹letiflim Profesyoneller Ligi (LACP), Arçelik A.fi. 2013 y›l› Faaliyet Raporu; “En ‹yi 100 Faaliyet Raporu”
  s›ralamas›nda 74. s›rada yer ald› ve dayan›kl› tüketim sektöründe “Alt›n Ödül” dahil olmak üzere befl ödüle lay›k
  görüldü. 2013’te Türkiye’den Baflvuru Yapan En iyi 20 Faaliyet Raporu s›ralamas›nda bulunan Arçelik A.fi.; “Avrupa,
  Ortado¤u, Afrika Bölgesinin En ‹yi 80 Faaliyet Raporu” listesinde de 28. s›raya ad›n› yazd›rd›. Rapor, “En ‹yi Faaliyet
   Raporlar›”nda Alt›n derece, “En ‹yi Faaliyet Raporu Finansal Bilgileri”nde Gümüfl derece elde etti. “Arçelik A.fi. 2012
   Sürdürülebilirlik Raporu” ayn› yar›flmada “Sürdürülebilirlik Raporlar›” kategorisinde en iyi derece olan “Platinum Ödül”e
  lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., tasar›m dünyas›n›n en prestijli yar›flmalar›ndan olan ve otoritelerce kabul edilen bir kalite onay› özelli¤i
  tafl›yan “Red Dot” taraf›ndan Beko, Grundig ve Cast markal› toplam befl ürünüyle ödüle lay›k görüldü. Red Dot Tasar›m
  Ödülleri jürisi taraf›ndan Grundig - Fine Arts - Ultra High Definition TV, Grundig - GSB 110 - Bluetooth Speaker,

Grundig - GSB 120 - Bluetooth Speaker, CAST - Built-in F›r›n ve Beko - 84cm Buzdolab› ödül almaya hak kazand›.
• Arçelik A.fi., 26. Kristal Elma 2014 Türkiye Reklam Ödülleri Yar›flmas›nda Arçelik ve Beko markalar›yla befl ödüle
  lay›k görüldü.
• Arçelik, Smart televizyonlar için özel olarak gelifltirdi¤i Futbol App uygulamas›n› tan›tmak için “Taraftara Oley Çektiren

Banner” çal›flmas›yla “9. MediaCat Felis Ödülleri”nde “Richmedia” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
• Arçelik, MediaCat ve Ipsos iflbirli¤iyle her y›l gerçeklefltirilen “Türkiye’nin Lovemarklar›” araflt›rmas›n›n 2014 sonuçlar›na
  göre “Beyaz Eflya” ve “Ev Elektroni¤i” kategorilerinde “Türkiye’nin En Çok Sevilen Markas›” seçilirken, bu y›l ilk kez
  gerçeklefltirilen kategori ba¤›ms›z sorgulamada da “Türkiye’nin En Sevilen Markas›” unvan›na lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., 2014 PERYÖN ‹nsan Yönetimi Ödülleri “Proje/Fark Yaratan Uygulamalar” kategorisinde “‹flveren Markas›
   Oluflturma” ödülünü kazand›.
• Arçelik A.fi., “Design Turkey Endüstriyel Tasar›m Ödülleri”nde Grundig marka ahflap masa radyosu, Beko marka
  dondurma makineli buzdolab› ve Arçelik hediye paketleri ile üç ödül birden kazand›.
• Beko Çamafl›r Makinesi, Grundig Gardrop Tipi Buzdolab›, Leisure F›r›n, Beko Cast Davlumbaz, Cast Ankastre F›r›n,
  Cast Ankastre Ocak, Cast Ankastre Tekli Ocak, Beko 84 cm Dondurma Makineli Buzdolab›, Arçelik In Love Gurme
  Çay Makinesi, Grundig Retro Radyo, Grundig BT Hoparlör, Grundig T3-T4 Uzaktan Kumandalar ve Grundig Vision
  8 UHD TV ürünleri Chicago Athenaeum Mimari ve Tasar›m Müzesi ile Metropolitan Arts Press Ltd. Müze'nin dünyan›n
  dört bir yan›nda üretilen en yenilikçi ve en üstün endüstriyel, grafik ve ürün tasar›mlar›na verilen “Good Design”
  ödüllerini ald›.
• Arçelik A.fi., Borsa ‹stanbul taraf›ndan bafllat›lan, 15 firman›n yer ald›¤› BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer ald›.
• Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan üçüncüsü düzenlenen Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda Arçelik A.fi., “Ar-ge
  Liderli¤i” ve “Teknoloji Gelifltirmede Liderlik” olmak üzere iki ödüle lay›k görüldü. Arçelik A.fi., yine Türkiye ‹novasyon
 Haftas› kapsam›nda düzenlenen ve Türkiye’nin ilk inovasyon gelifltirme program› “‹novaL‹G ‹novasyon Liderleri Ödül
  Töreni”nde “‹novasyon Stratejisi” kategorisinde flampiyon olarak ödüle lay›k görüldü.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



EKONOM‹K PERFORMANS VER‹LER‹

Net Satıfllar (Milyon EURO) 3.487 3.633 4.581 4.395 4.307

Bölgelere Göre

Türkiye (Milyon EURO) 1.718 1.712 1.933 1.828 1.670

Avrupa (Milyon EURO) 1.342 1.437 1.779 1.735 1.835

Di¤er (Milyon EURO) 427 484 869 832 802

Ürün Grubuna Göre

Beyaz Eflya (Milyon EURO) 2.208 2.394 3.072 3.096 3.121

Tüketici Elektroni¤i (Milyon EURO) 631 625 780 636 629

Di¤er (Milyon EURO) 648 614 729 663 557

Brüt Kar (Milyon EURO) 1.040 1.094 1.325 1.342 1.369

Faaliyet Karı (Milyon EURO) 321 278 326 338 352

Vergi Öncesi Kar (Milyon EURO) 330 265 270 295 252

Net Kar (Milyon EURO) 276 233 237 247 220

Toplam Varlıklar (Milyon EURO) 3.573 3.764 4.349 3.886 4.394

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler (Milyon EURO)   1.143 1.445 1.676 1.393 1.571

Toplam Yükümlülükler (Milyon EURO) 1.910 2.269 2.679 2.476 2.835

Özkaynaklar (Milyon EURO) 1.663 1.494 1.676 1.409 1.559

Ödenen Temettüler (Milyon EURO) 55 113 150 160 122

Yatırım Harcamaları (Milyon EURO) 127 157 209 207 159

Temettü (EURO) 0,186 0,191 0,228 0,176 0,178

Yıl Sonu Hisse Fiyatı (EURO) 3,81 2,50 4,98 4,14 5,32

Yıl Sonu Piyasa De¤eri (Milyon EURO) 2.572 1.692 3.362 2.796 3.593

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8.55 8.59 9.11 9.28 9.41

Üretilen Ekonomik De¤er (Milyon TL) 7.347 8.927 10.991 12.005 13.231

"Gelirler (Milyon TL)" 7.347 8.927 10.991 12.005 13.231

"Da¤ıtılan Ekonomik De¤er (Milyon TL)" 6.911 8.774 10.977 11.941 13.030

"Toplam ‹flletme Maliyeti (Milyon TL)" 5.745 7.135 9.049 9.375 10.310

Personel Giderleri (Milyon TL) 706 824 995 1.136 1.346

"Kaynak Sa¤layıcılara Ödemeler (Milyon TL)" 389 736 844 1.355 1.283

Devletlere Ödenen Kurumlar Vergisi (Milyon TL) 62 71 82 67 82

Toplum Yararına Yatırımlar (Milyon TL) 9 8 7 8 9

Biriken Ekonomik De¤er (Milyon TL) 436 153 14 64 201

ÇEVRESEL PERFORMANS VER‹LER‹

Sera Gazı Emisyonları (ton CO2 )

Do¤rudan 77.038 84.254 80.072 66.685 64.888

Dolaylı 80.687 88.895 99.181 74.509 22.091

Toplam 157.725 173.149 179.253 141.194 86.979

58

Performans Verileri 2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014



Enerji Tüketimi (GJ/yıl)

Do¤rudan 1.242.184 1.342.757 1.217.946 1.029.679 1.014.802

Dolaylı 574.772 599.173 673.652 708.461 702.051

Toplam 1.816.956 1.941.930 1.891.598 1.738.140 1.716.853

"Kayna¤ına Göre Toplam Su Çekimi (m3)"

fiebeke Suyu 973.574 1.070.899 1.087.334 1.087.146 1.047.433

Kuyu Suyu 436.176 406.583 460.196 393.289 396.568

Ya¤mur Suyu 0 0 0 0 1.000

Toplam 1.409.750 1.477.482 1.547.530 1.480.435 1.445.001

"Deflarj Edilen Su Miktar› (m3)"

Deflarj Edilen Su Miktar› 824.673 951.241 986.362 948.303 819.334

‹flletmelerde(1) Deflarj Edilen Suyun

KO‹ De¤erleri (mg/lt)

Piflirici Cihazlar 22 39 50 30 11

Bulafl›k Makinesi 59 107 164 48 203

Elektronik 44 51 45 <10 35

Buzdolab› ve Kompresör 22 <30 19 <30 53

Çamafl›r Kurutma Makinesi 30 30 200 360 120

Çamafl›r Makinesi 124 40 130 180 206

"Çal›flanlara Sa¤lanan Çevre E¤itimleri (kifli*saat)"

Çevre E¤itimleri 11.055 15.904 8.412 6.242 10.311

Türüne Göre Hammadde ve Malzeme Kullan›m Miktarlar› (ton) 

Plastik Hammadde 59.263 73.493 108.076 107.600 82.935

Metal Hammadde 244.045 295.863 290.929 304.061 239.209

Malzemeler(3) 343.630 304.404 354.080 407.147 400.544

Kimyasallar(4) 9.875 7.479 8.136 74.583 79.128

Toplam 656.999 681.431 761.221 893.391 801.816

Türüne Göre Atıklar (ton)

Tehlikeli Atık 1.970 2.107 2.557 2.766 3.223

Tehlikesiz Atık 63.835 58.276 73.025 85.645 115.715

Toplam 65.805 60.383 75.582 88.411 118.938

SOSYAL PERFORMANS VER‹LER‹

Statülerine Göre Çal›flan Da¤›l›m›(5)

Mavi Yaka 12.454 12.567 13.025 14.259

Beyaz Yaka 2.177 2.220 2.333 2.459

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718

Sözleflme Türüne Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Sürekli 13.337 13.400 14.478 14.639

Geçici 1.294 1.387 880 2.079

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718
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Performans Verileri 2010 2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014
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Performans Verileri 2011 2012 2013 2014

Cinsiyete Göre Çalıflan Da¤ılımı

Erkek 13.216 13.355 13.829 14.890

Kadın 1.415 1.432 1.529 1.828

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718

Yafl Grubuna Göre Çalıflan Da¤ılımı

<30 5.157 5.314 5.004 5.872

30-50 9.328 9.295 10.195 10.660

50< 146 178 159 186

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718

Çalıflanların Uyru¤a Göre Da¤ılımı

T.C. Uyruklu NA 14.785 15.347 16.704

Yabancı Uyruklu NA 2 11 14

Toplam NA 14.787 15.358 16.718

Çalıflan Kategorilerine Göre Ortalama Yafl

Üst Düzey Yöneticiler 47 46 48 48

Orta Kademe Yöneticiler 44 41 42 42

Uzmanlar & Memurlar 35 34 35 35

Çalıflan Kategorilerine Göre Ortalama Kıdem

Üst Düzey Yöneticiler 16 17 18 16

Orta Kademe Yöneticiler 16 14 15 14

Uzmanlar & Memurlar 9 8 8 8

Çalıflan E¤itimleri (toplam saat)

Mavi Yaka 220.402 232.774 228.447 362.845

Beyaz Yaka 86.341 77.570 85.595 92.456

Toplam 306.743 310.344 314.042 455.301

Üst Düzey Yöneticilerin Uyru¤a Göre Da¤ılımı

T.C. Uyruklu 31 (%100) 35 (%100) 35 (%100) 35 (%97)

Yabancı Uyruklu 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%3)

Toplam 31 (%100) 35 (%100) 35 (%100) 36 (%100)

Üst Düzey Yöneticilerin Cinsiyete Göre Da¤ılımı (%) 

Kadın 10 11 11 11

Erkek 90 89 89 89

Toplam 100 100 100 100

Çalıflan Sirkülasyonu (%)

Çalıflan Sirkülasyonu (%) 13,1 9,0 8,7 16,0

Cinsiyete Göre Çalıflan Sirkülasyonu (%)

Kadın 6,9 10,1 10,8 14,1

Erkek 14,9 8,9 8,5 16,2

Yafla Göre Çalıflan Sirkülasyonu (%)

<30 69,0 51,0 61,8 74,0

30-50 28,0 47,0 34,4 24,2

50< 2,1 3,0 3,5 3,6
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(1) Elektrik Motoru ‹flletmesi'nde oluflan endüstriyel at›k su miktar› çok düflük oldu¤undan, yasal mevzuata uygun olarak lisansl›

  bertaraf tesislerinde bertaraf edilmektedir. ‹flletmenin evsel at›k suyu, iflletmenin bulundu¤u Organize Sanayi Bölgesi'nin 

at›k su ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.

(2) Türk yasal düzenlemelerine göre su deflarj s›n›r de¤erleri, suyun karakteristi¤ine ve deflarj edilecek ortama göre de¤iflkenlik

göstermektedir. KO‹: Kimyasal Oksijen ‹htiyac›'d›r.

(3) Aç›klanan rakamlara; nihai ürün parças› olan her türlü malzeme, yar›-ifllenmifl malzemeler ve izolasyon malzemeleri dahil

  edilmifltir.

(4) Aç›klanan rakamlara; yap›flt›r›c›lar, ya¤lar, boya, emaye, operasyonel ve tüm di¤er kimyasallar dahil edilmifltir. Bununla

birlikte bu y›l itibariyle ar›tma kimyasallar›, kazan kimyasallar›, s›v› conta vb. kimyasallar da dahil edilmifltir.

(5) Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde yar› zamanl› çal›flan istihdam› gerçekleflmemektedir.

(6)  Kaza S›kl›k Oran›:  KSO = (Toplam ifl kazas› say›s› / toplam çal›flma saati)*1.000.000

(7)  Kaza A¤›rl›k Oran›: KAO = (‹fl kazalar› nedeniyle kaybedilen toplam ifl günü say›s› / toplam çal›flma saati)*1.000

(8)  Genel Kazalanma Oran› (GKO): (KSO)*(KAO)

Türkiye Operasyonları ‹SG Göstergeleri

Kaza Sıklık Oranı (KSO)(6) 5,73 5,00 7,45 6,69

Kaza A¤ırlık  Oranı (KAO)(7) 0,078 0,085 0,093 0,088

Genel Kazalanma Oranı (GKO)(8) 0,448 0,426 0,690 0,592

2011 2012 2013 2014Performans Verileri

Sürdürülebilirlik Raporu 2014



G4-1 Genel Müdür'ün Mesaj› 2-3 Yap›lmad›

G4-3 ‹letiflim Arka Kapak Yap›lmad›

G4-4 Arçelik A.fi. Hakk›nda 6-7 Yap›lmad›

G4-5 ‹letiflim Arka Kapak Yap›lmad›

G4-6
Arçelik A.fi. Hakk›nda 6-7

Yap›lmad›
Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi

G4-7 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2014 15 Yap›lmad›

G4-8 Arçelik A.fi. Hakk›nda 6-7 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Hakk›nda 6-7

G4-9 Sosyal Performans Verileri 59 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2014 14

Sosyal Performans Verileri 59-60

G4-10 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 62 Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde belirgin mevsimsel istihdam de¤ifliklikleri Yap›lmad›

meydana gelmemektedir. 

G4-11 Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleflme 18 Yap›lmad›

G4-12 De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi 38-45 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2014 15

G4-13 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 62 Raporlama dönemindeki önemli de¤iflimlere iliflkin detayl› bilgiye Yap›lmad›

www.arcelikas.com adresindeki Yat›r›mc› ‹liflkileri /Son Geliflmeler sekmesinden

ulaflabilirsiniz.

G4-14
Risk Yönetimi 9

Yap›lmad›
Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2014 18-21

G4-15 Sürdürülebilirlik ‹nisiyatiflerine Kat›l›m 12 Yap›lmad›

G4-16 Paydafllarla Diyalog 14 Yap›lmad›

G4-17 Arçelik A.fi. Hakk›nda 6 Yap›lmad›

Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi

Ekonomik Performans Verileri 58

G4-18 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 11

G4-19 Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 11 Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 11

"Üretim Süreçleri" kolonunda iflaretlenen bafll›klar kurulufl içinde, "Tedarik Süreçleri",

G4-20 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 62 "Da¤›t›m Süreçleri", "Pazarlama ve Sat›fl Süreçleri" ve "Sat›fl Sonras› Süreçler" Yap›lmad›

kolonunda iflaretlenen bafll›klar ise kurulufl d›fl›nda önceliklilik arz eden konular›

belirtmektedir.

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 11

62 "Üretim Süreçleri" kolonunda iflaretlenen bafll›klar kurulufl içinde, "Tedarik Süreçleri",

G4-21 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi "Da¤›t›m Süreçleri", "Pazarlama ve Sat›fl Süreçleri" ve "Sat›fl Sonras› Süreçler" Yap›lmad›

 kolonunda iflaretlenen bafll›klar ise kurulufl d›fl›nda önceliklilik arz eden konular›

belirtmektedir.

G4-22 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 62 Rapor dahilinde yeniden düzenlenen beyan bulunmamaktad›r. Yap›lmad›

G4-23
Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi

Yap›lmad›
Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 11

G4-24 Paydafllarla Diyalog 14 Yap›lmad›

G4-25 Paydafllarla Diyalog 14 Yap›lmad›

G4-26 Paydafllarla Diyalog 14 Yap›lmad›

Çal›flan ‹letiflimi 18

G4-27 Sat›fl Sonras›nda 45 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2014 59-61

G4-28 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Yap›lmad›

G4-29 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 62
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/surdurulebilirlik/Ar%C3%A7elik%20-

%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20Raporu%202013.pdf
Yap›lmad›

G4-30 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Yap›lmad›

G4-31 Arçelik A.fi. ‹letiflim Arka Kapak ‹çi Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Genel Standart Aç›klamalar
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Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  D›fl Denetim
Aç›klamas›

Strateji ve Analiz

Kurumsal Profil

Tan›mlanan Öncelikli Unsur ve Çerçeveler

Rapor Profili

Paydafl Kat›l›m›
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GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Genel Standart Aç›klamalar
Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  
Aç›klamas› Denetim

D›fl

Kategori: Çevresel

Etik ve Dürüstlük

Yönetiflim

Kategori: Ekonomik

Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Ön
Rapor Hakk›nda  Kapak ‹çi

G4-32 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 62-66 Yap›lmad›

Ba¤›ms›z Denetim Raporu 68

G4-33 Ba¤›ms›z Denetim Raporu 68 Yap›lmad›

G4-34
Kurumsal Yönetim 9

Yap›lmad›
Sürdürülebilirlik Yap›lanmas› 10

Etik Davran›fl Kurallar› - http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik%20Kurallar%20T%C3%

G4-56 BCrk%C3%A7e.pdf Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2014 64-65

Unsur:
Ekonomik

Performans ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 26-27

Genel Müdür'ün Mesaj› 2-3

Sürdürülebilirlik ‹nisiyatiflerine Kat›l›m 12
G4-EC2

‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 26-27
Yap›lmad›

Sorumlu Sat›nalma 42-43
Unsur:
Piyasa

Varl›¤› GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 63

‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 63
Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde ücretlendirmede hiçbir flekilde cinsiyet

G4-EC5
ayr›mc›l›¤›na izin verilmemektedir. Çal›flan performans sonuçlar›na ve ifl

Yap›lmad›

sorumluluklar›na göre ücretler de¤ifliklik gösterebilir. 

Sosyal Performans Verileri 60

G4-EC6 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 63 Yerellik tan›m› ülke baz›nda yap›lmaktad›r. Raporlama kapsam› dahilinde bu kavram Yap›lmad›

T.C. uyruklu vatandafllar› ifade etmektedir.
Unsur:
Dolayl›
Ekonomik Toplumsal Geliflim;
Etkiler De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi 46, 38

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim

G4-EC7 Program› - Arçelik Laboratuvarlar› 47 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Arama ve Kurtarma Ekibi 50

Yenilikçi ve Üstün Teknoloji 39-40

G4-EC8 Sorumlu Sat›nalma 42-43 Yap›lmad›

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›m›z 63
Unsur: Sat›n
Alma
Uygulamalar› Sorumlu Sat›nalma 42-43

G4-EC9 Sorumlu Sat›nalma 42-43 Yap›lmad›

Unsur:

Malzemeler Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi 30

G4-EN1
Hammadde ve Malzeme Kullan›m›nda

Verimlilik 31-32
Yap›lmad›

G4-EN2
Ürünlerin Yeniden Kullan›m›,

Geri Dönüflümü ve Bertaraf› 33-34
Yap›lmad›

Unsur: Enerji Çevre ve Enerji Yönetimi 24

G4-EN3
Üretimde Enerji Verimlili¤i 27-28

Yap›lmad›
Çevresel Performans Verileri 59

G4-EN6 Üretimde Enerji Verimlili¤i 27-28 Yap›lmad›

G4-EN7 Ürünlerde Enerji Verimlili¤i 28-29 Yap›lmad›

Unsur: Su Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi 30

Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve

G4-EN8 Deflarj› 34-35 Yap›lmad›

Çevresel Performans Verileri 59

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Spesifik Standart Aç›klamalar
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GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Spesifik Standart Aç›klamalar
Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  
Aç›klamas› Denetim

D›fl

Biyolojik Çeflitlili¤e Sayg› 29

Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve
G4-EN9

Deflarj›
34-35 Yap›lmad›

"Kullan›lmakta olan suyun ço¤unlu¤u belediye sistemlerinden sa¤land›¤›ndan ve

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 64 RAMSAR ve benzeri statüdeki su kaynaklar› kullan›lmad›¤›ndan, Arçelik A.fi.'nin

su kaynaklar› üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktad›r."
Unsur:

Emisyonlar ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 26-27

‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 26-27 Ba¤›ms›z Denetim
G4-EN15

Çevresel Performans Verileri 58 Raporu, s. 68

G4-EN16
‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 26-27 Ba¤›ms›z Denetim

Çevresel Performans Verileri 58 Raporu, s. 68

‹klim De¤iflikli¤iyle Mücadele 26-27

G4-EN17 Sorumlu Sat›nalma 42-43 Yap›lmad›
Sorumlu Ürün Depolama ve Da¤›t›m› 44

G4-EN19 ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 26-27 Yap›lmad›
Unsur: At›k

Su ve At›klar Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi 30

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 64 "Arçelik A.fi. iflletmelerinden deflarj edilen sular baflka firmalar taraf›ndan

G4-EN22 kullan›lmamaktad›r." Yap›lmad›

Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve Deflarj› 34-35

Çevresel Performans Verileri 59

G4-EN23
Üretim Süreçlerinde Oluflan At›klar 32-33

Yap›lmad›
Çevresel Performans Verileri 59

"Arçelik A.fi iflletmelerinde oluflan at›klar›n büyük k›sm› kamusal ya da endüstriyel

G4-EN26 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 64
kanalizasyon sistemlerine, küçük bir oran ise al›c› ortama deflarj edilmektedir. At›k

Yap›lmad›
sular, ar›tma süreçlerinden geçirildikten sonra deflarj edildi¤inden yasalar›n öngördü¤ü

kalite seviyesine getirilmekte, al›c› ortam biyoçeflitlilik de¤eri zarar görmemektedir. "
Unsur: Ürün Çevre ve Enerji Yönetimi; Do¤al Kaynak
ve Hizmetler Kullan›m› ve At›k Yönetimi 24, 30

Genel Müdür'ün Mesaj› 2-3

Ürünlerde Enerji Verimlili¤i 28-29

Yenilikçi ve Üstün Teknoloji 39-40

G4-EN27 Ürünlerde Su Tasarrufu 36 Yap›lmad›

Sorumlu Ürün Depolama ve Da¤›t›m› 44

Ürünlerin Yeniden Kullan›m›, Geri Dönüflümü

ve Bertaraf› 33-34

Ambalajlar›n Kullan›m› ve At›klar›n›n Yönetimi 33
Unsur:

Nakliye De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi 38

G4-EN30  Sorumlu Ürün Depolama ve Da¤›t›m› 44 Yap›lmad›

Unsur: Genel Çevre ve Enerji Yönetimi Yaklafl›m›m›z 25-26

G4-EN31 Çevre ve Enerji Yönetimi Yaklafl›m›m›z 25-26 Yap›lmad›
Unsur:
Tedarikçinin
Çevresel
Bak›mdan
De¤erlendi-
rilmesi Sorumlu Sat›nalma 42-43

G4-EN32 Sorumlu Sat›nalma 42-43 Yap›lmad›
Unsur:
Çevresel
fiikayet Mek-

anizmalar› GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 64

G4-EN34 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 64
Raporlama döneminde çevresel etkilerle ilgili taraf›m›za ulaflt›r›lm›fl bir

Yap›lmad›
flikayet bulunmamaktad›r. 
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GRI Göstergeleri TablosuGRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Spesifik Standart Aç›klamalar
Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  
Aç›klamas› Denetim

Alt Kategori:  ‹flgücü Uygulamalar› ve ‹nsana Yak›fl›r ‹fl
Kategori: Sosyal

D›fl

Alt Kategori: ‹nsan Haklar›

Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Unsur:

‹stihdam Yetenek Yönetimi 16

Sosyal Performans Verileri 59-60

G4-LA1 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 65 "Raporlama Arçelik A.fi.'nin Türkiye'deki faaliyet ve projeleri kapsad›¤›ndan, bölgesel Yap›lmad›

k›r›l›mlar verilmemifltir."

G4-LA2 Kurumsal Websitesi - http://www.arcelikas.com/sayfa/197/%C3%9Ccretlendirme Yap›lmad›
Unsur: ‹flgücü
/Yönetim

‹liflkileri Yetenek Yönetimi 16

G4-LA4 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17 Yap›lmad›
Unsur: ‹fl
Sa¤l›¤› ve 16,

Güvenli¤i Yetenek Yönetimi; ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i  22-23

G4-LA5 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 22-23 Yap›lmad›

G4-LA6
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 22-23

Yap›lmad›
Sosyal Performans Verileri 61

G4-LA7 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 65
Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin operasyonlar› dahilinde kaza oran› s›k veya belirli hastal›klara

yakalanma konusunda riski yüksek mesleki faaliyetlerle u¤raflan çal›flanlar bulunmamaktad›r.
Yap›lmad›

G4-LA8 Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleflme 18 Yap›lmad›
Unsur: E¤itim

ve Ö¤retim Yetenek Yönetimi 16

G4-LA9
Çal›flan Geliflimi 19-20

Yap›lmad›
Sosyal Performans Verileri 60

G4-LA10
Çal›flan Geliflimi 19-20

Yap›lmad›
Kampüsten Kariyere 20

G4-LA11 Çal›flan Geliflimi 19-20 Yap›lmad›
Unsur:
Çeflitlilik ve

F›rsat Eflitli¤i Yetenek Yönetimi 16

G4-LA12 Sosyal Performans Verileri 60 Yap›lmad›
Unsur: Kad›n
ve Erkekler

için Eflit Ücret Yetenek Yönetimi 16

‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-LA13 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 65
"‹fle al›mlarda çal›flanlar herhangi bir özellikleri nedeniyle farkl› bir uygulamaya tabi

Yap›lmad›
tutulamazlar. Çal›flan performans sonuçlar›na ve ifl sorumluluklar›na göre ücretler

de¤iflebilir. Ücretlendirmede hiçbir flekilde cinsiyet ay›mc›l›¤›na izin verilmemektedir."
Unsur: ‹flgücü
Uygulamalar›
fiikayet

Mekanizmalar› Yetenek Yönetimi 16

G4-LA16 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 65
Raporlama döneminde emek uygulamalar›na iliflkin taraf›m›za ulaflt›r›lm›fl bir flikayet

Yap›lmad›
bulunmamaktad›r.

Unsur:
Ayr›mc›l›¤›n

Önlenmesi ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-HR3 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17 Yap›lmad›
Unsur:
Örgütlenme
ve Toplu
Sözleflme

Hakk› ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-HR4 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 65
Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin ifl süreçleri kapsam›nda örgütlenme ve toplu sözleflme

Yap›lmad›
hakk›n›n risk alt›nda oldu¤u operasyonlar gerçeklefltirilmemektedir.

Unsur: Çocuk

‹flçiler ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-HR5 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 65 Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin ifl süreçleri kapsam›nda çocuk iflçi çal›flt›rma riski tafl›yan Yap›lmad›

 operasyonlar gerçeklefltirilmemektedir.



Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  
Aç›klamas› Denetim

66 Detailed notes on GRI indicators can be reached from https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Spesifik Standart Aç›klamalar
D›fl

Alt Kategori: Ürün Sorumlulu¤u

Alt Kategori: Toplum

Unsur: Zorla veya

Cebren Çal›flt›rma ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-HR6 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66 Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin ifl süreçleri kapsam›nda zorla ve zorunlu iflçi çal›flt›rma Yap›lmad›

riski tafl›yan operasyonlar gerçeklefltirilmemektedir.
Unsur: Güvenlik

Uygulamalar› ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-HR7 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66
Arçelik A.fi. operasyonlar›nda görev alan tüm güvenlik personeli insan haklar›n› da

Yap›lmad›
kapsayan politika, prosedürler ve yasal zorunluluk arz eden konularda e¤itim almaktad›rlar.

Unsur: ‹nsan
Haklar› fiikayet

Mekanizmalar› ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 17

G4-HR12 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66
Raporlama döneminde insan haklar› etkileriyle ilgili olarak taraf›m›za ulaflt›r›lm›fl bir

Yap›lmad›
flikayet bulunmamaktad›r. 

Unsur: Yolsuzlukla

Mücadele Risk Yönetimi 9

G4-SO3
Risk Yönetimi 9

Yap›lmad›
GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66 Tüm Arçelik A.fi. operasyonlar› yolsuzluk risklerine iliflkin olarak de¤erlendirilmektedir. 

Raporlama döneminde önemli büyüklükte bir yolsuzluk vakas› yaflanmam›flt›r. Minör

G4-SO5 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66 vakalarda ilgili süreçler bafltan sona ele al›narak incelenmekte ve tespit edilen risklerin Yap›lmad›

en aza indirgenmesi için süreç de¤ifliklikleri yap›larak kontrol noktalar› eklenmektedir.

Unsur: Müflteri

Sa¤l›k ve Güvenli¤i Sürdürülebilirlik Yönetimi 10

Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde üretimi gerçeklefltirilen ürünlerin tamam›nda sa¤l›k

G4-PR1 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66 ve güvenlik etkilerine iliflkin uluslararas› ve yerel tüm yasal düzenlemelere riayet Yap›lmad›

edilmektedir. 
Unsur: Ürün ve

Hizmet Etiketlemesi Çevre ve Enerji Yönetimi 24

Kurumsal Websitesi - http://www.arcelikas.com/sayfa/209/Arcelik_te_Enerji_Verimliligi

Sürdürülebilirlik Yönetimi 10

G4-PR3 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66 Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde üretimi gerçeklefltirilen ürünlerin tamam›nda bilgi ve Yap›lmad›

etiketleme prosedürlerine iliflkin uluslararas› ve yerel tüm yasal düzenlemelere riayet

edilmektedir. 

G4-PR4 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66
Raporlama döneminde ürün ve hizmet bilgileri ile etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere

Yap›lmad›
uyumsuzluk vakas› gerçekleflmemifltir. 

G4-PR5 Sat›fl Sonras›nda 45 Yap›lmad›
Unsur: Pazarlama

‹letiflimi Sürdürülebilirlik Yönetimi 10

G4-PR6 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66 Arçelik A.fi. yasakl› ve tart›flmal› ürünlerin sat›fl›n› gerçeklefltirmemektedir. Yap›lmad›

G4-PR7 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 66
Raporlama döneminde pazarlama iletiflimiyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara

Yap›lmad›
uyumsuzluk vakas› gerçekleflmemifltir. 

Unsur: Müflteri De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik

Gizlili¤i  Yönetimi 39

G4-PR8 Sat›fl Sonras›nda 45 Yap›lmad›
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GRI Göstergeleri TablosuEk-1

Genel ‹lkeler ve Kapsam
Arçelik A.fi., faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz› emisyonlar›n› "ISO 14064-
1:2006 Sera Gazlar›, Bölüm 1 - Sera Gaz› Emisyonlar›n›n ve Uzaklaflt›rmalar›n›n
Kurulufl Seviyesinde Hesaplanmas›na ve Rapor Edilmesine Dair K›lavuz ve
Özellikler Standard›" na uygun olarak hesaplam›flt›r ve bu rapor vas›tas›yla tüm
paydafllar›yla paylaflmaktad›r.

Bu rapor, Arçelik A.fi. 2014 y›l› Sera Gaz› Emisyonu Raporu'nun hesaplama
metodolojilerine iliflkin genel ilkelerini ve sera gaz› emisyonlar›n›n yönetimini
içeren bir özetidir.

Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonu Envanteri, 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri
aras›nda Türkiye'deki üretim tesislerini, depolama alanlar›n›, idari binalar›, di¤er
tesisleri içeren 6 kampüs ile Genel Müdürlük'ten kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›n› içermektedir.

Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri için baz y›l, 2010 y›l›d›r.
Arçelik A.fi., sera gaz› emisyonu envanterinin yönetimine iliflkin metodolojilerini
"GCP-16344 Sera Gaz› Yönetimi Sistemi Prosedürü" ile dokümante etmifltir.

Sera Gaz› Emisyonu Envanteri S›n›rlar›
Arçelik A.fi., 2014 y›l› Sera Gaz› Emisyon Envanteri'nde, kontrol yaklafl›m›n›
benimsemifltir.

Bu kapsamda Türkiye'de, Arçelik A.fi.'nin finansal ve idari kontrolünde olan 6
kampüsü ile Genel Müdürlük envantere dahil edilmifltir.

Yurtd›fl›nda bulunan kampüsler, kampüs alanlar› d›fl›nda bulunan di¤er faaliyetler,
depolar, servis hizmetleri ve bayiler Sera Gaz› Envanteri'ne dahil edilmemifltir.

Arçelik A.fi. Sera Gaz› Envanteri'nin s›n›rlar› afla¤›daki gibidir:
• Genel Müdürlük (Sütlüce Kampüsü): ‹ki idari bina bulunmaktad›r.
•  Çerkezköy Kampüsü: Elektrik Motorlar› ‹flletmesi, Kurutucu ‹flletmesi ve
  depolar bulunmaktad›r.
• Beylikdüzü Kampüsü: Elektronik ‹flletmesi ve depolar bulunmaktad›r.
•  Çay›rova Kampüsü: Çamafl›r Makinas› ‹flletmesi, kojenerasyon, idari bina ve
  tesisler ve depolar bulunmaktad›r.
• Bolu Kampüsü: Piflirici Cihazlar ‹flletmesi, AEEE Tesisi ve di¤er tesisler ile
  depolar bulunmaktad›r.
•  Eskiflehir Kampüsü: Buzdolab› ve Kompresör ‹flletmeleri, kojenerasyon ve
   depolar bulunmaktad›r.
• Ankara Kampüsü: Bulafl›k Makinas› ‹flletmesi ve depo bulunmaktad›r.

Sera Gaz› Emisyonlar› ve Faaliyet S›n›rlar›
Arçelik A.fi.'nin sera gaz› emisyonlar› 3 kategoriden oluflmaktad›r:
• Do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar›,
• Dolayl› Enerji (endirekt) sera gaz› emisyonlar›,
• Di¤er dolayl› sera gaz› emisyonlar›.
Do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› Scope 1, enerji dolayl› (endirekt) sera
gaz› emisyonlar› Scope 2, di¤er dolayl› sera gaz› emisyonlar› Scope 3
kapsam›ndad›r. Scope 1 ve Scope 2 emisyonlar› Arçelik A.fi.'nin finansal ve idari
kontrolündedir. Scope 3 emisyonlar› Arçelik A.fi.'nin finansal ve idari kontrolünde
olmad›¤›ndan, Scope 3 emisyonlar› sera gaz› envanterine dahil edilmemifltir.

• Do¤rudan (Direkt) Sera Gaz› Emisyonlar›:
Arçelik A.fi.'nin do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› üç kategoriden
oluflmaktad›r:
• Sabit yakma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›,
• Hareketli yanma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›,
• Di¤er do¤rudan sera gaz› emisyonlar›.
Arçelik A.fi.'nin do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonu kaynaklar›; do¤algaz, dizel,
fuel-oil, LPG, benzin, so¤utucu gazlar, asetilen, propan ve kojenerasyonda
kullan›lan endüstriyel ya¤lard›r.
• Dolayl› Enerji (Endirekt) Sera Gaz› Emisyonlar›:
Arçelik A.fi.'nin dolayl› enerji (endirekt) sera gaz› emisyonu kayna¤› elektriktir.

• Di¤er Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar›:

Scope 3 kapsam›ndaki di¤er dolayl› sera gaz› emisyon kaynaklar›, Arçelik A.fi.'nin
finansal ve idari kontrolünde de¤ildir. Arçelik A.fi.'nin di¤er dolayl› sera gaz›
emisyon kaynaklar› personel servisleri, kampüs d›fl›ndaki tafleron faaliyetleri,
yiyecek içecek otomatlar›, su sebilleri, lojistik faaliyetleri ve at›k bertaraf ve geri
dönüflümünün flirket d›fl›nda yap›ld›¤› faaliyetlerden kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›d›r. Bu emisyonlar, Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonu Envanteri'ne
dahil de¤ildir.

Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Hesaplamalar›
Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonu Envanteri hesaplamalar›nda, bafll›ca
"Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006 Guidelines" k›lavuzu
esas al›nm›flt›r.

Emisyon faktörleri ve hesaplama metodolojileri afla¤›daki gibidir:
• Sabit yakma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "IPCC-2006
  Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy,
  Chapter 2: Stationary Combustion" k›lavuzu kullan›lm›flt›r.
• Hareketli yanma kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "IPCC-
   2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy,
  Chapter 3: Mobile Combustion" k›lavuzu kullan›lm›flt›r.
• Do¤rulama sürecinde Türkiye'de 2014 y›l› ulusal flebeke elektrik emisyon
  faktörünün yay›nlanmam›fl olmas› nedeniyle, "IPCC-2006 Guidelines for National
   Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary
  Combustion" ve 2013 y›l› TE‹Afi (Türkiye Elektrik ‹letim A.fi.) verileri kullan›larak
  ortalama elektrik emisyon faktörü hesaplanm›flt›r. Dolayl› (endirekt) sera gaz›

emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda bu emisyon faktörü kullan›lm›flt›r.
• Do¤rudan-Kimyasallar sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "American
  Petroleum Industry Compendium (2009)", “TS ISO 14064-1 GHG Reporting
   Standard - Ek C”, “IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
  Chapter 7: ODS Substitutes - Volume 3: IPPU Intergovernmental Panel on
  Climate Change 2006”, "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
   Inventories Volume 3: Industrial Processes and Product Use Chapter 7:
  Emissions of Fluorinated Substitutes for Ozone Depleting Substances", “IPCC
  Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Chapter 7: ODS Substitutes
  - Volume 3: IPPU Intergovernmental Panel on Climate Change 2006”, "IPCC-
  2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 2: Stationary
  Combustion, Volume 2: Energy" kaynaklar› kullan›lm›flt›r.

Bu hesaplamalara ek olarak; ihmal edilebilen ve kabullerle yürütülen emisyonlar
hesaplanm›flt›r ve varsay›mlar Sera Gaz› Emisyonu Envanteri ile dokümante
edilmifltir.

Belirsizliklerin ve Maddeselli¤in Yönetimi
Belirsizlikler, ölçüm cihazlar›ndan, potansiyel kay›t hatalar› ve sapmalar›ndan,
kalorifik de¤erlerdeki ve yak›tlar›n alt-üst de¤erlerindeki sapmalardan
kaynaklanabilir.

Maddesellik, flirketin sera gaz› emisyonu envanteri belirsizli¤i ile bu envanter
haz›rlan›rken ihmal edilen, kabullerle yürütülen ve kapsam d›fl› b›rak›lan hususlar›n
toplam›d›r. fiirket maddeselli¤i de bu do¤rultuda hesap edilmifltir.

‹ç Denetim ve Kontrol Yöntemleri
Veri kontrolleri amac›yla, ISO 14064-1 Standard› çerçevesinde iç denetimler
gerçeklefltirilmifl ve bulgular “GTP-16355 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Prosedürü”ne uygun olarak yönetilmifltir.

Yeniden Görüfl Beyan›
Arçelik A.fi.'nin 2014 y›l› Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri maddesel olarak
do¤rudur, veriler adil bir temsildir ve ilgili uluslararas› standartlara, ilgili ulusal
standartlara veya mevcut uygulamalara uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Maddeselli¤in
%5'in alt›nda oldu¤u konusunda görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.

EK-1: Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2014
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Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporu

Güvence Raporu
Arçelik A.fi. Üst Yönetimi'ne

Yönetici Özeti
140'tan fazla ülkede standart tabanl› çözümler sunan küresel ba¤›ms›z bir hizmet
organizasyonu olarak biz, Arçelik A.fi. taraf›ndan sunulan seçili verilerle ilgili
olarak Arçelik A.fi.'nin Türkiye'de yerleflik 6 farkl› lokasyonda bulunan 8 üretim
tesisinde ve Genel Müdürlü¤ü'nde, ba¤›ms›z bir do¤rulama denetimi
gerçeklefltirdik.

Arçelik A.fi. 2014 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan ve bu yaz›n›n Ek-1'inde
detayland›r›lan, 31.12.2014 tarihiyle sona eren y›la iliflkin karbon emisyon verileri,
yeterli güvence ile onaylanm›flt›r.

Sorumluluklar
Yüksek do¤ruluk ile do¤rulama incelemesi için gerekli verileri toplamak ve
haz›rlamak Arçelik A.fi. üst yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Arçelik A.fi. üst
yönetimi ayn› zamanda seçili verileri içeren Sürdürülebilirlik Raporu 2014'ün, Ek-
1'de belirtilen kriterlere uygunlu¤undan da sorumludur.

Gerçeklefltirdi¤imiz do¤rulama hizmeti ilkeleri afla¤›daki gibidir:
• Tarafs›zl›k,
• Yeterlilik,
• Karar vermede gerçeklere dayanan yaklafl›m,
• Aç›kl›k,
• Gizlilik.

Do¤rulama denetimimiz, sera gaz› emisyonlar›n›n maddesel olarak do¤ru ve
denetim ekibimize sunulan sera gaz› emisyonu datas›n›n ve bilgilerinin bu yaz›n›n
Ek-1'inde verilen bilgilere uygun olarak haz›rland›¤›n› kontrol etmek üzere yeterli
güvence prosedürlerine dayal› olarak gerçeklefltirilmifltir.

Güvence taahhüdü, ISO (Uluslararas› Standardizasyon Örgütü) taraf›ndan
yay›nlanan "ISO 14064-3:2006 Sera Gazlar›, Bölüm 3 - Sera Gaz› Beyanlar›n›n
Do¤rulanmas›na ve Onaylanmas›na Dair K›lavuz ve Özellikler" Standard›'nda flart
koflulan ba¤›ms›zl›k ve yeterlilik gereksinimlerine uygun olarak gerçeklefltirilmifltir.

Görüfl beyan›n› içeren bu rapor, Arçelik A.fi.'nin karbon emisyonlar›n› izleme ve
kontrol performans›na at›fta bulunulan Sürdürülebilirlik Raporu 2014'ü desteklemek
üzere Arçelik A.fi. üst yönetimi için haz›rlanm›flt›r.

Kanun taraf›ndan izin verilen çerçevede, bu güvence raporu ve do¤rulama
denetimi için Arçelik A.fi. üst yönetimi d›fl›nda herhangi bir sorumluluk kabul
edilmemektedir.

Denetimde Kullan›lan Metodoloji
Bu yeterli güvence taahhüdünü, ISO (Uluslararas› Standardizasyon Örgütü)
taraf›ndan yay›nlanan "ISO 14064-1:2006 Sera Gazlar›, Bölüm 1 - Sera Gaz›
Emisyonlar›n›n ve Uzaklaflt›rmalar›n›n Kurulufl Seviyesinde Hesaplanmas›na ve
Rapor Edilmesine Dair K›lavuz ve Özellikler" Standard›'na uygun olarak yürüttük.
Yeterli güvence taahhüdü, Arçelik A.fi.'nin sera gaz› emisyonlar›n›n ISO 14064-
1:2006 Standard›'na göre maddesel olarak do¤ru oldu¤unu gösteren, yeterli
fakat mutlak seviyede olmayan güvence sa¤lamaktad›r. Yeterli güvence çal›flmas›,
prosedürlerin süreklili¤i ve kapsam›n›n, yeterli ve uygun kan›tlar›n, s›n›rl› güvence
taahhüdüne göre daha yeterli bir seviyede topland›¤›n› gösteren bir çal›flmad›r.
Bu güvence çal›flmas›n› tamamlamak için, Arçelik A.fi. taraf›ndan sunulan tüm
bilgileri kontrol ettik ve bütün lokasyonlar› ziyaret ettik.

Yeterli güvence prosedürümüz, do¤rulama ekibimizden afla¤›daki hususlar›n
de¤erlendirilmesini flart koflmaktad›r:

a) Envanter tasar›m›, kapsam ve s›n›rlar,
b) Spesifik sera gaz› emisyonu (GHG) faaliyetleri ve teknolojileri,
c) Sera gaz› emisyonu (GHG) kaynaklar›n›n, azalmalar›n›n ve rezervuarlar›n›n
  tan›mlanmas› ve seçimi,
d) ‹lgili teknik ve sektörel konular› da içeren ölçüm, izleme ve raporlama,
e) Sera gaz› emisyonlar›n› etkileme ihtimali bulunan, tipik ve tipik olmayan çal›flma
  koflullar› da dahil tüm flartlar.

Do¤rulay›c› veya do¤rulama ekibi, sera gaz› bildirimi ile ilgili herhangi bir yasal
düzenleme de dahil olmak üzere, organizasyon s›n›rlar›n› etkileyebilecek finansal,
operasyonel, sözleflmesel veya di¤er anlaflmalar›n etkilerini de¤erlendirmek
üzere gerekli uzmanl›¤a sahiptir.

K›s›tlamalar
Ulusal otorite taraf›ndan haz›rlanm›fl bir rehber olmay›fl›, her iki taraf› da, özellikle
flebeke emisyon faktörleri, baz› ölçümler ve hesaplama teknikleri ile ilgili maddesel
olarak farkl› hesaplamalara neden olacak ve karfl›laflt›r›labilirli¤i etkileyebilecek
baz› kabuller yapmaya yönlendirmifltir. Bundan dolay›, farkl› hesaplamalar›n
do¤rulu¤u Türkiye'de flirketten flirkete de¤iflebilir. Ayr›ca bu sebeple, ölçüm
kriterleri ve do¤rulukta oldu¤u gibi bu tür bilgilerin belirlenmesinde kullan›lan
metodoloji de ileride de¤iflebilir. Seçili verilere iliflkin metodoloji ve referanslar,
bu raporun Ek-1'inde dokümante edilmifltir.

Görüfl Beyan›
Prosedürlerimize uygunluk olarak gerçeklefltirdi¤imiz do¤rulama denetimi
sonuçlar›na göre, 2014 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda raporlanan Arçelik A.fi.
sera gaz› emisyonlar› maddesel olarak do¤rudur, veri ve bilgilerin adil bir temsilidir
ve do¤rulama denetimi esnas›nda geçerli olan sera gaz› ölçümü, izlenmesi ve
raporlanmas›na iliflkin uluslararas› standartlara ve ilgili ulusal standartlara veya
uygulamalara uygun olarak haz›rlanm›flt›r.

BSI (British Standards Institution)
BSI Group Eurasia Belgelendirme Hizmetleri Ltd. fiti.

Özlem Ünsal
Genel Müdür
‹stanbul, 08.06.2015
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Bu raporla ve Arçelik A.fi.'nin sürdürülebilirlik aktiviteleriyle ilgili geribildirim ve sorular›n›z
için teflekkür ederiz.

Arçelik A.fi.'nin en son yay›nlad›¤›
Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu için

www.arcelikas.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Amerikan ‹letiflim Profesyonelleri  Ligi “LACP” taraf›ndan
2013 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu - Alt›n Ödül
2011 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu - Alt›n Ödül

2012 Arçelik A.fi.. Sürdürülebilirlik Raporu - Platinum Ödül

Mercomm, “ARC Ödülleri” taraf›ndan
2012 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu- Alt›n Ödül

2011 Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu- Gümüfl Ödül
alm›flt›r.

Bu raporun içeri¤i Arçelik A.fi.'nin aç›k yaz›l› onay› olmadan kopyalanamaz, de¤ifltirilemez ya da da¤›t›lamaz.
Arçelik A.fi.'nin her türlü hakk› mahfuzdur.

Yasal Uyar›

Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”),  flirket hakk›nda bilgi ve analizlerin yan› s›ra, flirket Yönetimi'nin
gelecekte olmas›n› öngördü¤ü olaylar do¤rultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüfllerini de yans›tmaktad›r.
Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin do¤rulu¤u ve beklentilerin gerçe¤e uygun oldu¤una inan›lmas›na ra¤men,
öngörülerin alt›nda yatan faktörlerin de¤iflmesine ba¤l› olarak, gelece¤e yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden
sapma gösterebilir.

Arçelik, Arçelik Yönetimi veya çal›flanlar› veya di¤er ilgili flah›slar, bu Raporun bilgilerinin kullan›m› nedeniyle
do¤abilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.
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Raporun içeri¤inin ve yap›s›n›n oluflturulmas›nda
dan›flmanl›k yapan flirket.

Bu raporun bas›m›nda geri dönüflümlü
ka¤›t kullan›lm›flt›r.
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