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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.

Rapor Hakkında

“Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu 2015” Arçelik A.Ş.’nin 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik
performansını paydaşlarının görüşlerine sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Şirketin sosyal, çevresel ve ekonomik
alanlardaki sürdürülebilirlik politika, uygulama, performans ve hedeflerine yer veren raporda, sürdürülebilirlik
alanlarındaki belirgin etkisi ve organizasyonun en büyük kısmını oluşturması nedenleriyle Türkiye operasyonlarına
ait performans verileri temel alınmıştır. Raporlama kapsamının genişletilmesi doğrultusunda bir geçiş uygulaması
niteliği taşıyan raporda Arçelik A.Ş.’nin yurtdışı iştirakleri olan Beko Plc (Birleşik Krallık) ve Arctic SA (Romanya)
şirketlerine ait insan kaynakları ve çevre verileri ile iyi uygulama örneklerine de yer verilmiştir.

Raporun kapsam ve bağlayıcılığının belirlenmesinde bir önceki raporlama döneminde olduğu üzere Küresel Raporlama
Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) tarafından yayınlanan G4 Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzları temel
alınmıştır. Kılavuzların temel uyumluluk seçeneğine uygun olarak hazırlanan raporun temel içeriği raporlama döneminde
gerçekleştirilen önceliklendirme çalışmalarına ait sonuçlar ve bir önceki rapora ilişkin paydaş geri bildirimleri
doğrultusunda belirlenmiştir. Raporda ağırlıklı olarak öncelikliliği tespit edilen konulara yer verilirken, organizasyon
genelinde takip edilen diğer göstergeler ise “Performans Verileri” bölümünde belirtilmiştir.  Raporlama kapsamında
yer alan emisyon verileri uluslararası bir denetim kuruluşu tarafından sınırlı bağımsız incelemeye tabi tutulmuştur.
Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu Çalışma Grubu ve üst yönetiminin liderlik ettiği önceliklendirme ve rapor içeriğinin
belirlenmesi sürecinin ayrıntılarına “Sürdürülebilirlik Yönetimi” başlığı altından ulaşabilirsiniz.
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Genel Müdür’ün Mesaj›

Sayg›de¤er Paydafllar›m›z,

2015 sürdürülebilir kalk›nma aç›s›ndan çok önemli bir y›ld›.
Kalk›nma kavram› günümüz dünyas›n›n büyük sosyal,
ekonomik ve çevresel güçlüklerini aflmak ad›na Birleflmifl
Milletler’in yeni Sürdürülebilir Kalk›nma Hedefleri
do¤rultusunda yeniden tan›mland›. Bu küresel meseleler
dünyam›z›n sürdürülebilir gelece¤ine yönelik öncelikli riskleri
olufltururken, ifl dünyas› için de benzersiz güçlükler ortaya
ç›karmaktad›r.

2015 Arçelik A.fi. için de her açıdan önemli bir y›l oldu.
Beyaz eflya sektöründe Avrupa’n›n üçüncü büyük flirketi
konumumuzu sürdürürken, küresel yayg›nl›¤›m›z› art›rd›k.
Belgrad, Malezya ve Vietnam’da devreye ald›¤›m›z
operasyonlarla dünya genelindeki sat›fl ve pazarlama
ofislerimizin say›s›n› 28’e yükseltirken, 15. fabrikam›z ile
Tayland’da buzdolab› üretimine bafllad›k. 2015 y›l›nda
kaydetti¤imiz yüzde 13’lük finansal büyüme ile küresel
varl›¤›m›z› bir kez daha ortaya koyduk.

“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonumuz
do¤rultusunda iklim de¤iflikli¤iyle mücadele taahhüdümüz
do¤rultusunda hareket ediyor, küresel düzeyde sektörümüze
öncülük ediyoruz. “Paris Pledge for Action”› imzalayarak ve
Paris’teki COP 21’e kat›larak bu taahhüdümüzü bir kez daha
yerine getirdik. Yeni teknolojilerin düzenlenmesi ve
uygulanmas›nda verimlilik standartlar›n› oluflturmak üzere
geliflmekte olan ülkelerdeki düzenleyici kurumlar ile iflbirli¤iyle
yapmaya devam ettik. Sürdürülebilirli¤i tedarik zincirimizden
üretime ve sat›fl sonras› operasyonlar›na iflimizin tüm
süreçlerine entegre edebilmek ad›na çok çal›fl›yor, küresel
varl›¤›m›z› ve yayg›nl›¤›m›z› art›r›yoruz.

Sektör lideri olarak, de¤er zincirimizdeki ifl ortaklar›m›zla
gerçeklefltirdi¤imiz s›k› iflbirlikleri ile deneyimimizi,
süreçlerimizin etkinli¤ini art›rmak ad›na kullan›yor, daha
çevreci ürünler gelifltirirken bu ürünlerin tüketimini teflvik
ediyoruz.
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Ürün ve hizmet sundu¤umuz 130 ülkede sektörümüze iliflkin
enerji verimlili¤i yasa ve yönetmeliklerine tam uyum sa¤l›yoruz.
Raporlama dönemindeki baflar›l› performans›m›z ile Morgan
Stanley Capital International (MSCI) Global Sürdürülebilirlik
Endeks Serileri’nde en yüksek seviye olan "AAA" notu ile
derecelendirilirken, Borsa ‹stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne
girmeye hak kazanan 29 flirket aras›nda yer ald›k. 2012
y›l›ndan bu yana Karbon Saydaml›k Projesi’ne (CDP) kat›l›m
sa¤larken, CDP Türkiye taraf›ndan dört y›l üst üste
ödüllendirildik.

‹novasyonu kurum kültürümüzün ve ifl modelimizin ayr›lmaz
bir parças› olmas›n› sa¤l›yor, süreçlerimizin tüm aflamalar›nda
yenilikçi çözümler gelifltiriyor, iflimizde fark yarat›yoruz. Çevre
dostu ürün araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na 2014’e oranla
%30’luk bir art›flla 47 milyon TL’lik bir kaynak ay›rd›k.
‹ngiltere’de, Cambridge Science Park’ta açt›¤›m›z onuncu
Ar-Ge merkezi ile bu alandaki küresel yat›r›mlar›m›z ad›na
önemli bir ad›m att›k.

2015 y›l›ndaki ilerleme ve uygulamalar›m›z›n sonuçlar›n›
ortaya koyan, ‹ngiltere’deki Beko Plc ve Romanya’daki Arctic
S.A. ifltiraklerimize ait insan kaynaklar› ve çevre verileri ile
örnek uygulamalar dâhil edilerek kapsam› geniflletilen bu
sekizinci sürdürülebilirlik raporumuzu sizlere sunmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.

Gurur duydu¤umuz 60 y›ll›k tarihimizden ald›¤›m›z güçle,
küresel varl›¤›m›z› yayg›nlaflt›rmaya ve ilkleri gerçeklefltirmeye
devam edece¤iz. Bu hedefimizi sürekli inovasyon ve teknoloji
alan›ndaki uzmanl›¤›m›z ile gerçeklefltirmeyi amaçl›yoruz.
Vizyonumuz ve kurumsal de¤erlerimiz do¤rultusunda 2016
y›l›nda ve sonras›nda paydafllar›m›z için ekonomik ve sosyal
de¤er yaratmaya devam edece¤iz.

Bu vesileyle, çal›flanlar›m›za, yetkili sat›c› ve servislerimize,
tedarikçilerimize, ifl ortaklar›m›za, müflterilerimize ve
hissedarlar›m›za bir kez daha teflekkürlerimi sunuyorum.

Sayg›lar›mla,

Hakan BULGURLU
Arçelik A.fi. Genel Müdürü

Gurur duyduğumuz 60 yıllık tarihimizden aldığımız güçle, küresel varlığımızı
artırmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu hedefimizi sürekli

inovasyon ve teknolojik uzmanlığımız ile gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyonumuz ve kurumsal değerlerimiz doğrultusunda 2016 yılında ve sonrasında
paydaşlarımız için ekonomik ve sosyal değer yaratmaya devam edeceğiz.
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2004 • 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.

• BM 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.2006

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

• Yal›n 6 Sigma uygulamalar›na bafllad›k.
• Türkiye d›fl›ndaki üretim iflletmelerinde “‹fl Hayat› De¤erlendirme ve ‹yilefltirme” anketi uygulamaya bafllad›k.2007

2008 • ‹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 sa¤lad›k.

• 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.
• 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.
• 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. Arctic Romanya bu ödülü alan ilk firma oldu.
• Durban ‹klim Konferans›nda Türkiye ‹klim Platformu dönem sözcüsü olarak Türkiye’yi temsil ettik.

2011

• 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 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 kuruluflu 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 9,28'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 Küresel Raporlama Giriflimi (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›” belgesini almaya hak kazand›k.

2013

• 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.
• CIPS (Chartered Institute of Purchasing & Supply) Kurumsal Sertifikas›’n› almaya hak kazandık.
• ISO 28000 Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetim Sistemleri belgesini almaya hak kazand›k.

2014

2003 • Türkiye Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan aç›klanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni kabul ettik.
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Borsa Istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste

2. kez yer aldık.

10’uncu Ar&Ge Merkezi Cambridge Üniversitesi Bilim Parkı

MSCI Global Sürdürülebilirlik Endeks Serileri’nde

en üst seviye olan AAA. derecesi.

Çalı�an Ba�ına E�itim

22,7 saat

Çevre Dostu Ürün
Ar&Ge çalı�maları için

47.057.582 TL

Kaza Sıklık Oranı         %45
Kaza A�ırlık Oranı         %55

2010             2015 Sera Gazı Emisyonları       %51

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

               9,48/10

Su Çekimi        %10

Atık Miktarı        %18

Etik ve Çevre ba�lıklarında Tedarikçi Denetimlerine ba�ladık.

CDP Türkiye’den Karbon Saydamlık Lideri Ödülü.

UNFCC COP21 “Road to Paris 2015 Project” kapsamında, Responsible Corporate
Engagement in Climate Policy alanında taahhütte bulunduk.

Birle�mi� Milletler Paris �klim Konferansı COP21’de Türkiye’yi Temsil Ettik.

Dünya Bankası ve IFC’nin Washington’da düzenledi�i �klim Hareketi ve
Ye�il Rekabetçilik etkinli�ine katıldık.

Koç Holding’in sosyal sorumluluk programı Ülkem �çin: Toplumsal Cinsiyet
E�itli�ini Destekliyorum’a destek.



14.166

Net Satışlar
2015

Milyon TL

Net Satı�ların Ürün
Grubu Bazında Da�ılımı

Milyon Euro 2015

Net Satı�ların Bölgesel
Da�ılımı

Milyon Euro 2015
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Arçelik A.fi. Hakk›nda

Koç Holding bünyesinde, dayan›kl› tüketim ve tüketici
elektroni¤i sektörlerinde üretim, pazarlama ve sat›fl sonras›
destek hizmetleri ile faaliyet gösteren Arçelik A.fi. 1955 y›l›nda
kurulmufltur. Arçelik A.fi. bugün; dünya çap›nda 27.000
çal›flan›, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika ve
Tayland’da olmak üzere 15 üretim tesisi, 30 ülkede sat›fl ve
pazarlama ofisi ve 10 markas›yla (Arçelik, Beko, Grundig,
Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy ve
Altus) 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktad›r.

Arçelik A.fi. beyaz eflya sektöründe Avrupa’n›n üçüncü büyük
beyaz eflya flirketi konumundad›r. fiirket, Romanya’da Arctic
markas›, Güney Afrika’da Defy markas› ile pazar lideridir.
fiirketin global beyaz eflya markas› Beko, 2008 – 2015 y›llar›
aras›nda Avrupa pazar›nda pazar pay›n› en çok art›ran marka
olmufltur.

Türkiye
1.896

Di�er
669

Avrupa
2.126

2015

Beyaz E�ya

3.411

Tüketici
Elektroni�i

 651
Di�er

629

2014

893
Net

Kar

Milyon TL
1.157

Faaliyet
Karı

Milyon TL

( Milyon TL )
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* Faaliyet kar marj› ve FVAÖK marj› geçmifl 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 düflülerek, sabit k›ymet sat›fllar›ndan gelir ve giderler eklenerek

  hesaplanm›flt›r

Sürdürülebilirlik Raporu 2015
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Uluslararas› Sat›fl ve Pazarlama – Ar-Ge Ofisleri
Ardutch B.V. Taiwan Branch 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
Beko Balkans S›rbistan
Beko Thai Co., Ltd. Tayland
Beko Malaysia Appliances Malezya
Vietbeko Co., Ltd. Vietnam
Beko R&D Office Tayvan
Beko Plc. R&D Center ‹ngiltere
METU Technopolis R&D Center Ankara, Türkiye

Üretim Tesisleri – Ar-Ge Merkezleri
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
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
Buzdolab› ‹flletmesi Tayland, Rayong(*)

(*) Beko Thai Co. 2015 y›l› sonunda deneme üretimlerini gerçeklefltirmifl ve
  2016 Ocak ay›nda ise üretim faaliyetlerine bafllam›flt›r.
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Etkin yönetiflim yap›s›, Arçelik A.fi.’nin sürdürülebilirlik stratejisini gerçeklefltirmek ad›na
baflvurdu¤u bafll›ca enstrüman konumundad›r. Bu do¤rultuda iç ve d›fl paydafllar›n›n
flirket faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine kat›l›mlar›n› kolaylaflt›racak etkin iletiflim
mekanizmalar› oluflturmak Arçelik A.fi.’nin yönetim yaklafl›m›n› da belirleyen bafll›ca ilkeler
aras›nda gelmektedir. Arçelik A.fi., kurumsal yönetim ilkelerine olan ba¤l›l›¤› do¤rultusunda
hayata geçirdi¤i yönetsel uygulamalar› modern sistem ve standartlar ile desteklemekte,
etkin risk yönetimi uygulamalar›yla flirkete ve de¤er zincirine yönelik operasyonel, finansal
ve çevresel riskleri f›rsatlara dönüfltürmenin yollar›n› aramaktad›r. ‹fl ve sürdürülebilirlik
stratejilerini entegre bir flekilde oluflturan fiirket, genifl operasyon co¤rafyas›nda oluflturdu¤u
genifl sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanlar›n› pozitif bir niteli¤e büründürmeyi bafll›ca
misyonu olarak addetmektedir.

√ Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,48’e yükselttik.
√ 2015 y›l›nda Borsa ‹stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanan 29
  flirketten biri olduk.

Yönetim Yaklafl›m›



Arçelik A.fi., 60 y›ll›k ifl ve sektör tecrübesi ›fl›¤›nda gelifltirdi¤i
kurumsal yönetim yap›s›n› üst düzey sistem ve standartlar
ile desteklemekte, bu alandaki performans›n› sürekli bir
ad›m öteye tafl›maktad›r. fiirket, hesap verebilirlik,
sorumluluk, aç›kl›k ve fleffafl›k, adil davran›fl ilkeleri etraf›nda
flekillendirdi¤i kurumsal yönetim anlay›fl› do¤rultusunda
etkin paydafl kat›l›m›n›, etkili denetim mekanizmalar›n› ve
fleffaf raporlama uygulamalar›n› merkezine alan faaliyetler
yürütmektedir. fiirketin en üst kademesinden di¤er tüm
kademelere ve de¤er zincirine yay›lan bu yap› ve anlay›fl,
Arçelik A.fi.’nin gerek finansal gerekse sosyal ve çevresel
alanlarda ortaya koydu¤u pozitif etkinin yap›tafllar›n›
oluflturmaktad›r.

Arçelik A.fi., Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim
‹lkeleri temel al›narak, a¤›rl›kland›r›lm›fl dört ana bafll›k
alt›nda gerçeklefltirilen ba¤›ms›z de¤erlendirmeler ile
kurumsal yönetim derecelendirme notunu düzenli olarak
ölçmekte ve bu alandaki performans›n› istikrarl› bir flekilde
iyilefltirmektedir. “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 kurumsal yönetim
derecelendirme notu 2011 y›l›nda %85,91’e, 2012 y›l›nda
%91,07’ye, 2013 y›l›nda %92,80’e, 2014 y›l›nda %94,11’e,
raporlama döneminde ise %94,80’e yükseltilmifltir.

Arçelik A.fi.’nin kurumsal yönetim alan›nda ortaya koydu¤u
istikrarl› geliflim paydafllar›na sa¤lad›¤› güven ve vadetti¤i
istikrar›n temelini oluflturmaktad›r. Kâr hedeflerine ulaflman›n
ifl sonuçlar› ve güçlü sermaye yap›s› kadar kurumsal itibar›na
da ba¤l› oldu¤unun bilinciyle hareket eden flirket, y›llar
içerisinde oluflturdu¤u bu itibar› önemli bir de¤er olarak
görmekte ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum
do¤rultusunda yönetmektedir. 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.’nin yönetim yap›s› Genel Kurul taraf›ndan
seçilen bir Yönetim Kurulu'nun tek kademeli bir sistemden
oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu 12 üyeden oluflurken,
bunlardan 4’ü ba¤›ms›z üye, tamam› ise icrada görevli
olmayan üye statüsündedir. Yönetim Kurulu üyelerinin
tamam› Arçelik A.fi.’nin ekonomik performans›ndan sorumlu
olup, Genel Müdür flirketin sosyal ve çevresel performans›na
yönelik icra sorumlulu¤unu üstlenmektedir. ‹cra organlar›n›n
bafl›nda bulunan Genel Müdürlük ile Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› görevleri farkl› kiflilerce yürütülmektedir.

Görev ve sorumluluklar›n› yerine getirirken muhtelif kurumsal
yönetim araçlar› ile etkin organizasyon yap›s›ndan yararlanan
Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu, baflta risk yönetimi, denetim,
kurumsal yönetim, yürütme ve sürdürülebilirlik alanlar›nda

olmak üzere komiteler ve uzmanl›k kurulundan yard›m
almaktad›r. fiirketin önündeki muhtemel operasyonel,
stratejik, finansal ve tüm di¤er risklerin tespitini gerçeklefltiren
Risk Yönetim Komitesi, 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
‹lkeleri 'ne uyumun ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n
gerçeklefltirilmesi için Yönetim Kurulu'na öneriler sunan
Kurumsal Yönetim Komitesi, ayn› zamanda Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine
getirmektedir. Yönetim Kurulu ile idari yap› aras›nda etkin
koordinasyonu sa¤lamak için Yürütme Komitesi
çal›flmaktad›r. 2014 y›l›nda 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.

Arçelik A.fi.’de Yönetim Kurulu’ndan bafllayarak
organizasyonun tüm kademelerini kapsayacak flekilde
bütüncül bir perspektifle gerçeklefltirilen risk yönetimi
uygulamalar› ile flirketin ve de¤er zincirinin varl›¤›n›,
geliflmesini ve devam›n› tehlikeye atabilecek risklerin erken
teflhisi sa¤lanmakta, risklerle ilgili önlemlerin etkili bir flekilde
uygulanmas› temin edilmektedir. Süreçler, insan kayna¤›,
bilgi birikimi ve teknoloji ile uyumlu bir flekilde gerçeklefltirilen
Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalar›yla ifl devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas› ve küresel rekabet avantaj› yarat›lmas›
hedeflenmektedir. fiirketin mevcut de¤erlerini korurken
paydafllar› için yeni de¤erler yaratacak ve f›rsatlar› yönetecek
flekilde oluflturulan bu uygulamalar ayn› zamanda süreçler
aras›ndaki iletiflimi de sa¤layacak flekilde gelifltirilmifltir.

Arçelik A.fi.’de risk yönetimi organizasyonu flirketin tüm
iflletmelerini, merkezi birimlerini ve yurtd›fl› ifltiraklerini içine
alan ve risk yönetimi uygulamalar›n›n ifl süreçleriyle entegre
bir flekilde yönetilmesine olanak sa¤layan çok katmanl› bir
yap›ya sahiptir. 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, risk yönetimi organizasyonunun bafl›nda yer
almaktad›r. Komite, risklerin erken tespiti, de¤erlendirilmesi,
olas› etkilerinin hesaplanmas›, raporlanmas›, gerekli
önlemlerin al›nmas›, karar mekanizmalar›nda dikkate al›nmas›
ve risklere iliflkin etkin iç kontrol sistemlerinin gelifltirilmesi
hususlar›nda Kurul’a tavsiye ve önerilerde bulunmaktad›r.

Kurumsal Yönetimi

Risk Yönetimi
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Komite’nin alt›nda gerçeklefltirilen iflbölümü ile ‘Risk
Koordinasyonu ve Gözetimi’ ile ‘Fonksiyonel Risk Yönetimi’
ad› verilen süreçler gerçeklefltirilmektedir. Fonksiyonel Risk
Yönetimi do¤rultusunda Arçelik A.fi. üst yönetim ekibinde
yer alan direktörler ve grup flirketlerinin ülke müdürleri, kendi
organizasyonlar›na ait risklerin yönetiminden veya farkl›
organizasyonlara ait risklerin azalt›lmas›nda kendi
organizasyonlar›na atfedilen görevlerden sorumludurlar.
Direktörler ve ülke müdürlerinin organizasyonlar›nda
görevlendirdikleri risk sorumlular›, ilgili olduklar› süreçlerde,
temsil ettikleri fonksiyonlar ve Kurumsal Risk Yönetim
Direktörlü¤ü ile risk iletiflimini sa¤lamaktad›r.

Kurumsal risk yönetimi uygulamalar›n›n organizasyonun her
kademesinde yürütülmesine olanak sa¤layan Fonksiyonel
Risk Yönetimi süreçleri Kurumsal Risk Yönetimi
Direktörlü¤ü’nün liderlik etti¤i Risk Koordinasyonu ve Gözetimi
süreçlerine tabi bir flekilde gerçeklefltirilmektedir. Finansman
ve Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluflturulan
Direktörlük, oluflturdu¤u risk yönetim sistemi araçlar›yla
koordinasyon ve gözetim süreçlerini yürütmekte ve Risk
Yönetim Komitesi’ne raporlama yapmaktad›r.

Arçelik A.fi.’de 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 arz eden 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.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Arçelik A.fi. küresel operasyon co¤rafyas›nda genifl sosyal,
çevresel ve ekonomik etki alanlar› oluflturmakta, sorumlu ve
etkili sürdürülebilirlik yönetimi uygulamalar›yla bu etkilerini
pozitif bir niteli¤e kavuflturmay› amaçlamaktad›r. Topluma
ve do¤aya sayg›l› faaliyetler yürütmeyi sürdürülebilirlik
anlay›fl›n›n temeline yerlefltiren fiirket; sosyal, ekonomik, etik
ve çevresel alanlardaki paydafl beklentilerini bafll›ca yol
gösteren olarak kabul etmekte, bu alanlardaki riskleri f›rsatlara
dönüfltürmenin yollar›n› aramaktad›r. Etkin sürdürülebilirlik
yap›lanmas› ile sürdürülebilirlik politikalar›n›n yönetim
seviyesinden en alt kademelere tüm organizasyonda ve
de¤er zincirinde yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Sürdürülebilirlik performans› Arçelik A.fi.’nin kendi
organizasyonuyla s›n›rland›r›lmayarak de¤er zinciri
unsurlar›n›n performans› da ba¤lay›c› kabul edilmektedir.

Finansal baflar›lar›n›n ancak sürdürülebilir bir ifl modeliyle
kal›c› olabilece¤ine inanan Arçelik A.fi., kurumsal politika
ve stratejilerini sürdürülebilirlik anlay›fl› do¤rultusunda
flekillendirmekte, ifl hedefleri ile sürdürülebilirlik hedeflerini
entegre bir flekilde yönetmektedir. Sürdürülebilirlik önceliklerini
paydafl beklentileri do¤rultusunda flekillendiren ve bu öncelikli
alanlarda paydafllar› için azami art› de¤er yaratmay›
hedefleyen fiirket, performans sonuçlar›n› fleffafl›k ve hesap
verebilirlik ilkeleri do¤rultusunda yine paydafllar›n›n
görüfllerine sunmaktad›r. fiirket paydafl geri bildirimlerini
sürdürülebilirlik alanlar›ndaki geliflim planlar› için en önemli
girdiler olarak kabul etmektedir. Denetim mekanizmalar› ile
geliflim planlar›n›n etkin bir flekilde hayata geçirilmesi güvence
alt›na al›nmaktad›r.

Fonksiyonel Risk Yönetimi Risk Koordinasyonu & Gözetimi

Arçelik A.�. Yönetim Kurulu Risk Komitesi

CEO
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√ Sürdürülebilirlik Yap›lanmas›

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.’de sürdürülebilirlik yönetiminin en üst mercii
konumundad›r. Arçelik A.fi. Üst Yönetimi’nin kat›l›m›yla
oluflturulan Kurul’un üyeleri sorumluluk alanlar›ndaki
sürdürülebilirlik faaliyetlerini kontrol ve koordine etmekte ve
Sürdürülebilirlik Çal›flma Kurullar›’na baflkanl›k etmektedir.

Uzmanl›k ve sorumluluk esaslar›na göre oluflturulan
Sürdürülebilirlik Çal›flma Kurullar›, Sürdürülebilirlik Kurulu’nda
al›nan kararlar›n uygulanmas›n› ve yayg›nlaflt›r›lmas›n›
sa¤lamaktad›r. Sürdürülebilirlik konular›ndan sorumlu yönetici
ve/veya uzmanlardan oluflan Çal›flma Kurullar› alanlar›ndaki
performans sonuçlar›n› ve geliflmeleri Sürdürülebilirlik
Kurulu’na 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.
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Arçelik A.fi. etkin sürdürülebilirlik yap›lanmas›n› kurumsal
de¤erlerini flirketin sürdürülebilirlik stratejisi ile buluflturan
kurumsal politikalarla desteklemektedir. 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 politikalarla tam uyumu
gözetilmektedir.

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.

Arçelik A.�. Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik Kurulu

Kurul Başkanı
(Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali �şler)

Kurul Genel Sekreteri
(Sürdürülebilirlik ve Resmi �lişkiler Direktörü)

Sürdürülebilirlik Çalı�ma Grupları

Kurumsal
�letişim

Direktörü

�novasyon
Direktörü

Tüketici
Hizmetleri
Direktörü

�nsan
Kaynakları
Direktörü

Stratejik
Planlama
Direktörü

Finansman
Direktörü

Genel Müdür
Yardımcısı -

Türkiye Satış

Genel Müdür
Yardımcısı -
Üretim ve
Teknoloji

Çevre
Koordinasyonu

Kurulu

Enerji
Koordinasyonu

Kurulu

�klim Değişikliği
Koordinasyonu

Kurulu

Yeşil Kimya
Koordinasyonu

Kurulu

�ş Sağlığı ve
Güvenlik Kurulu

�nsan Hakları ve
�ş Etiği Kurulu

Değer Zinciri
Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik
Raporlaması

Kurulu



√ Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi

Arçelik A.fi. raporlama döneminde gerçeklefltirdi¤i
Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi çal›flmas› ile
flirketin sürdürülebilirlik performans› üzerinde etki sahibi
olan öncelikli konular› belirlemifltir. GRI G4 Sürdürülebilirlik
Raporlamas› K›lavuzlar›’n›n genel hatlar›n› tan›mlad›¤›
bütünlük, sürdürülebilirlik kapsam›, öncelik ve paydafl
kapsay›c›l›¤› ilkeleri do¤rultusunda gerçeklefltirilen çal›flmada
üç ana aflamadan oluflan bir önceliklendirme süreci
gerçeklefltirilmifltir.

Çal›flman›n ilk aflamas›nda Arçelik A.fi. üst yönetiminin ve
Arçelik A.fi.’nin organizasyonel yap›s›n›n tüm boyutlar›yla
temsil edildi¤i Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporlamas›
Çal›flma Grubu’nun kat›l›m›yla fiirketin sektörel, operasyonel
ve co¤rafi niteliklerine uygun potansiyel öncelikli konulardan
oluflan bir öncelikli konu evreni belirlenmifltir. Çal›flman›n
ikinci aflamas›nda konu evreni bir anket uygulamas›yla iç
paydafllar›n görüfllerine sunulmufltur. fiirketin orta ve üst
düzey yönetim kademelerinde görevli çal›flanlar›n kat›ld›¤›
ankette, 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.

Çal›flman›n her iki aflamas›nda Koç Holding’in gerçeklefltirdi¤i
“sektörel sürdürülebilirlik öncelikleri taramas›” çal›flmas› için
derlenen bilgilerden yararlan›lm›flt›r. Son aflamada, anket
yan›tlar› Sürdürülebilirlik Raporlamas› Çal›flma Grubu’nda
görev alan uzman temsilcilerinin de¤erlendirmelerine
sunulmufl, paydafl geri bildirimlerinin de dikkate al›nd›¤›
çal ›flman›n sonucunda öncel ik lendirme süreci
tamamlanm›flt›r.

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi çal›flmas›
sonucunda belirlenen öncelikli konular sürdürülebilirlik
raporunun 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.

Yönetim Yaklafl›m›
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ÖNCEL‹KL‹ KONULAR Tedarik Üretim Da¤›t›m Pazarlama ve Sat›fl Sonras›
Süreçleri  Süreçleri Süreçleri  Sat›fl Süreçleri  Süreçleri

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 ‹nisiyatiflerine Kat›l›m

Arçelik A.fi. operasyon co¤rafyas›nda yer alan ülkelerde
yasal düzenlemelere tam uyum gösterdi¤i gibi 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
uyum sa¤lamaktad›r.

Ba¤l› oldu¤u Koç Toplulu¤u’nun 2006 y›l›nda imzalad›¤›
Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne uyum
sa¤layan Arçelik A.fi., sözleflmede belirtilen insan haklar›,
çal›flma standartlar›, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerinin
hem kendi operasyonlar›nda hem de tedarikçi de¤erlendirme
süreçlerinde takibini sa¤lamaktad›r. fiirket ayn› zamanda
Türkiye’de ve yurtd›fl›nda yer alan üretim tesislerini 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
denetlenmesini sa¤lamaktad›r.

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 alan
Arçelik A.fi., Avrupa Birli¤i’nin sektörel regülasyon ve
direktiflerine tam uyum göstermektedir. fiirket bu kapsamda
2017 y›l›nda devreye girecek olan Avrupa Birli¤i Etiketleme
Düzenlemeleri’ne iliflkin çal›flmalara katk› sa¤lamaktad›r.
Ayn› zamanda Türkiye’deki mevzuat›n AB düzenlemeleri ile
uyumlaflt›r›lmas›na yönelik çal›flmalara kat›lmaktad›r. Bu
do¤rultuda tüm ürünlerimiz geçerli tüm AB standart, direktif
ve düzenlemelerine uyum sa¤lamaktad›r.

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

Arçelik A.fi. raporlama döneminde dünyan›n önde gelen
endekslerinden MSCI (Morgan Stanley Capital International)
Global Sürdürülebilirlik Endeks Serilerinde sektöründe en
yüksek seviye olan “AAA” notu ile derecelendirilmifltir. fiirket
ayn› dönemde, Borsa ‹stanbul'un (B‹ST) Kas›m 2014’te
hesaplamaya bafllad›¤›; B‹ST’te ifllem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performanslar› üst seviyede olan flirketlerin
yer ald›¤› BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne ikinci kez girmeyi
baflarm›flt›r.

‹klim de¤iflikli¤i etkilerinin azalt›lmas›na yönelik küresel
giriflimlere destek veren Arçelik A.fi., dünyan›n en sayg›n
çevre giriflimi olarak kabul edilen Karbon Saydaml›k
Projesi’nin (CDP) k›lavuzlar› do¤rultusunda çevresel
etkilerini raporlamaktad›r. 2014’te CDP Performans
Derecelendirmesinde en üst derece olan A performans
skorunu elde eden Arçelik A.fi., global “A Listesi: CDP ‹klim
Performans Liderleri Endeksi 2014’te yer alma hakk›
kazanm›flt›r. Bu alandaki baflar›s›n› 2015 y›l›nda da
sürdürmeye devam eden fiirket, CDP Türkiye 2015 Karbon
Saydaml›k Liderleri aras›nda yer alm›flt›r. fiirket ayr›ca, CDP
taraf›ndan bafllat›lan ve iklim de¤iflikli¤i ile mücadele
konusunda küresel bir proje olan “Road to Paris 2015 Project”
kapsam›nda, “Responsible Corporate Engagement in Climate
Policy” (‹klim Politikalar›na Sorumlu Kurumsal Kat›l›m) alan›nda
taahhütte bulunmufltur.

‹klim de¤iflikli¤i ile mücadele kapsam›nda gerçeklefltirilen
çal›flmalara katk› sa¤layan Arçelik A.fi., Türkiye ‹klim
Platformu üyesidir. ‹klim de¤iflikli¤ine dikkat çekmeyi
amaçlayan “2°C Bildirisi”ni de imzalayan Arçelik A.fi., ifl
dünyas›n›n ve di¤er küresel aktörlerin iklim de¤iflikli¤i
politikalar›na iliflkin organizasyonlar›na üst düzeyde temsil
ile kat›l›m sa¤lamakta, içindeki çal›flma gruplar›nda aktif
olarak görev almaktad›r. Durban, Doha ve Varflova’n›n
ard›ndan raporlama döneminde Paris’te gerçeklefltirilen
Dünya ‹klim De¤iflikli¤i Konferans›’na da kat›lan Arçelik A.fi.,
7 Aral›k ‘Enerji Günü Etkinli¤i’ndeki iki ayr› panelde Türkiye’yi
temsil etmifltir. Uluslararas› Sat›fllardan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Rag›p Balc›o¤lu Birleflmifl Milletler ve Dünya
Bankas›’n›n ortak giriflimi Sustainable Energy for All (SE4All
- Herkes için Sürdürülebilir Enerji) taraf›ndan düzenlenen,
“Enerji Verimlili¤i ve Elektrikli Ev Aletleri” alan›ndaki giriflimleri
ele alan panelde bir konuflma yapm›flt›r. Ayr›ca Arçelik A.fi.
Sürdürülebilirlik ve Resmi ‹liflkiler Direktörü Fatih Özkad›
Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP) ve Küresel Çevre
Fonu’nun (GEF) bir giriflimi olan Verimlilik ‹çin Birlik (United
for Efficiency – U4E) projesi için düzenlenen “Enerji Verimlili¤i:
Ezber Bozan” panelinde bir konuflma yapm›flt›r.

Dünya Bankas›’n›n 2015 y›l›nda Washington’da düzenledi¤i
‘‹klim Hareketi ve Yeflil Rekabetçilik’ etkinli¤ine kat›lan Arçelik
A.fi. CEO’su Hakan Bulgurlu iklim de¤iflikli¤i ile mücadelede
küresel dayan›flma, sürekli yat›r›m ve inovasyonun önemini
vurgulam›flt›r. fiirket UNEP ve GEF taraf›ndan yürütülen
Verimlilik için Birlik (United for Efficiency – U4E) projesine
kat›l›m sa¤lam›fl, baflta Güney Afrika ve Tayland’daki
buzdolaplar› olmak üzere, geliflmekte olan ülkelerde enerji
verimli ev ürünlerine geçifle teknik destek sa¤lam›flt›r.
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Yönetim Yaklafl›m›

Paydafllarla Diyalog

Arçelik A.fi. paydafllar›n›n karar verme süreçleri ile faaliyetlerine kat›l›m›n› sürdürülebilirlik anlay›fl›n›n temeline yerlefltirmekte;
fleffaf, hesap verebilir ve kat›l›mc› yönetim anlay›fl› do¤rultusunda paydafllar› için aç›k ve etkili iletiflim mecralar›
oluflturmaktad›r. fiirketin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri üzerinde etki sahibi olan tüm kifli ve kurumlar Arçelik
A.fi.’nin paydafllar› olarak tan›mlanmaktad›r. fiirket, iletiflim kuraca¤› paydafl gruplar›n› belirlerken, ortak bir hedef
do¤rultusunda verimli çal›flmalar gerçeklefltirebilece¤i, ortak etik ilkeleri benimseyen ve birlikte kal›c› de¤erler yaratabilece¤i
paydafllar›n› öncelikli konumda de¤erlendirmekte, bu paydafllar› için gelifltirdi¤i kat›l›m mekanizmalar›n› sürekli bir flekilde
gelifltirmek ad›na çaba sarf etmektedir.

Her bir paydafl grubunun özellikleri ve Arçelik A.fi. faaliyetleri içerisindeki konumlar› göz önünde bulundurularak
oluflturulan paydafllara özgün iletiflim kanallar› ile paydafl gruplar›yla de¤iflen s›kl›klarda bir araya gelinmektedir.  Anket,
araflt›rma ve uygulama gibi belirli bir sistem ya da sürecin parças› olan uygulamalar en az y›ll›k olarak, kamuya yap›lan
aç›klamalar çeyrek y›l ya da y›ll›k olarak gerçeklefltirilmektedir. Di¤er kat›l›m uygulamalar› ihtiyaca yönelik olarak anl›k
flekilde hayata geçirilmekte, özel durumlarda anl›k iletiflim araçlar›ndan yararlan›lmaktad›r.
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Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n flirket karar
alma süreçlerine aktif kat›l›m›

desteklenmekte, bu do¤rultuda y›llar
içinde etkinli¤i ispatlanm›fl iletiflim

mekanizmalar›ndan yararlan›lmaktad›r.
Öneri sistemi ve çal›flan anketleri ile

çal›flanlar›n görüfl ve önerilerini
paylaflmalar› teflvik edilmekte, her y›l

gerçeklefltirilen çal›flan ba¤l›l›¤›
araflt›rmas› ile daha iyi bir çal›flma ortam›
için gerçeklefltirilecek iyilefltirmeler için

önemli girdiler elde edilmektedir.
Çal›flanlar›n hem birbirleri ile iletiflim için

kulland›klar› hem de flirket
faaliyetlerinden en h›zl› bir flekilde

haberdar olmalar›n› sa¤layan intranetin
yan› s›ra kurumsal web sitesi, kurumsal
televizyon kanal›, bültenler, iç yay›nlar,
e¤itimler ile faaliyet ve sürdürülebilirlik

raporlar› gibi iletiflim araçlar›ndan
yararlan›lmaktad›r.

Arçelik A.fi. de¤er zincirinin en
önemli bileflenlerinden Yetkili Sat›c›,
Servis ve Distribütörler, flirket faaliyet,
ürün ve hizmetlerine iliflkin olarak
sürekli olarak bilgilendirilmekte,

operasyonlar›n› etkili ve sürdürülebilir
bir flekilde yürütebilmeleri için gerekli

bilgi ve becerilerini gelifltirici
çal›flmalar gerçeklefltirilmektedir.

Y›ll›k toplant›lar, yüz yüze görüflmeler,
internet siteleri, kurumsal televizyon
kanallar›, e¤itim ve seminerler bu

do¤rultuda kullan›lan bafll›ca iletiflim
araçlar› aras›nda yer almaktad›r.

On-line portal, ziyaretler ve denetimler
Arçelik A.fi.’nin tedarikçilerle olan

diyalogunda kulland›¤› bafll›ca mecralard›r.
Tedarikçi Günleri, ‹novasyon ve Teknoloji
Günleri ile paydafll›k ve ortak hedef süreklili¤i

sa¤lan›rken, faaliyet ve sürdürülebilirlik
raporlar› kullan›lan di¤er iletiflim araçlar›d›r.

Arçelik A.fi.’nin dernek, vak›f, araflt›rma kurumu, enstitü, birlik ve sektörel
kurulufl gibi muhtelif kurulufllara üyeli¤i bulunurken, üyelik baz›nda aktif
kat›l›m, yürütülen ortak çal›flma ve projeler flirketin bu paydafl gruplar›yla

diyalogunun temelinde yer almaktad›r. Sanayinin geliflimi, çevre ve
toplum alanlar›ndaki sorunlar›n çözümü için paydafllarla çeflitli

platformlarda bir araya gelen fiirket ayn› zamanda üz yüze görüflmeler
ile faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlar›n› etkin iletiflim araçlar› olarak

de¤erlendirmektedir.

Tüketiciler

Çal›flanlar

Hissedarlar

Yetkili Sat›c›,
Servis ve

Distribütörler

Tedarikçiler

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

Sendikalar

Kamu
Kurulufllar›

Yerel Toplum

Arçelik A.fi. faaliyet co¤rafyas›nda yer alan yerel
topluluklar›n beklentilerini ö¤renmek için çeflitli

araflt›rma ve anket çal›flmalar›ndan yararlanmakta,
bu beklentilere ürün ve hizmetlerinin yan› s›ra

sosyal ve çevresel alanlardaki e¤itim uygulamalar›
ve toplumsal projelerle yan›t vermektedir. Kurumsal
web sayfalar›, televizyon, gazete ve radyo yay›nlar›
ve faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlar› bafll›ca
iletiflim uygulamalar› aras›nda yer almaktad›r.

Arçelik A.fi., tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek
ad›na muhtelif anket, toplant›, yüz yüze görüflme ve odak
grup çal›flmalar› düzenlemekte, oluflturdu¤u destek hatlar›
ile tüketicilerin teknik destek ve flikâyet bildirimleri gibi
taleplerine yan›t vermektedir. Tüketicilerin Arçelik A.fi.
faaliyet, ürün ve hizmetlerinden haberdar olmalar› için

pazarlama iletiflimi araçlar›n›n yan› s›ra faaliyet ve
sürdürülebilirlik raporlamas›ndan yararlan›lmaktad›r.

Arçelik A.fi.’nin hissedarlar›yla
iletiflim sa¤lad›¤› bafll›ca mecra

Genel Kurul Toplant›lar›’d›r.
Hissedarlar toplant›larda ilgili

düzenlemelerde belirtilen kurallar
çerçevesinde görüfllerini dile

getirme ve bilgi edinme haklar›n›
kullanmaktad›r. Hissedarlar ile

iletiflimde kullan›lan di¤er iletiflim
kanallar› faaliyet ve sürdürülebilirlik

raporlar›, internet, özel durum
aç›klamalar›, roadshow ve yat›r›mc›

sunumlar›d›r.

Arçelik A.fi. kamu
kurulufllar›n›n flirket

faaliyetlerine ve sektöre
iliflkin bilgi taleplerini

karfl›lamakta, sektörel ve
toplumsal geliflim

amac›yla oluflturduklar›
proje ve inisiyatiflere
destek vermektedir.

Karfl›l›kl› iyi niyete dayal›, yap›c›
bir diyalog kurulan sendikalar›n

Arçelik A.fi.’nin karar alma
süreçlerine kat›l›mlar›

önemsenmekte, çal›flanlarla ilgili
al›nacak kararlarda görüfllerine

dan›fl›lmaktad›r. Toplu ifl
sözleflmesi süreçleri sendikal

iliflkilerin en yo¤un oldu¤u
dönemlerdir.
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S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARINA KATILIM KATILIM DÜZEY‹

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 ‹fl Konseylerinde ‹fl Konseyi Üyeli¤i: Yürütme Kurulu üyeli¤i ve Kurucu Baflkanl›k

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

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

Türkiye Etik ve ‹tibar Derne¤i (TE‹D) Üst Düzeyde Temsil

Is›tma So¤utma Klima Araflt›rma ve E¤itim Vakf› (ISKAV) Mütevelli Heyeti Üyeli¤i

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

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

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve ‹hracatç›lar› Derne¤i (KES‹D) Yönetim Kurulu üyeli¤i

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

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



‹nsan ve çal›flan haklar›na sayg›l› bir iflveren olmak Arçelik A.fi.’nin bafll›ca sürdürülebilirlik
öncelikleri aras›nda yer almaktad›r. fiirket bu anlay›fl ekseninde tasarlad›¤› ve hayata
geçirdi¤i insan kaynaklar› uygulamalar›n› sürekli olarak gelifltirmekte, bu alandaki örnek
performans›n› bir ad›m öteye tafl›maktad›r. ‹nsan ve çal›flan haklar› politikalar›n› gönüllü
kat›l›mc›s› oldu¤u uluslararas› inisiyatiflerin gereklilikleri do¤rultusunda tan›mlayan Arçelik
A.fi., yine bu inisiyatiflerin ortaya koydu¤u gereklilikler do¤rultusunda performans›n› fleffaf
bir flekilde raporlamaktad›r.

Çal›flanlar›na adil, kat›l›mc›, geliflimi destekleyen, sa¤l›kl› ve güvenli bir ifl ortam› sunmak
Arçelik A.fi.’nin ifl öncelikleri aras›nda yer almaktad›r. fiirket bu do¤rultuda insan ve çal›flan
haklar›n› esas alan insan kaynaklar› politikalar› ekseninde hareket etmekte, ifle al›mdan
bafllayarak tüm süreçlerde ayr›mc›l›k karfl›tl›¤› ilkesi gözetilmektedir. Tüm iç paydafllar›n
karar alma süreçlerine kat›l›m›n› teflvik edecek iletiflim mekanizmalar› sunulmakta, her
kademeden çal›flan›n mesleki ve kiflisel geliflimine yard›mc› olacak kariyer planlama
uygulamalar›ndan yararlan›lmaktad›r. Öncü ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulamalar›na imza
at›lmakta, bu alandaki performans›n sürekli olarak geliflimi güvence alt›na al›nmaktad›r.

√ Yeni ifl olanaklar› yaratarak çal›flan say›m›z› art›rd›k.
√ Çal›flanlar›m›za kifli bafl›na ortalama 22,7 saat e¤itim sa¤lad›k.
√ Çal›flanlar›m›za 21.497 kifli*saat çevre e¤itimi sa¤lad›k.
√ Çal›flanlar›m›z›n sundu¤u 1.808 öneriden 1.263’ünü hayata geçirdik.
√ Etkin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulamalar›yla kaza s›kl›k oran›m›z› %45, kaza a¤›rl›k
  oran›m›z› ise  %55 oran›nda düflürdük.

‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg›



Arçelik A.fi. gönüllü kat›l›mc›s› oldu¤u uluslararas› inisiyatiflerin
insan ve çal›flan haklar› bafll›klar›ndaki direktiflerine riayet
etmekte, yaklafl›m ve uygulamalar›n›n ba¤›ms›z denetim
kurulufllar› taraf›ndan denetlenmesini sa¤lamaktad›r. fiirket,
ba¤l› oldu¤u Koç Toplulu¤u’nun imzac›s› oldu¤u Birleflmifl
Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesince belirtilen insan haklar›
ve çal›flma standartlar› ilkelerine uyum sa¤lamakta,
sürdürülebilirlik raporlar› ile bu alandaki performans›n›
paydafllar›n›n görüfllerine sunmaktad›r.

Arçelik A.fi.  insan kaynaklar› politikalar›n›n kökeninde adil
ve ayr›mc›l›k karfl›t› bir yaklafl›m esas al›nmaktad›r. ‹fle alma
süreçlerinde e¤itim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime
sahip tüm adaylara eflit f›rsatlar sa¤lanmakta; ücretlendirme,
yan haklar ve terfi konular›nda liyakati esas alan uygulamalar
gerçeklefltirilmektedir. Tüm çal›flanlar etnik köken, ›rk, dil,
din, yafl, cinsiyet, uyruk, maluliyet veya kültürel farkl›l›k ayr›m›
yap›lmaks›z›n eflit kabul edilmektedir. Bu yaklafl›m temel
al›narak tüm insan kaynaklar› süreçlerinde do¤ru ifle do¤ru
insan, eflit ifle eflit ücret, baflar›ya ba¤l› liyakat ve herkese
eflit f›rsat prensipleri ile hareket edilmektedir. Arçelik A.fi.’nin
faaliyet gösterdi¤i tüm co¤rafyalarda, ilgili yasal mevzuat
çerçevesinde çal›flanlar›n sendikal örgütlenme özgürlü¤ü
ve toplu sözleflme haklar› gözetilmekte, hem Arçelik A.fi.’de
hem de tedarikçilerimizde “Çocuk ‹flçi ve Zorla ve Zorunlu
Tutarak Çal›flt›rmama” ilkesinin gere¤i yerine getirilmektedir.

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

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.
ayn› zamanda ‹flyeri Sosyal Uyumluluk Giriflimi'ne (Business
Social Compliance Initiative, BSCI) üyedir. Giriflimin ortaya
koydu¤u yükümlülükler do¤rultusunda Arçelik A.fi.’nin tüm
üretim tesisleri, yasal mevzuata uyumluluk, sendikal
örgütlenme ve toplu sözleflme özgürlü¤ü, ayr›mc›l›¤›n
önlenmesi, adil ücretlendirme, çal›flma saatleri, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, çocuk iflçili¤ini önleme, yönetim sistemleri ve
di¤er ilgili sosyal sorumluluk ilkeleri hakk›ndaki uygulamalar
aç›s›ndan denetlenmektedir.

Arçelik A.fi. etik de¤erlerinin çal›flanlar aras›nda
yayg›nlaflt›r›lmas›n› 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. ‹fle yeni giren tüm çal›flanlar ifle girifl
ifllemleri esnas›nda Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama
Prensipleri kitapç›¤›n› elden teslim almakta ve
bilgilendirilmektedirler. Ayn› zamanda ifle yeni giren tüm
beyaz yakal› çal›flanlar oryantasyon program› kapsam›nda
etik davran›fl kurallar›na iliflkin elektronik e¤itim almaktad›r.
E¤itim, Arçelik A.fi.’de kullan›lmakta olan elektronik e¤itim
sistemi (Koç Akademi) üzerinden çal›flanlara ifle girifl tarihleri
itibariyle gönderilmektedir. ‹lgili kural ve ilkelerin etkin bir
flekilde uygulanmas› için kurulan Etik Davran›fl Kurulu'na
raporlama döneminde yans›yan 2 adet flikâyet olmufltur.
Her iki vaka da Etik Kurul taraf›ndan soruflturma sürecine
dâhil edilerek karar alt›na al›nm›fl ve kararlar uygulanm›flt›r.
 Arçelik A.fi., Türkiye Etik ve ‹tibar Derne¤i’ne üye olup,
kurumsal düzeyde temsil edilmektedir.

19

Sürdürülebilirlik Raporu 2015



20

‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg›

Arçelik A.fi. Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama Prensipleri,
Türkiye’de 2010 y›l›nda uygulanmaya bafllanm›fl ve faaliyet
gösterilen Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Afrika,
Birleflik Krall›k, ‹spanya, ‹talya, M›s›r, Polonya, Rusya ve
Ukrayna’da i lg i l i  ü lkenin di l inde haz› r lanarak
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama
Prensiplerinin 11 farkl› dilde haz›rlanan versiyonlar›na
kurumsal web sitesinde yer alan ‹nsan Kaynaklar›/Etik
Davran›fl Kurallar›m›z bölümünden (http://www.arcelikas.com
/sayfa/1052/globaletik) ulaflabilirsiniz. Etik Davran›fl Kurallar›
ve Uygulama Prensiplerinin Arçelik A.fi.’nin faaliyet gösterdi¤i
tüm ülkelerde yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 2016
y›l›nda Global Etik ‹lkeler K›lavuzu’nun oluflturulmas›
planlanmaktad›r.

Etik kurallar›n iflleyifli ve sa¤l›kl› bir flekilde uygulanmas›
Arçelik A.fi. bünyesinde oluflturulmufl Etik Kurul arac›l›¤›yla
gerçekleflmektedir. Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile ilgili
Genel Müdür Yard›mc›s›, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü ve
Hukuk Müflaviri'nden oluflmaktad›r. ‹nsan Kaynaklar›
Direktörü, insan haklar› ilkelerini düzenlemek ve uygulamaktan
sorumludur.

Eflit ifle eflit ücret ilkesi do¤rultusunda uygulanan Arçelik
A.fi. ücret sistemi ile çal›flanlar›n performanslar›n›n karfl›l›klar›n›
ald›klar› adil ücretlendirme uygulamalar› hedeflenmektedir.
Sendika üyesi olmayan çal›flan ücret art›fl oranlar› bireysel
performans sonuçlar›, ücret araflt›rmalar›, piyasa koflullar›,
ekonomik göstergeler, flirketin ödeme gücü ve flirket içi
denge do¤rultusunda belirlenir. Arçelik A.fi.’nin faaliyet
gösterdi¤i ülkelerde sendika üyesi olan çal›flanlara yönelik
ücretlendirmeler ve yan faydalar, iflyerlerimizdeki yetkili iflçi
sendikas› ile imzalanan toplu ifl sözleflmesi çerçevesinde
belirlenmektedir. Toplu ifl sözleflmesi kapsam› d›fl›ndaki
çal›flanlar›n ücretleri, y›lda bir kez de¤erlendirilmekte ve
yeni döneme iliflkin ücret ve yan fayda stratejisi gözden
geçirilmektedir. Arçelik A.fi. ücret politikas› kapsam›nda
hiçbir flekilde cinsiyet baz›nda bir ayr›m yap›lmamaktad›r.

Flextra Esnek Yan Fayda Program›, raporlama döneminde
ilk defa Türkiye’de bafllat›lan ve çal›flanlar›n farkl›laflan
ihtiyaçlar›na esnek yan fayda çözümleri ile cevap vermeyi
hedefleyen bir yan fayda modelidir. Günümüzde farkl› yaflam
koflullar› ve beklentilerin flekillendirdi¤i ihtiyaçlar, çal›flanlar
için bireysel çözüm ve seçenekler sunmay› gerektirmektedir.
Flextra, Arçelik A.fi.’nin sendika üyesi olmayan çal›flanlar›na
yönelik 7 ana ürün grubunda 29 farkl› ürün seçene¤i
sunmaktad›r. ‹lgili raporlama döneminde Flextra Program›’n›n
kapsam›na dâhil olan çal›flanlar›m›z›n Flextra kat›l›m oran›
%70 olarak gerçekleflmifltir. ‹lerleyen y›llarda hem mevcut
kat›l›m oran›n›n yükseltilmesi hem de program›n Arçelik
A.fi.’nin faal iyet gösterdi¤i di¤er ülkelerde de
yayg›nlaflt›r›labilmesi için planlama yap›lmaktad›r.

Raporlama döneminde hayata geçirilen uygulamayla, 0-66
ay aras› çocuk sahibi kad›n çal›flanlar ile bu yafl aral›¤›ndaki
çocu¤una tek bafl›na bakmakla yükümlü erkek çal›flanlara
krefl yard›m› yap›lmaya bafllanm›flt›r. 2015 y›l›nda Türkiye
operasyonlar›nda do¤umdan sonra ifle dönme oran› %90
olarak gerçekleflirken, bu oran Romanya operasyonunda
%94,44, Birleflik Krall›k operasyonunda* ise %11  olarak
gerçekleflmifltir.

Arçelik A.fi. faaliyet gösterdi¤i tüm ülkelerde yüksek nitelikli
ve baflar›l› gençler ile alan›nda uzman ve tecrübeli
profesyonelleri bünyesine katmaktad›r. Arçelik A.fi. yetenekleri
bünyesine kazand›r›rken De¤erlendirme Merkezi çal›flmalar›n›
da içeren çok aflamal› bir ifle al›m süreci uygulamaktad›r.
‹fle al›m sürecinde yeteneklerin yetkinlik de¤erlendirmeleri
Arçelik Liderlik Profili olarak adland›r›lan yetkinlik modeli
do¤rultusunda yap›lmaktad›r.

Yetenek Kazan›m›

 *Birleflik Krall›k’ta tabi olunan yasalar gere¤i do¤um izni 52 haftal›k bir periyodu kapsad›¤›ndan, takip eden y›lda ifle dönüfl oran› di¤er
operasyon ülkelerine göre daha düflük seviyede seyretmektedir.
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Arçelik A.fi. çal›flanlar›ndan beklenen davran›fllar›n tan›mland›¤› yetkinlik seti olan Arçelik Liderlik Profili, yetkinlik
gelifliminde Arçelik A.fi. çal›flanlar› için temel oluflturmaktad›r. Liderlik Profilinde  “‹fli Büyütürüz, Sayg› Duyar›z ve Liderlik
Ederiz” yetkinlik kümeleri içinde yer alan tüm yetkinlikler için her seviyede çal›flandan beklenen davran›fllar ayr› ayr›
tan›mlanm›flt›r.

Arçelik A.fi. bünyesine kataca¤› tüm yeteneklerde, Arçelik Liderlik Profili yetkinliklerinin bulunmas›na özen göstermektedir.
Bu do¤rultuda Arçelik A.fi.’de ortak bir yetenek de¤erlendirme süreci tan›mlanm›flt›r. Bu süreç, tüm adaylar için dijital
araçlar›n ve de¤erlendirme merkezi uygulamalar›n›n kullan›m›yla objektif bir yaklafl›mda gerçeklefltirilmektedir.

Ön Görüflme
(Online veya

Offline)

Online
 Yetenek

 Testleri ve
Yabanc› Dil Testi

Yönetici
Görüflmesi

Kiflilik
Envanteri

 Uygulamas›

De¤erlendirme
Merkezi

 Uygulamalar›

Referans
Kontrolü

Teklif Süreci

Adaylar›n de¤erlendirme süreçlerindeki deneyimleri Arçelik A.fi. için oldukça kritiktir. Bu sebeple 2015 y›l›ndan itibaren süreci
olumlu veya olumsuz ilerleyen adaylar›n Arçelik A.fi. görüflme deneyimleri ölçümlenmeye bafllanm›flt›r.  Raporlama döneminde
adaylar, görüflme deneyim memnuniyetlerini 4’lü ölçek üzerinden 3,1 olarak de¤erlendirmifllerdir. Aday memnuniyet sonucumuz
genel ortalamada beklenen seviyedeyken, adaylar›n aç›k uçlu geribildirimleri do¤rultusunda süreçlerde sürekli iyilefltirmeler
yap›lmaktad›r. Yap›lan iyilefltirmeler kapsam›nda, ifle al›m sürecinin h›z›n› ve verimli¤ini art›rmak amac›yla tüm süreci online
platforma tafl›maya yönelik projeler yürütülmektedir.
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Arçelik A.fi.  flirket vizyonunu destekleyen  “farkl›l›klar›
yöneterek küresel organizasyon ve yetenekleri gelifltirmek”
ilkesi ile hareket ederek her y›l stratejik planlar› içinde
organizasyonun geliflimine ve insan kayna¤›n›n yönetimine
dair çal›flmalar yürütmektedir.

Küresel organizasyonunu destekleyecek yetenek yönetimi
politikalar›, çal›flanlar›n beklentilerine uyum sa¤laman›n
ötesine geçerek gelece¤i belirleyecek nitelikte tasarlanmakta
ve hayata geçirilmektedir. Yetenekli çal›flanlar› çekmek,
gelifltirmek ve elde tutmak için adil ve güncel performans
ve kariyer yönetimi uygulamalar›, e¤itim ve geliflim faaliyetleri,
ifle al›m, ödüllendirme ve ücret sistemleri oluflturulmakta ve
bu süreçlerin ç›kt›lar› tüm çal›flanlar›n faydas› için
kullan›lmaktad›r. Çal›flanlar›n›n kendi kariyer ve geliflim
planlama süreçlerine dâhil olmas›n› sa¤layan fiirket, teknolojik
altyap›lar› devreye almaktad›r.

Tüm çal›flanlar›n› yetenek olarak tan›mlayan Arçelik A.fi.,
çal›flanlar›n›n sahip oldu¤u farkl› yetenekleri tespit etmeye
ve bu yetenekleri gelifltirmeleri için onlara destek olmaya
odaklanmaktad›r. Arçelik A.fi. beyaz ve mavi yaka
çal›flanlar›n›n hizmetine sundu¤u ‹ç ‹lan Sistemi ile küresel
organizasyonundaki bofl pozisyonlar›n flirket içerisinde
duyurulmas›n› sa¤lamakta, çal›flanlar›n›n kariyer
planlamalar›nda inisiyatif almalar›n› teflvik etmektedir. fiirket,
kulland›¤› global ve entegre sistemler ile çal›flanlar›n mobilite,
kariyer hedefi ve çal›flmak istedikleri fonksiyon gibi tercihlerini
belirtmelerine imkân sa¤lamaktad›r. Her y›l tüm çal›flanlar›n
kariyer gelifliminin gözden geçildi¤i ‹nsan Kaynaklar› Planlama
süreci tüm organizasyonu kapsayacak fleki lde
yürütülmektedir. Bu süreçte global organizasyonu stratejik
hedeflerine ulaflt›racak potansiyel çal›flanlar belirlenmekte,
bu çal›flanlar›n geliflim planlar› oluflturularak gelecekte
üstlenecekleri rollere haz›rlanmaktad›r. Potansiyel arz eden
çal›flanlar, geliflim planlar› yap›l›rken organizasyonun
liderlerinden bekledi¤i yetkinlikler do¤rultusunda
de¤erlendirme merkezi uygulamalar›na al›n›rlar. Bu

uygulaman›n sonuçlar› uzun vadeli geliflim planlar›n›n
oluflturulmas›nda kullan›l›r. Her y›l yaklafl›k olarak 100-120
çal›flan de¤erlendirme merkezi uygulamas›ndan geçmektedir.

Sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyecek küresel
organizasyonu oluflturmak amac›yla Arçelik organizasyon
yap›s› sürekli gözden geçirilmektedir. Her y›l yap›lan ‹nsan
Kaynaklar› Planlama toplant›lar›nda flirketin büyüme planlar›
ve fonksiyonlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeni yap›lanma
ve de¤ifliklik talepleri toplanmaktad›r. Bu talepler,
güncel geliflmeler ve global k›yaslamalar yap›larak
de¤erlendirilmektedir. Söz konusu de¤iflikler tüm flirket ile
elektronik posta ve intranet sistemi kullan›larak
paylafl›lmaktad›r.

Organizasyon yap›s›n› gelece¤e tafl›yacak liderler ile
efllefltirmek ve liderlik hatt›n› canl› tutmak amac›yla tüm
yönetim pozisyonlar›n›n k›sa ve uzun vadeli yedekleme
planlar› haz›rlanmaktad›r. Bu planlarda potansiyel çal›flanlar,
uygun yönetim pozisyonlar› ile efllefltirilmekte ve yedekleme
planlar›ndaki doluluk oranlar› takip edilmektedir.  Yedekleme
planlar› tüm organizasyonel de¤iflikliklerde aktif olarak
kullan›lmaktad›r.

Organizasyonel Geliflim ve Yetenek Yönetimi

Potansiyel Çal›flan Oran›*

*2015 y›l›nda potansiyel olarak belirlenen çal›flanlar›n,
toplam çal›flan say›s›na oran›d›r.

2013 2014 2015

%27

%25

%23
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Raporlama döneminde, Türkiye operasyonlar›nda görev
alan çal›flanlar›n %12’si rotasyon, terfi ve atama süreçlerinden
geçmifl bulunmaktad›r. Bu oran 2014 y›l›nda gerçekleflen
oran›n 2 kat› kadard›r.

Arçelik A.fi., fabrika, depo ve Ar-Ge organizasyonlar›nda,
Vardiya Yönetmenli¤i ve Master Operatör rolleri ile mavi
yakal› çal›flanlar›na da farkl› kariyer alternatifleri sunmaktad›r.
K›dem, ö¤renim durumu, performans gibi ön de¤erlendirme
kriterlerinden geçen adaylar, kiflilik envanteri, say›sal ve
sözel testler ve ifl yaflam›ndan simülasyonlar› içeren
De¤erlendirme Merkezi uygulamalar› ile gözlemlenmekte
ve atama planlar› bu do¤rultuda gerçeklefltirilmektedir.

Çal›flan Geliflimi

Arçelik A.fi. organizasyonel baflar›n›n alt›nda bireysel
baflar›lar›n yatt›¤›na inanmakta ve çal›flanlar›n›n kariyerlerini
her alan›nda destekleyecek, bireysel ve kariyer hedeflerini
gerçeklefltirmelerine olanak verecek e¤itim ve geliflim
çözümleri sunmaktad›r.

“E¤itim ve Geliflim” süreci kapsam›ndaki performans yönetim
sistemi ve “Geliflim Merkezi” çal›flmalar›yla çal›flanlar hem
liderlik yetkinlikleri hem de fonksiyonel yetkinlikleriyle ilgili
düzenli geri bildirim almakta, uygun geliflim çözümleri ile
desteklenmektedir. Çal›flanlar› destekleyecek çeflitli
fonksiyonel, liderlik ve yetkinlik geliflim programlar› ile çal›flan
geliflimine dair çözümler, Arçelik Liderlik Profili ile uyumlu
flekilde 3 kategori alt›nda sunulmaktad›r.

Talent in You

Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n mevcut rollerindeki yetkinliklerini
ve teknik becerilerini güçlendirmelerine ve görevlerine yeni
bafllayan tüm çal›flanlar›n ifle h›zla adapte olmalar›na yard›mc›
olacak e¤itim ve geliflim programlar› bu kategori alt›ndad›r.
fiirketin faaliyet gösterdi¤i her ülkede sunulan ortak
çözümlerin yan› s›ra ilgili ülkede görev yapan çal›flanlar›n
geliflim ihtiyaçlar› do¤rultusunda de¤iflen e¤itim programlar›
da Talent in You kapsam›nda sunulmaktad›r.

Yetkinlik E¤itimleri: Arçelik Liderlik Profilinde tan›mlanm›fl
yetkinl ikler temel al ›narak çal ›flanlar›n gel iflimi
desteklenmektedir.  Çal›flanlar, geliflim planlar› do¤rultusunda
ilgili yetkinlik e¤itimini, yöneticileri ve ‹nsan Kaynaklar› ile
mutab›k kalarak her y›l yay›nlanan e¤itim katalo¤undan
seçerek planlamaktad›r.

Fonksiyonel Geliflim Programlar›: Çal›flanlar›n teknik
yetkinliklerini güçlendiren ve ifllerini beklenen nitelikte
gerçeklefltirebilmelerine olanak sa¤layan geliflim çözümlerini
içermektedir.  Üretim, Sat›fl, Sat›nalma, Pazarlama, Kalite
Yönetim Sistemleri ve ‹fl Güvenli¤i bölümlerine yönelik
yürütülen teknik e¤itimlerin yan› s›ra 2015 y›l› içinde
gerçeklefltirilmifl fonksiyonel akademiler mevcuttur. Bunlar
Pazarlama Akademisi, Sat›fl Akademisi, Sat›nalma Akademisi,
Proje Liderli¤i Akademisi, Pazar Odakl› Ürün Gelifltirme ve
Vardiya Amirleri Program’lar›d›r. 2016 y›l›nda Teknik/Üretim
Akademisi ile Mali ‹fller Akademisi programlar›n›n da devreye
al›nmas› planlanmaktad›r.



Oryantasyon Programlar›: ‹fle yeni bafllayan tüm çal›flanlara
Warmup süreci kapsam›nda mentor olarak bir Co-mate
atanmakta, Co-mate'ler dört ay boyunca bilgi, birikim ve
deneyimiyle yeni ifle bafllayan çal›flana efllik etmektedir. ‹fl
bafllang›c›nda al›nan oryantasyon e¤itiminin haricinde
çal›flanlar ilk alt› ay içinde genel flirket oryantasyonuna davet
edilmektedir.

Kurum performans›n› iyilefltirecek teknik ve fonksiyonel
e¤itimlere ek olarak yabanc› dil e¤itimleri, seminerler,
webinarlar gibi geliflim aktivitelerinin tasar›m ve uygulamas›
da gerçeklefltirilmektedir. Bunun d›fl›nda iflbafl› aktiviteler,
okuma ve çeflitli görsel/iflitsel kaynaklar› içeren “Arçelik
Yetkinlik Geliflim Rehberi” çal›flanlar için önemli bir geliflim
kayna¤›d›r.

Future in You

Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n, kariyer yolculuklar›nda daha üst
pozisyonlara gelmeleri için desteklenmelerini ve
potansiyellerini gelifltirmelerini amaçlayan programlard›r.
Çal›flanlar›n, Kendini Tan›ma ve Yönetme, Baflkalar›n› Tan›ma
ve ‹liflki Yönetimi ve ‹fli Tan›ma ve Yönetme bafll›klar›nda
desteklenmeleri hedeflenmektedir. Programlar di¤er geliflim
programlar› ile entegre bir flekilde yürütülmektedir.

Global Manager: Koç Üniversitesi iflbirli¤i ile gelifltirilen
programla ülkeleraras› görevlendirmelere aday olan
çal›flanlar›n geliflimleri desteklenmekte, kendileri yeni rollerine
haz›rlanmaktad›r.

Leadership Insight: Arçelik A.fi.’nin gelecekte yönetim
pozisyonlar›nda rol alacak potansiyel çal›flanlar›na yönelik
tasarlanan geliflim program›d›r. Program kapsam›ndaki
e¤itimler, deneyim paylafl›m toplant›lar› ve çal›fltaylarla
kat›l›mc›lar›n farkl› alanlarda geliflmeleri amaçlanmaktad›r.
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Future in You
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Yetenek Geliflimi / Kiflisel Geliflim

Oryantasyon

Fonksiyonel Geliflim Programlar›
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Talent in You
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Çal›flanlar, bu programlara ek olarak Koç Holding taraf›ndan
organize edilen liderlik ve potansiyel geliflim programlar›na
da geliflim planlar› do¤rultusunda kat›lmaktad›rlar. Raporlama
döneminde Koç Holding programlar›ndan Lider ve ‹fl, Lider
ve Etkin Tak›m programlar›na 19 kifli, Lider ve Strateji
Program›na 3 kifli, Harvard Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen
Advanced Leadership Program’na 1 kifli, Harvard
Üniversitesi’nin online inovasyon program›na 10 kifli ve Silicon
Valley’de düzenlenen liderlik programlar›na 3 kifli kat›l›m
sa¤lam›flt›r.

Leader in You

Bu programlar çerçevesinde “Ekip Yöneten”, “Yönetici
Yöneten” ve “Fonksiyon Yöneten” ve üstü yöneticilerin
geliflimleri, kariyer yollar›nda desteklenmektedir.

Yönetim Becerilerini Gelifltirme Program› - Ekip Yöneten
/Leadership Journey:  Yeni atanan yöneticilerin yeni rollerine
h›zl› adaptasyonlar›n› sa¤lamak ve geliflimlerini desteklemek
amac›yla oluflturulmufl bir programd›r. Program, e¤itimler
sonras›nda ifl bafl›nda ö¤renme metotlar›yla projelendirilerek,
koçluk seanslar›yla desteklenmektedir.  Yaklafl›k 1 y›l süren
bu programa hem yurt içi hem de yurt d›fl› organizasyonda
çal›flan yöneticiler dâhil edilebilmektedir.

Yönetim Becerileri Gelifltirme Program› - Yönetici Yöneten
/ Leadership Synergy: “Yönetici yöneten” rolünün gerektirdi¤i
yeni bak›fl aç›lar›, yeni davran›fllar, yeni de¤erler üzerinde
yöneticilerin fark›ndal›¤›n› art›rmay›, kritik bilgi ve becerileri
kazand›rmay› hedeflemektedir. Program kavramsal ve
deneyimsel ö¤elerle zenginlefltirilmifl bir e¤itim olarak
tasarlanm›flt›r. Bu programa hem yurt içi hem de yurt d›fl›
organizasyonda görev yapan “Yönetici Yöneten” seviyesindeki
yöneticiler dâhil edilmektedir.

Üst Düzey Liderlik Program› / Leadership Impact: “Fonksiyon
yöneten ve üstü” rollerde bulunan üst düzey yöneticiler için
haz›rlanm›flt›r. Rollerinin gerektirdi¤i yeni bak›fl aç›lar›, yeni
davran›fllar, yeni de¤erler üzerinde yöneticilerin fark›ndal›¤›n›
art›rmay›, ortak bir iklim ve kültür yaratmak üzere Arçelik
Liderlik Profilini ve gerekli kritik liderlik stillerini benimsetmek
hedeflenmektedir. Program, envanter çal›flmalar›, koçluk
görüflmeleri ve grup koçluklar›yla desteklenmektedir. 2 y›l
süren programa 2015 y›l› itibariyle global organizasyondan
toplam 40 üst düzey yönetici (direktör/ülke müdürü) devam
etmektedir.

Arçelik Mentorluk Program›: Deneyimli Arçelik A.fi.
yöneticilerinin sahip olduklar› bilgi, beceri ve deneyimlerini
aktararak, yeni atanan yöneticilerin ve ülkeler aras›
görevlendirilen çal›flanlar›n kiflisel, kariyer ve mesleki
geliflimlerine destek olmak amac›yla oluflturulmufl programd›r.
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Çal›flan Ba¤l›l›¤› ve Motivasyon

Kiflilerin çal›flt›klar› organizasyona ba¤l›l›¤›n›n, mutlu olmalar›
için belirleyici bir etken oldu¤u bilinciyle her y›l ba¤›ms›z bir
çal›flan ba¤l›l›¤› araflt›rma flirketi olan Aon Hewitt taraf›ndan
Çal›flan Ba¤l›l›¤› Araflt›rmas› yap›lmaktad›r.  Araflt›rma
sonuçlar›, iyilefltirme çal›flmalar› için kullan›lmaktad›r.
Raporlama döneminde yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre,
çal›flanlar›n baflar›lar›n›n görülmesi ve takdir edilmesi, kariyer
geliflimlerinin desteklenmesi ve e¤itim gibi konulara
odaklan›lm›flt›r. Ödül yönetimi, iletiflim, kariyer yönetimi,
oryantasyon, e¤itim ve geliflim süreçleri gözden geçirilmifl
ve yenilenmifltir.  Arçelik A.fi.’nin insan kaynaklar›
süreçlerindeki odak alanlar› her y›l araflt›rma sonuçlar›na
göre gözden geçirilmektedir.

Beyaz yakada odaklan›lan çal›flmalar sonucu son 5 y›l›n en
yüksek sonuçlar›na ulafl›lm›flt›r. Mavi yakada 2014 y›l›nda
yaflanan düflüfl ile birlikte aksiyon planlar› oluflturulmufl, 2015
y›l›nda pozitif bir hareket yaflanm›flt›r.

Ba¤l› De¤il

Negatif Çekimser

Pozitif Çekimser

Ba¤l›

314.042

455.301

435.554

Genel Beyaz Yaka Mavi Yaka
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Beyaz Yaka Mavi Yaka
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* Türkiye operasyonuna iliflkin de¤erleri yans›tmaktad›r.
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Çal›flan ‹letiflimi

Etkin ve fleffaf çal›flan iletiflimi, Arçelik A.fi. küresel
organizasyonunun sürdürülebilir baflar›s›n›n alt›nda yer alan
önemli unsurlardan birini oluflturmaktad›r. Çal›flanlar›n, flirket
faaliyetlerinden en h›zl› ve fleffaf bir flekilde haberdar
olmalar›na ve karar alma süreçlerine kat›lmalar›na olanak
tan›yan çift yönlü iletiflim mekanizmalar› kullan›lmaktad›r.
‹letiflim kanallar› ile ifl süreçlerine iliflkin iyilefltirme önerileri
ve çal›flma ortam›na dair beklenti ve flikâyetler gibi muhtelif
alanlarda çal›flan geri bildirimleri al›nmaktad›r. 2012 y›l›nda
yenilenen global intranet sistemi ile çal›flanlar›n sürekli iletiflim
içinde olmalar›n› sa¤layan, daha yarat›c› olmay› teflvik eden
bir platform oluflturulmufltur. Haberleflme kaynaklar›n›n
bafl›nda yer alan flirket intraneti ARPORT etkin olarak
kullan›lmakta ve global haberler flirket içinde bu sistem
arac›l›¤› ile duyurulmaktad›r.

2012 y›l›nda yarat›lan ve “bir ara verin, bir araya gelelim”
slogan› ile yönetilen Pause&Play markas›, iç iletiflim
faaliyetlerinde kullan›lan bir baflka mecrad›r.

Pause&Play aktiviteleri aras›nda tüm çal›flanlar›n ve ailelerinin
bir araya geldi¤i Aile Günleri, her y›lsonunda organize edilen
y›lbafl› partileri,  y›l içinde özel gün hediyeleri ve sürpriz
uygulamalar› yer almaktad›r.

Arçelik A.fi.’de çal›flanlar›n sosyalleflmelerine ve hobilerini
hayata geçirmelerine f›rsat tan›yan sosyal kulüp aktivitelerinin
gerçeklefltirilebilmesi için imkânlar sa¤lanmaktad›r. 2013’den
bu yana foto¤rafç›l›k kursu, koro çal›flmalar›, tiyatro, yelken
ve dal›fl gibi birçok sosyal kulüp ve spor kulübü fiirket
çal›flanlar›n›n kat›l›mlar›yla hayat bulmufltur. Raporlama
dönemi itibariyle Bolu, Çay›rova, Sütlüce, Çerkezköy, Eskiflehir
ve Beylikdüzü lokasyonlar›nda 19 kulüp faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Öneri Sistemi, çal›flanlar›n ifl süreçlerinin etkinli¤ine ve
verimlili¤ine dair geri bildirimlerde bulunduklar› bafll›ca iletiflim
mekanizmas› konumundad›r. Sistem ile çal›flanlardan gelen
her bir öneri komiteler arac›l›¤›yla de¤erlendirilmekte, uygun
bulunan öneriler hayata geçirilmekte, öneri bafl›na verilen
puanlarla çal›flanlar›n kat›l›mlar› ödüllendirilmektedir.
Raporlama döneminde Arçelik A.fi. Türkiye operasyonlar›
dâhilindeki çal›flanlar taraf›ndan 1.808 öneri verilmifl olup,
bu önerilerden 1.263 tanesi hayata geçirilmifl bulunmaktad›r.

Ödüllendirme Sistemleri

Arçelik A.fi.’de çal›flanlar flirket hedef ve stratejilerini
destekleyecek baflar›, davran›fl ve çabalar›ndan dolay›
takdir edilmekte, bu do¤rultuda “Alk›fllar Senin” ve
“Zirveye Koflanlar” isimli ödüllendirme sistemlerinden
yararlan›lmaktad›r.“

Yenilikçi ve fark yaratan çal›flmalar›n, ödüllendirildi¤i “Zirveye
Koflanlar” ödül sistemi kapsam›nda yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki
tüm Arçelik A.fi. çal›flanlar› 5 kategori alt›nda de¤erlendirilerek
ödüllendirilmektedir. Bu kategoriler:

• Yarat›c› ve Yenilikçiler: Yeni bir fikrin veya önerinin
gelifltirilmesini ve uygulamaya al›nmas›n› sa¤lar.

• ‹flbirli¤i Gelifltirenler: fiirket içinde, di¤er Topluluk flirketleri
  ve di¤er kurumlar ile ortak çaba ve ortak fayda yaratarak
  iflbirli¤i gelifltirir.

• Müflteri Mutlulu¤u Yaratanlar: ‹ç/d›fl müflterilerin mevcut
  ve gelecekteki beklentilerini göz önünde bulundurarak
  ortak çözümler bulur ve uygular.
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• Fark Yaratanlar: Mevcut uygulamalarda farkl› çözüm
  önerileri sunarak verimlilik art›fl›, maliyet azaltma, karl›l›k,
  iç müflteri memnuniyet art›fl›, itibar art›fl› gibi sonuçlar
  elde edilmesini sa¤lar.

• Çevreye ve Topluma De¤er Katanlar: Çevreye katk›,
  üretimde enerji tasarrufu veya sosyal sorumluluk bak›fl
  aç›fl›yla topluma katk› sa¤layan çal›flmalar› öne sürer ve
  gerçeklefltirir.

2015 y›l› içinde 5 kategoride 548 proje de¤erlendirilmifl ve
32 proje Zirveye Koflanlar töreninde ödül almaya hak
kazanm›fl ve bu projelerde görev alan 228 çal›flan›m›z yine
ayn› tören s›ras›nda ödüllendirilmifltir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini bafll›ca sürdürülebilirlik öncelikleri
aras›nda de¤erlendiren Arçelik A.fi., s›f›r ifl kazas› ve s›f›r
meslek hastal›¤› hedefleri do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i
uygulamalarla bu alandaki performans›n› sürekli olarak
iyilefltirmektedir. fiirketin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i performans›
tüm operasyon co¤rafyas›nda ortak göstergeler ve somut
hedefler ile yönetilmekte, etkin denetim uygulamalar›yla
operasyonlar›n yol açabilece¤i sa¤l›k ve güvenlik risklerinin
takip ve analizi sa¤lanmakta, önleyici bir yaklafl›mla bu riskler
bertaraf edilmektedir.

Arçelik A.fi. ifl sa¤l›¤› ve politikas› do¤rultusunda
uygulamalar›n› kendi operasyonlar› ve çal›flanlar› ile
s›n›rland›rmamakta, de¤er zincirinin unsurlar›n› da hedef
alan iletiflim ve denetim uygulamalar›n› hayata geçirmektedir.
Aktif tedarikçilere yönelik olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
bafll›klar›n› da içeren denetimler gerçeklefltirilmekte, flirket
çal›flanlar›n›n yan› s›ra müteahhit personeline yönelik olarak
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimleri düzenlenmektedir. Ayn›
flekilde çal›flan ailelerine yönelik sa¤l›k ve güvenlik e¤itim
programlar› yürütülmektedir.

Raporlama döneminde Arçel ik A.fi. ’nin Türkiye
operasyonlar›nda yer alan çal›flanlara 175.107 kifli*saat ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi verilirken, yüklenici firma
çal›flanlar›na 4.396 kifli*saat e¤itim sa¤lanm›flt›r. Ayn›
dönemde Romanya operasyonunda görev alan çal›flanlara
3.148, Birleflik Krall›k operasyonunda görev alan çal›flanlara
250 kifli*saat ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi sa¤lanm›flt›r.
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Genel Kazalanma Oran›*

2011 2012 2013 2014 2015

0,448
0,426

0,690

0,592

0,148

*Türkiye operasyonlar›na iliflkin de¤erleri yans›tmaktad›r.

TOPLAM

T‹S Kapsam›na Giren Çal›flanlar›n
Say›s› ve Yüzdesi

T‹S Kapsam›ndaki
Çal›flan (%)

84,75

90,28

0

38,17

74,15

17.558

2.687

266

5.826

26.337

Toplam
Çal›flan

T‹S Kapsam›ndaki
Çal›flan Say›s›

Türkiye

Romanya

14.880

2.426

0

2.224

19.530

Birleflik Krall›k

Di¤er

Arçelik A.fi.’de Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte
bütünleflik bir flekilde yönetilen ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
uygulamalar›nda yasal mevzuat ve düzenlemelerin ötesine
geçilmekte, sektör ve operasyon co¤rafyas› için örnek teflkil
eden süreçler hayata geçirilmektedir. fiirket, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i performans›n› küresel organizasyonunda oluflturulan
ortak dil dahilinde yönetmekte, spesifik operasyon
bölgelerindeki iyi ‹SG uygulamalar›n›n tüm operasyon
bölgelerine iletiflimini gerçeklefltirerek yayg›nlaflt›r›lmas›n›
sa¤lamaktad›r.

Raporlama döneminde, Türkiye operasyonlar›nda toplam fiili
çal›flma süresine göre meydana gelen ifl kazas› s›kl›¤›n›
gösteren Kaza S›kl›k Oran› göstergesinde %45 iyileflme
kaydedilerek 3,71 seviyesine ulafl›lm›flt›r. Toplam çal›flma
süresine göre meydana gelen ifl kazalar› sonucunda
kaybedilen ifl günü kayb›n› gösteren Kaza A¤›rl›k Oran›
göstergesinde ise %55 oran›nda iyileflme sa¤lanarak 0,040
seviyesine ulafl›lm›flt›r.

Raporlama döneminde yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki tesislerimizde
ölümle sonuçlanan kaza yaflanmam›flt›r.

Arçelik A.fi., ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda çal›flan kat›l›m›n›n
önemine inanmakta, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i programlar›n›n
izlenmesine yard›m eden ve bunlar hakk›nda tavsiye
veren ‹SG Komiteleri’ni organize etmektedir. Türkiye
operasyonlar›nda yer alan 14 komitede 207 üye yer al›rken,
bu komitelerde görev alan 31 çal›flan temsilcisi Arçelik A.fi.
çal›flanlar›n›n tamam›n› temsil etmektedir. Romanya
operasyonunda yer alan 1 komitede 6’s› çal›flan temsilcisi
olmak üzere 12 üye, Birleflik Krall›k operasyonunda yer alan
3 komitede tamam› çal›flan temsilcisi olmak üzere 13 üye
yer almaktad›r. Çal›flan temsilcileri ilgili ülkelerde görev alan
iflgücünün tamam›n› temsil etmektedir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konular›na iliflkin iflveren yükümlülükleri toplu ifl sözleflmesi
kapsam›nda belirtilerek güvence alt›na al›nmaktad›r.
Çal›flanlara ‹SG konular›nda rehberlik edilmekte, tüm Arçelik
A.fi. tesislerinde çal›flanlara ifl güvenli¤i uzmanlar› ve iflyeri
hekimleri taraf›ndan e¤itimler verilmektedir.

Buzdolab› ‹flletmesinde hayata geçirilen “Ergonomik Risk
Ölçme ve Haritaland›rma” projesi ile Çamafl›r Makinesi
‹flletmesi’nde kullan›lan “Ergonomi Sistemi” yaz›l›m› ve
uygulamas› ile proseslerdeki ergonomik riskler tan›mlan›rken,
her bir personelin çal›flma alan›n›n belirlenmesi
sa¤lanmaktad›r. Bu yaz›l›m ve çal›flmalarla daha güvenli bir
çal›flma ortam› oluflturulurken, süreçlerde verimlilik art›fl› elde
edilmektedir. Raporlama döneminde Çamafl›r Makinesi ve
Buzdolab› iflletmelerinde uygulanan proje ve sistemin
önümüzdeki dönemlerde tüm kampüslere yayg›nlaflt›r›lmas›
hedeflenmektedir.

Örgütlenme Özgürlü¤ü

Arçelik A.fi. Endüstriyel ‹liflkiler Politikas› do¤rultusunda
sendikalar› ‘karfl› taraf’ olarak de¤il ‘sosyal paydafl’ olarak
görmekte, sendikal iliflkilerin düzenli ve etkin bir flekilde
gerçeklefltirilmesine özen göstermektedir. fiirket, çal›flanlar›n›n
sendikal örgütlenme özgürlü¤üne ve toplu sözleflme haklar›na
sayg› duymakta, çal›flanlar› ve sendikalar ile kurdu¤u güven
iliflkisi ile iflyeri bar›fl›n› korumay› temel prensibi olarak
benimsemektedir. Gerçeklefltirilen toplu ifl sözleflmelerinde
daha iyi çal›flma koflullar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, do¤um,
vefat, e¤itim ve evlilik deste¤i gibi konulara yer verilmekte
ve uygulamalar›n takibi gerçeklefltirilmektedir.

Arçelik A.fi., Türkiye operasyonu kapsam›ndaki iflyerlerinde,
metal iflkolunda kurulu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›
(MESS) üyesi olup, çal›flanlar›m›z› temsilen Türk Metal
Sendikas› yetkili iflçi sendikas›  konumundad›r. 15 Aral›k
2014'de MESS ile Türk Metal Sendikas› aras›nda 1 Eylül
2014 – 31 A¤ustos 2017 dönemini kapsayan Grup Toplu ‹fl
Sözleflmesi imzalanm›flt›r. Raporlama döneminde 168
Arçelik A.fi. çal›flan› iflçi sendikalar›nda görev al›rken, 2
çal›flan iflveren sendikas›nda görev alm›flt›r. Raporlama
döneminde Arçelik A.fi.’nin faaliyet gösterdi¤i ülkelerdeki
toplam çal›flan say›s›n›n %74’ü sendika üyesidir.



Arçelik A.fi. olarak operasyonlar›m›z› gerçeklefltirirken çevresel etkimizi düflürmek için farkl› süreçlerde birçok
çal›flmay› hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda üretim süreçlerimizdeki ve ürünlerimizin kullan›m›ndan kaynakl›
enerji tüketimini azalt›rken, karbon ayak izimizi asgari seviyelere düflürmek için çal›flmalar yürütüyoruz.
Günümüz dünyas›n›n birincil sorunlar›ndan biri olan iklim de¤iflikli¤i ile mücadelede üzerimize düflen
sorumlulu¤un bilinciyle hareket etmekte ve birikimimizi de¤er zincirimize yaymaya çal›flmaktay›z. Bu kapsamda
gerek ulusal gerekse uluslararas› inisiyatiflere aktif kat›l›m göstererek sektörümüzdeki öncü rolümüzü daha
ileri noktalara tafl›maya gayret gösteriyoruz.

√ Baz y›l olan 2010’dan bu yana do¤rudan sera gaz› emisyonumuzu yaklafl›k %23, dolayl› sera gaz›
emisyonumuzu %78 ve toplam sera gaz› emisyonumuzu yaklafl›k %51 oran›nda azaltt›k.

√ Raporlama döneminde Paris’te gerçeklefltirilen Dünya ‹klim Konferans› (COP 21) kapsam›nda iki ayr›
 panelde ülkemizi temsil ettik. CDP taraf›ndan bafllat›lan ve iklim de¤iflikli¤i ile mücadele konusunda
   global bir proje olan “Road to Paris 2015 Project” kapsam›nda, “Responsible Corporate Engagement
  in Climate Policy” alan›nda taahhütte bulunduk. Ayr›ca, Cambridge Üniiversitesi Sürdürülebilirlik Liderli¤i
  Enstitüsü taraf›ndan gönderilen ‘Paris Pledge for Action’a imza att›k.
√ CDP Türkiye 2015 Karbon Saydaml›k Liderli¤i ödülünü almaya hak kazand›k.
√ 2015 y›l› içerisinde çevre dostu ürün araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na 47.057.582 TL’lik bir kaynak
  ay›rd›k.
√ 2014 y›lsonunda Eskiflehir ve Bolu’da devreye ald›¤›m›z geri dönüflüm tesislerimizde eski ürünlerin geri
  dönüflümüne devam ettik, 2,5 MW gücünde 6 adet rüzgâr türbininin y›ll›k enerji üretimine eflde¤er enerji
  kazanc› sa¤lad›k.

Çevre ve Enerji Yönetimi



Çevre ve enerji yönetimi yaklafl›m›m›z›n temelini “ürün yaflam
döngüsü boyunca çevreci yaklafl›m” ilkesi tan›mlamaktad›r.
Bu do¤rultuda ürünlerimizin tasar›m›ndan kullan›m sürelerinin
tamamlamas›na kadar tüm aflamalarda çevre ve enerji
yönetimi yaklafl›m›m›z do¤rultusunda hareket ediyoruz.

Çevre yaklafl›m›m›z› etkili bir halde uygulamak ve her geçen
dönem daha iyi sonuçlar elde edebilmek etkin bir operasyonel
yap› ile mümkün olmaktad›r. Bu yap›ya yol gösteren kurumsal
politikalar›m›z, uluslararas› ve ulusal standartlar ve kabul
görmüfl yönetim sistemleridir. Bu kapsamda Arçelik A.fi.
Çevre Politikas› ve Arçelik A.fi. Enerji Politikas›’n› entegre bir
flekilde yürütülen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standard›,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard› ve ISO 50001
Enerji Yönetimi Standartlar› ile desteklemekteyiz.

Çevre ve Enerji Yönetimi’ne iliflkin esaslar Çevre Koordinasyon,
Yeflil Kimya Koordinasyon ve Enerji Koordinasyon Kurullar›
ile belirlenmektedir. Bu kurullarda Arçelik A.fi. politika ve
stratejileri do¤rultusunda, çevre, enerji ve kimyasallar›n
yönetimi alanlar›nda hedefler oluflturularak takibi sa¤lanmakta,
hedeflerin ulusal ve uluslararas› yasal düzenlemeler ile izlenen
tüm sistem ve standartlara uyumu kontrol edilerek garanti
alt›na al›nmaktad›r.

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 alanlar›ndaki fleffaf ve hesap verebilirlik
anlay›fl›m›z do¤rultusunda paydafllar›m›z›n görüflüne
sunuyoruz. Performans›m›z› daha etkin bir flekilde kontrol
etmek ve süreklili¤ini garanti alt›na almak için ba¤›ms›z
kurulufllar›n gerçeklefltirdi¤i d›fl denetimler ve düzenli olarak
gerçeklefltirilen Kurulufl ‹çi Sistem Denetimleri aktif olarak
kullan›lmaktad›r.

Çevre yaklafl›m›m›z› çal›flanlar›m›z ve de¤er zincirimizde
yayg›nlaflt›rmak önem verdi¤imiz hususlar aras›nda yer
almaktad›r. Bu kapsamda raporlama dönemi içerisinde Türkiye
operasyonlar›m›zda görev alan 11.310 çal›flan›m›za toplamda
21.497 kifli*saat, 312 müteahhit personeline ise toplamda
377,05 kifli*saat çevre e¤itimi sa¤lam›fl bulunmaktay›z. Ayn›
dönemde Romanya operasyonu kapsam›nda 917 çal›flana
1.375,5 kifli*saat çevre e¤itimi sa¤lan›rken, 803 müteahhit
firma çal›flan›na 1.204,5 kifli*saat çevre e¤itimi verilmifltir.

Çevresel etkimizi her geçen y›l daha düflük seviyelere tafl›mak
için Arçelik A.fi. olarak bu alanda yat›r›mlar›m›za devam
etmekteyiz.  Raporlama döneminde toplam 14.290.625 TL’lik
bir kayna¤› Türkiye operasyonlar›m›zdaki çevre koruma
süreçlerimize aktarm›fl bulunmaktay›z. Ayn› dönemde
Romanya operasyonumuzda çevre koruma yat›r›m ve
harcamalar›na 695.478 Euro’luk bir kaynak ayr›lm›flt›r.

31

Çevre ve Enerji Yönetimi Yaklafl›m›m›z

2016 Y›l› Hedeflerimiz

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

• Yenilenebilir enerji yat›r›mlar› ile ilgili geliflmeleri takip etmek ve fizibilite çal›flmalar›na devam etmek.

• Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilen elektik temin oran›m›zda 2015 seviyesini korumak veya üzerine ç›kmak

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

√ : Proje tamamlandı.

2015 Y›l› Hedeflerimiz Gerçekleflme Gerçekleflme
                                                                                       durumu
Enerji verimlili¤i projeleriyle %5 enerji tasarrufu Projelerin y›ll›k finansal getirileri toplam›n›n enerji
 sa¤layarak sera gaz› emisyonumuzu azaltmak. √ maliyetine oran› %5,3 olarak gerçekleflmifltir.
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Dolayl›Do¤rudan

Sera Gaz› Emisyonlar› (ton CO2 )

2011 2013 2014 20152012

77.66286.979141.194173.149

Toplam:

179.253

74.509

66.685

99.181

80.072

88.895

84.254

22.091

64.888
59,363

18.299

59.363

‹klim De¤iflikli¤iyle Mücadele

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadelede tüm ifl dünyas›n›n üzerine
düflen sorumluluklar›n bilinciyle hareket ediyoruz. ‹klim
de¤iflikli¤i operasyonlar›m›z›n sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan
temel risk olarak de¤erlendirdi¤imiz bir olgudur. Bu nedenle
iklim de¤iflikli¤i ile mücadele stratejimiz kapsam›nda
gerçeklefltirilen enerji verimlili¤i projeleri ile karbon ayak
izimizi azaltmak için çaba sarf etmekteyiz. Operasyonel
süreçlerimiz d›fl›nda iklim de¤iflikli¤i ile mücadele konusunda
ulusal ve uluslararas› inisiyatiflere aktif kat›l›m göstererek
ilgili problemlerin çözümüne yönelik üzerimize düflen
sorumluluklar do¤rultusunda de¤er zincirimizi bilgilendirme
çal›flmalar›n› yürütmekteyiz.

Arçelik A.fi.'nin yurt içindeki 8 üretim iflletmesinin bulundu¤u
6 kampüs alan› ile Genel Müdürlü¤ünün bulundu¤u Sütlüce
kampüsündeki operasyonlar›ndan kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›, 2010 y›l›ndan bu yana ISO 14064-1 Standard›'na
uygun olarak hesaplanmakta ve do¤rulanmaktad›r. 2015 y›l›
sonunda bafllat›lan proje ile flirketin Romanya'da yer alan
Arctic Buzdolab› ‹flletmesi de bu çal›flma kapsam›na dâhil
edilmifltir. Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’nde Sera Gaz›
Emisyonlar› Yönetim Sistemi kurularak, 2015 y›l› sera gaz›
emisyonlar› ba¤›ms›z bir denetim kuruluflu taraf›ndan “yeterli
güven” seviyesinde do¤rulanm›flt›r.

Raporlama döneminde Türkiye operasyonlar›m›zda
gerçekleflen toplam sera gaz› emisyonumuz bir önceki
raporlama dönemine göre %11’lik bir düflüfl göstermifltir.
Do¤rudan sera gaz› emisyonlar›m›z bu dönemde %9’luk bir
düflüfl gösterirken, dolayl› sera gaz› emisyonlar›m›zdaki
düflüfl %17 seviyesinde gerçekleflmifltir. Baz y›l olarak
ald›¤›m›z 2010 y›l› ile k›yaslad›¤›m›zda 5 y›ll›k süre içinde
toplam sera gaz› emisyonumuzdaki düflüfl %51’dir.

2012 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz kampüslerimizde
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmifl enerji temini
uygulamam›za 2015 y›l›nda da devam edilmifltir. 2015
y›l›ndaki uygulama kapsam›nda Bolu, Beylikdüzü, Sütlüce,
Eskiflehir, Çerkezköy ve Ankara Kampüslerimizde temin
oran› %82 olarak gerçekleflmifl olup 83.553 ton sera gaz›
emisyonu engellenmifltir. Ayn› dönemde gerçeklefltirdi¤imiz
enerji verimlili¤i projeleri ile sera gaz› emisyonlar›nda 5.217
ton CO2 ’lik bir azalt›m elde edilmifltir.

“Kapsam 3 Emisyonu Hesaplamalar› (Lojistik) Projesi”
kapsam›nda ba¤›ms›z akredite bir kurulufl taraf›ndan ‘limitli
güvence’ seviyesinde do¤rulanan Arçelik ürünlerinin 2014
y›l› yurt içi lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl› sera gaz›
emisyonlar› toplam 46.445 ton CO2 ’dir.

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. Tüm
iflletmelerimizin emisyon de¤erleri yasal limitlerin alt›ndad›r.

Arçelik A.fi. 2014 y›l›nda sektörde bir ilke imza atarak At›k
Elektrikli ve Elektronik Eflyalar›n (AEEE) Kontrolü Yönetmeli¤i
çerçevesindeki gereklilikleri yerine getirerek Bolu ve
Eskiflehir’de iki geri dönüflüm tesisi kurmufltur. Eskiflehir
tesisinde buzdolab›, so¤utucular, iklimlendirme cihazlar›
geri dönüfltürülürken, ozon tabakas›na zararl› CFC’li
(kloroflorokarbon) gazlar› kapal› sistemle toplanmakta; Bolu
tesisinde, buzdolab›, so¤utucu ve iklimlendirme cihazlar›
d›fl›nda kalan tüm büyük beyaz eflya ve küçük ev aletleri
dönüfltürülmektedir. 2014 y›lsonu itibariyle faaliyete geçen
tesislerdeki eski ürünlerin geri dönüflümüne raporlama
döneminde de devam edilmifltir. Tesislerde faaliyete bafllama
tarihlerinden itibaren gerçeklefltirilen geri dönüflümler
sayesinde elde edilen enerji kazanc›, 2,5 MW gücünde 6
adet rüzgâr türbininin y›ll›k enerji üretimine eflde¤erdir.

‹klim de¤iflikli¤i ile mücadele kapsam›nda de¤er zincirimizin
önemli bir parças›n› oluflturan tedarik zincirimizin karbon
ayak izinin hesaplanmas› projesi kapsam›nda raporlama
döneminde ilgili bilgileri temin eden tedarikçilerimizin karbon
emisyonlar›n› hesaplamaya devam edilmifltir.
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*   Projelerin y›ll›k finansal getirileri toplam›n›n enerji maliyetine oran›.

Dolayl›Do¤rudan

Enerji Tüketimi (GJ / y›l)
1.751.0931.730.6191.738.1401.941.930

Toplam:

599.173

2011

1.342.757

673.652

2012

1.217.946

708.461

2013

1.029.679

730.710

2014

999.909

1.891.598

789.496

2015

961.597

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele stratejimiz do¤rultusunda ulusal
ve uluslararas› giriflimlerde aktif rol oynayarak çözüm üretme
çabalar›na destek olmaya devam etmekteyiz. 2011 y›l›nda
‘2°C Bildirisi’ni imzalan›rken, ayn› y›l Durban’da, 2012 y›l›nda
ise Doha’da yap›lan Dünya ‹klim Konferans›na CEO
seviyesinde kat›l›m sa¤lanarak çal›flmalar›m›z kamuoyuyla
paylafl›lm›flt›r. 2013 y›l›nda Varflova’da yap›lan Dünya ‹klim
Konferans›’na kat›l›nm›fl, 2014 y›l›nda Lima’da yap›lan Dünya
‹klim Konferans› öncesinde de Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
içindeki çal›flma gruplar›nda aktif görev al›nm›flt›r. Raporlama
döneminde Paris’te gerçeklefltirilen Dünya ‹klim Konferans›
kapsam›nda iki ayr› panelde ülkemiz temsil edilmifltir.
Raporlama döneminde ayr›ca CDP taraf›ndan bafllat›lan ve
iklim de¤iflikli¤i ile mücadele konusunda global bir proje
olan “Road to Paris 2015 Project” kapsam›nda, “Responsible
Corporate Engagement in Climate Policy” alan›nda taahhütte
bulunulmufltur.

‹klim de¤iflikli¤inin etkilerini azaltmak ve do¤al kaynaklar›
korumak amac›yla ifl dünyas›n›n iflleyifl fleklini de¤ifltirmek
üzere çal›flan Karbon Saydaml›k Projesi (CDP) kapsam›nda
kurumlar iklim de¤iflikli¤i, su ve ormans›zlaflma risklerini
nas›l yönettiklerini raporlayarak kamuoyu ve uluslararas›
yat›r›mc›lar›n bilgisine sunmaktad›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., 2014 y›l›nda “A Listesi: CDP ‹klim Performans
Liderleri Endeksi 2014”te yer almaya hak kazanm›flt›r. Arçelik
A.fi. raporlama döneminde de "CDP Türkiye Karbon
Saydaml›k Liderli¤i" ödülünü alm›flt›r.

Üretimde Enerji Verimlili¤i

Üretim süreçlerinde enerji verimlili¤i titizlikle takip etti¤imiz
bir süreçtir. Bu kapsamda üretim süreçlerinin tüm
aflamalar›ndaki enerji tüketim seviyeleri belirlenmekte,
periyodik analizler gerçeklefltirilmekte, iyilefltirmeye aç›k
alanlar belirlenerek enerji verimlili¤i projeleri uygulanmaktad›r.
Üretimde enerji verimlili¤i yaklafl›m›m›z›n sonucu olarak 2015
operasyonel y›l› içerisinde 99 enerji verimlili¤i projesi ile
toplam enerji sarfiyat›m›z› %5,3* seviyesinde azaltm›fl
bulunmaktay›z.

Raporlama döneminde Türkiye operasyonlar›m›zdaki enerji
tüketimimiz üretim miktar›ndaki art›fl ve ürün tiplerindeki
de¤ifliklikler nedeniyle 2014 y›l›na k›yasla %1,2’lik bir art›fl
göstermifltir. Ayn› dönem içinde gerçeklefltirdi¤imiz enerji
tüketimini düflürme ve enerji verimlili¤i projelerinin sonucu
olarak 46.914 GJ enerji tasarrufu gerçeklefltirilmifltir. 2015
y›l›nda do¤rudan tüketilen enerjinin tamam›n› yenilenebilir
olmayan kaynaklardan karfl›larken, dolayl› tüketilen enerji
içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilmifl elektrik
temin oran›n› %82 seviyesinde gerçekleflmifltir.

Ayn› dönemde Romanya operasyonumuz kapsam›nda Arctic
Buzdolab› ‹flletmesinde gerçeklefltirilen enerji verimlili¤i
çal›flmalar› sonucunda toplam 8.815,74 GJ enerji
tasarrufu sa¤lan›rken, 1.219 ton CO2  emisyon azalt›m›
gerçeklefltirilmifltir.
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2015 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen önemli enerji verimlili¤i
projelerden baz›lar› flunlard›r;

• Montaj Hatlar›nda Bulunan Haval› Tabancalar›n Elektrik
  Tabancalarla De¤ifltirilmesi
  Arçelik A.fi. Piflirici Cihazlar Fabrikas›nda 185 adet haval›
  tabanca yerine elektrikli tabaca kullan›m› ile y›ll›k 4.536 GJ
 elektrik tasarrufu sa¤lan›rken y›ll›k 623 ton CO2  sera gaz›
  sal›n›m› engellemifltir.

• Poliüretan Tesisi Çal›flma Süresi Optimizasyonu
  Arçelik A.fi. Buzdolab› Fabrikas›nda, 6 üretim hatt›ndaki
  poliüretan makinelerinin durufl ve çal›flma saatleri gelifltirilen
  bir program ile kontrol edilerek tesisin çal›flma düzeni bir
  otomasyona ba¤lanm›flt›r. Proje ile y›ll›k 5.220 GJ elektrik
  tasarrufu sa¤lan›rken y›ll›k 715 ton CO2  sera gaz› sal›n›m›
  engellenmifltir.

• Absorbsiyonlu So¤utma Cihaz› Yat›r›m›
  Arçelik A.fi. Çamafl›r Makinesi fabrikas›nda devreye al›nan

absorbsiyonlu so¤utma cihaz› ile y›ll›k 3.960 GJ elektrik
  tasarrufu sa¤lan›rken y›ll›k 543 ton CO2  sera gaz› sal›n›m›
  engellenmifltir.

• Kompresör Bas›nç De¤erlerinin Optimizasyonu
  Arctic Gaeflti Buzdolab› ‹flletmesinde gerçeklefltirilen enerji
  verimlili¤i çal›flmas› kapsam›nda kompresör istasyonunda
 yer alan kompresörlerin ekipman operasyonlar›ndaki bas›nç
  de¤erleri ölçümlenerek optimal hale getirilmifl, bu sayede

y›ll›k 1.980 GJ elektrik enerjisi tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

• Elektrik Motorlar›na ‹nverter Uygulamas›
  Yine Gaeflti Buzdolab› ‹flletmesinde poliüretan köpükleme
  süreçlerindeki kal›p kald›rma motorlar›na inverter uygulamas›
  ile y›ll›k 868 GJ elektrik enerjisi tasarrufu sa¤lanm›fl, motor
  h›z›n›n daha isabetli bir flekilde ayarlanabilmesi sonucunda
  ekipman ömrü uzat›lm›flt›r.

Ürünlerde Enerji Verimlili¤i

Ürünlerimiz tasar›m aflamas›ndan bafllamak üzere enerji
verimlili¤ini gözetecek flekilde tasarlanarak üretilmektedir.
‹novasyon yaklafl›m›m›z ile gelifltirdi¤imiz çevreci ürünlerimizin
üretimdeki pay› her y›l yükselmektedir. Bu do¤rultuda
yaratt›¤›m›z farkla hem çevresel etkimiz azalt›l›rken hem de
önemli bir rekabet avantaj› elde edilmektedir. Bu kapsamda
2015 y›l› içerisinde çevre dostu ürün araflt›rma gelifltirme
çal›flmalar›na 47.057.582 TL’lik bir kaynak ay›rm›fl
bulunmaktay›z. 2015 y›l› tüm Türkiye iflletmelerinde üretilen
enerji verimli ürünler ile 2014 y›l›na göre toplam 171.264,37
GJ enerji kazan›m› sa¤lanm›flt›r.

Televizyon üretiminde 2015 y›l›nda A++,A+,A s›n›f› enerji
verimli ürünlerin toplam üretim içindeki paylar› %99,8 olarak
gerçekleflmifltir. 2014 y›l›nda ulafl›lan birim ürün bafl›na
tüketilen enerji de¤eri seviyesi raporlama döneminde de
korunmufltur. Yine raporlama döneminde stand-by güç
tüketimleri 0,12W ile 0,29W aras›nda de¤iflen seviyelere
düflürülmüfl, bu iyilefltirme ile stand-by güç tüketiminde %38,6
oran›nda enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Ürün bafl›na y›ll›k ortalama enerji sarfiyat› 2014 y›l› ile
k›yasland›¤›nda Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde %0,3, Çamafl›r
Makinesi ‹flletmemizde %2, Bulafl›k Makinesi ‹flletmemizde
%0,8, Kurutucu ‹flletmemizde ise %6,6 oran›nda azalm›flt›r.
Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde yüksek enerji verimli ürünlerin
toplam üretim pay›n› artarken, Kurutucu ‹flletmemizde A s›n›f›
›s› pompal› ürünlerin oran›n› %24,3 seviyesinden %33,9’a
yükselmifltir.

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

• A+++ No Frost Gard›rop Tipi Buzdolab›
• “A+” Enerji S›n›f›” 90 cm Davlumbaz
• “A+++ Enerji S›n›f›ndan %30 daha Tasarufflu” No Frost
   Kombi Buzdolab›
• 55’’ UHD “A+” Smart TV
• “A++ Enerji S›n›f›na Sahip” Ankastre F›r›n
• “A+++ Enerji S›n›f›ndan %70 Daha Verimli” Çamafl›r
   Makinesi
• “A+++ Enerji S›n›f›na K›yasla %10 Daha Verimli” Kurutma
  Makinesi

Tüm Arçelik A.fi. ürünleri sat›fl yap›lan ülkelerce belirlenen
ürün bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere tam uyum
sa¤layacak flekilde etiketlendirilmektedir. Etiketler ürünlere
dair temel bilgilerin yan› s›ra enerji ve su verimlili¤i, insan
sa¤l›¤› üzerindeki etkiler ve tüketici emniyeti gibi bafll›klarda
bilgilendirmeler içermektedir.
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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.

Biyolojik çeflitlili¤i art›racak çal›flmalara 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 edilmifltir.
Piflirici Cihazlar ‹flletmesi’nde gerçeklefltirilen Endemik Bitki
çal›flmas› ile koruma alt›na al›nan, Bolu ilinde nadir ve/veya
endemik olarak yetiflen 8 so¤anl› bitki taksonunun
yetifltirilmesine devam edilmifltir.



Do¤al kaynaklar›n verimli kullan›m› çal›flmalar›m›z kapsam›nda verimlilik çal›flmalar›n›n

yan› s›ra kaynakta at›k oluflumunun engellenmesine yönelik uygulamalar› hayata geçiriyoruz.

At›k yönetimi çal›flmalar›m›z kapsam›nda at›k ürünlerin geri dönüflümü çal›flmalar› ile birlikte

ambalaj at›klar›n›n yönetimi uygulamalar›m›z› art›r›yoruz. Geri dönüflüm ve yeniden kullan›m›

kapsam›ndaki uygulamalarla üretimdeki su kullan›m›n› azaltma çal›flmalar› gerçeklefltiriyor,

su tasarrufu sa¤layan üstün teknoloji ürünler tasarl›yoruz.

√ Su verimlili¤i çal›flmalar› ile toplam su çekimimizi 2014 y›l›na k›yasla %10,13 seviyesinde

   azaltt›k.

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

   302.216 m3 su tasarrufu sa¤lad›k.

√ Eskiflehir ve Bolu’daki AEEE geri dönüflüm tesislerimizle Türkiye’de kendi sektöründe

 bir ilki gerçeklefltirdik; hem üretici olup hem de AEEE geri dönüflüm tesisi kuran ilk ve

  tek flirket olduk.

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

Arçelik A.fi., hayata geçirdi¤i Entegre At›k Yönetimi uygulamalar› ile hammadde, malzeme, su ve ambalaj kullan›m›ndaki
verimlili¤ini art›rmakta, at›klar›n oluflumunu kayna¤›nda önleyen bir anlay›flla hareket etmektedir. fiirket, azalt›m, yeniden
kullan›m ve geri dönüflüm uygulamalar› ile operasyonlar›ndan kaynaklanan çevresel etkilerini istikrarl› bir flekilde azaltmaktad›r.
Üretim süreçlerinden kaynaklanan at›klar›n geri dönüflüm oran›n› sürekli olarak yükselten flirket, at›k yönetimi uygulamalar›n›
üretim süreçleriyle s›n›rland›rmayarak yaflam döngüsünü tamamlayan ürünlerin geri dönüflümünü sa¤lamaktad›r.

2016 Y›l› Hedeflerimiz

• Suyun verimli kullan›lmas› çal›flmalar›m›z ile 5 iflletmemizde ürün bafl›na su tüketimini 2015 y›l›na göre %3 azaltmak.
• fiirket genelinde çevre bilincini yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla çevre bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.
• Arçelik A.fi. fabrikalar›nda at›klar› azaltacak yada süreçleri iyilefltirecek 3 projeyi hayata geçirmek.

Hammadde ve Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

Arçelik A.fi. üretim süreçlerinde kaynak verimlili¤ini art›racak çal›flmalarla hammadde ve malzeme ak›fl maliyetlerini
düflürürken, üretimden kaynaklanan çevresel etkilerini asgari seviyeye tafl›maktad›r. Ürün bafl›na sarf edilen hammadde
ve malzeme miktar›n› sürekli olarak azaltan firma, geri dönüfltürülmüfl malzemelerin genel malzeme sarfiyat›na oran›n›
istikrarl› bir flekilde art›rarak do¤al kaynaklar›n korunmas› sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirmektedir.

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

• Elektronik ‹flletmesi’nde televizyonun plastik arka kapaklar›n›n üretiminde   %15-25 oran›nda hurdaya ayr›lm›fl plastiklerin
  k›r›lmas›ndan elde edilen hammadde kullan›lmaktad›r. Ayr›ca EPS ambalaj üretiminde % 3-7 oran›nda hurdaya ayr›lm›fl
  EPS ambalajlar›n›n k›r›lmas›ndan elde edilen hammadde kullan›lmaktad›r.

• Piflirici Cihazlar ‹flletmesi’nde emaye ve boya bölümünde boya ve emaye art›klar› yap›lan çal›flmalar sonucu tekrar
  kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

• Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi’nde plastik üretim tak›m›nda üretim esnas›nda ç›kan plastik takozlar ile hatal› üretilmifl kazanlar
  parçalanarak hammadde olarak tekrar kullan›lmaktad›r.

• Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi’nde tambur ön ve arka kapak üretiminde kullan›lan disklerin, proses rulo bafl›/sonu hurdalar›
Kurutucu ‹flletmesi'nde tambur s›zd›rmazl›k sac› ve mil kapa¤› üretiminde kullan›lmaktad›r.

• Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi’nde ankastre ürünlerde kullan›lan alt/üst kapama saclar› rulo bafl› ve sonundan ç›kan saclardan
  bas›lmaktad›r.

• Temin Ürün Direktörlü¤ü’nün gerçeklefltirdi¤i hammadde verimlilik çal›flmas› kapsam›nda Tornado ürünlerinde yap›lan
  motor de¤iflimi ile ürün bafl›na 400 gr. metal malzeme tasarrufu sa¤lanm›flt›r. ‹yilefltirme sonucunda y›ll›k 13 ton metal
  hammadde tasarrufu elde edilmifltir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

2015 Y›l› Hedeflerimiz Gerçekleflme Durumu Gerçekleflme
Suyun verimli kullan›lmas› çal›flmalar›m›z ile 3 iflletmemizde  Ürün bafl›na su tüketimini Piflirici Cihazlar ‹flletmesi’nde
ürün bafl›na su tüketimini %3 azaltmak. %9,7, Çamafl›r Makinesi ‹flletmesinde %13,5, Kurutma
  √ Makinesi ‹flletmesi’nde %9,1, Elektronik ‹flletmesinde
    %6,7, Buzdolab› ‹flletmesi’nde %24, Kompresör
  ‹flletmesinde %9,1, Bulafl›k Makinesi ‹flletmesinde %22,6

oran›nda azaltt›k.
fiirket içinde çevre bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla çevre

√
fiirket içinde iklim de¤iflikli¤i temal› “Do¤aya Sayg›l›”

konulu foto¤raf yar›flmas› düzenlemek. foto¤raf yar›flmas› düzenlenmifltir.

√ : Proje tamamland›.
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Türüne ve Bertaraf Yöntemine Göre At›klar (ton)

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

Tehlikeli At›k 3.316 290 %91,96

Tehlikesiz At›k 91.556 2.742* %97,09

Toplam 94.872 3.032 %96,90

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

Türüne Göre Hammade ve Malzeme Kullan›m› (ton) 2011 2012 2013 2014 2015

Plastik Hammadde 73.493 108.076 107.600 82.935 200.878
Metal Hammadde 295.863 290.929 304.061 239.209 267.509
Malzemeler 304.404 354.080 407.147 400.544 244.077
Kimyasallar 7.479 8.136 74.583 79.128 79.067
Toplam 681.431 761.221 893.391 801.816 791.531

Türkiye ‹flletmelerinde Hammadde ve Malzeme Kullan›m Miktarlar›

Üretim Süreçlerinde Oluflan At›klar

Arçelik A.fi. üretim süreçlerinde ortaya ç›kan at›klar›
kayna¤›nda azaltmaya yönelik çal›flmalar›n›, oluflan at›klar›n
geri kazan›m›na yönelik uygulamalar›yla desteklemektedir.
Tüm flirket tesislerinde ortaya ç›kan at›klar s›n›fland›r›lmakta,
at›k türüne ve yasal düzenlemelere uygun olarak kayna¤›nda
ayr› olarak toplanmakta ve yine at›k türü do¤rultusunda geri
kazan›mlar› yahut bertaraflar› gerçeklefltirilmektedir. Ofis
operasyonlar› sonucu oluflan tehlikesiz at›klar Koç Toplulu¤u
Geri Dönüflüm Projesi kapsam›nda toplanmakta ve geri
dönüflüme gönderilmektedir.

Raporlama döneminde Arçelik A.fi. iflletmelerinde
gerçeklefltirilen at›k azalt›m çal›flmalar›n›n baz›lar› flunlard›r:

Elektrik Motorlar› ‹flletmesinde;

• Genel Maksatl› Motor Bölümünde Vernikli ›zgaralar›n
 temizli¤inde kumlama yönteminin kullan›lmas› ile at›k
  vernik kaynakl› tehlikeli at›k miktar›nda 5 tonluk bir azalt›m
   elde edilmifltir.
• Bor ya¤› emülsiyonunun tank içinde sirkülasyonu
  sa¤lanarak bakteriyolojik kirlenme önlenmifl, y›ll›k 150 lt
  bor ya¤› ve 3 ton su azalt›m› sa¤lanm›flt›r.

Kurutma Makinesi ‹flletmesinde;

• Boyahane ön ifllem hatt›nda yap›lan iyilefltirmeler ile at›k
  su kirlilik yükü azalt›lm›fl, ar›tma çamur miktar›nda bir
  önceki döneme göre yaklafl›k 16 tonluk bir iyileflme elde
  edilmifltir.

Çamafl›r Makinesi ‹flletmesinde;

• Boyahane prosesinde yap›lan de¤ifliklik ile fosfat çamuru
  oluflumu ortadan kald›r›lm›flt›r. Boyahanede nano
  kaplamaya geçilmesiyle, 2014 y›l› Ocak-Aral›k döneminde
  83.840 kg düzeyinde gerçekleflen fosfat çamuru, 2015
  y›l› Ocak ay› itibariyle s›f›rlanm›flt›r.
• Endüstriyel at›k su ar›tma tesisinde konvansiyonel
  koagülanttan organik koagülanta geçifl yap›lm›fl, pH ayar›
  için kullan›lan kimyasal miktar›nda azalma gerçekleflmifltir.
  Kimyasal madde miktar›n›n azalmas› dolay›s›yla ar›tma
  çamurunda bir önceki y›la göre %47 oran›nda azalma
  gerçekleflmifltir.

Bulafl›k Makinesi ‹flletmesinde;

• At›k projesi gerçeklefltirilmifl, yaklafl›k 10 ton at›k azalt›m›
  sa¤lanm›flt›r.
• Yaklafl›k % 70 su içeren birinci kategori at›k ya¤lar›n su
  oran› % 30 seviyesine indirilerek, at›k ya¤lar›n geri kazan›m
  uygulamalar›nda de¤erlendirilmesi sa¤lanm›fl, yaklafl›k
  30 ton at›k azalt›m› elde edilmifltir.

Elektronik ‹flletmesinde;

• At›k tel lehimin geri kazan›larak üretime kazand›r›lmas›
  sa¤lanm›fl, 8 ayda 512 kg’l›k lehim çubuk geri kazan›lm›flt›r.
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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 2015

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

Geri Dönüflüm Projesi

Arçelik A.fi., Koç Toplulu¤u’nun 2010 y›l›nda Küresel Geri
Dönüflüm A¤› üyeli¤i kapsam›nda Topluluk genelinde bafllatt›¤›
“Koç Toplulu¤u Geri Dönüflüm Projesi”ne ilk günden bu yana
kat›l›m sa¤lamaktad›r. Proje ile Topluluk çal›flanlar›n›n geri
dönüflüm bilincinin gelifltirilmesi ve kâ¤›t, cam, metal ve
plastik at›klar›n›n ortak bir standartta toplanarak geri
dönüfltürülmesi hedeflenmektedir. Raporlama döneminde
Arçelik A.fi. tesislerinde yaklafl›k 7,88 ton evsel cam at›k,
56,23 ton kâ¤›t, 1,49 ton metal at›k ve 3,01 ton plastik at›k
toplanm›flt›r.

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

Arçelik A.fi., entegre at›k yönetimi uygulamalar›n›n önemli
birer parças› olan ambalajlama ve ambalaj at›klar› süreçlerini
etkin bir flekilde yönetmekte, daha az kaynak tüketimi
gerçeklefltirip daha az ambalaj at›¤› üreterek çevresel etkisini
asgari seviyeye düflürmektedir. Tüm ambalajlarda geri
kazan›labilir ve daha çevreci ambalaj malzemelerini tercih
eden flirket, ambalaj malzemesi tüketimini ve kaynak kullan›m›n›
azaltmaya yönelik projeler gelifltirmektedir. fiirket, yeniden
kullan›m› ve geri dönüflümü art›rmaya odaklan›lan uygulamalar
gerçeklefltirirken, ürünlerin ambalaj hacim ve a¤›rl›klar›n›
asgari at›k üretecek flekilde tasarlamaktad›r.

Arçelik A.fi. ürün ambalajlar›n›n tamam› geri dönüfltürülebilir
nitelikte olup, raporlama döneminde kullan›lan karton
ambalajlar›n %60’› geri kazan›lm›fl malzeme içermektedir.

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

Arçelik A.fi. ISO 14001 Çevre Yönetim Standard›’n›n
gerekliliklerini yerine getirmekte, ürünlerin geri dönüflümü
alan›nda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararas› giriflimlerde
öncü rol oynamaktad›r. fiirket, yüksek geri dönüfltürülebilirlik
oranlar›na sahip ürünlerin üretimini gerçeklefltirmekte, yayg›n
toplama mekanizmalar›yla yaflam döngüsünü tamamlayan
ürünlerin tüketicilerden al›nmas›n› sa¤lamakta ve geri dönüflüm
tesislerinde yeniden kullan›mlar›n›, geri dönüflümlerini ve
bertaraf›n› gerçeklefltirmektedir.

Oluflturdu¤u toplama ve geri dönüflüm mekanizmalar› ile
pazara sundu¤u ürünlerin WEEE Direktifi'ne (Elektrikli ve
Elektronik Eflya At›klar› Direktifi) uyumunu sa¤layan Arçelik
A.fi., Türkiye’de 2012 y›l›nda yürürlü¤e giren At›k Elektrikli ve
Elektronik Eflyalar›n (AEEE) Kontrolü Yönetmeli¤i
çerçevesindeki gereklilikleri de yerine getirmektedir.



Arçelik A.fi., geniflletilmifl üretici sorumlulu¤u kapsam›nda
ürünlerinin do¤aya geri kazand›r›lmas›n›, birer kaynak olarak
de¤erlendirilmesini teflvik etmek amac›yla yat›r›m yaparak
kendi geri dönüflüm tesislerini kurmufltur. Arçelik A.fi., Eskiflehir
ve Bolu’daki AEEE geri dönüflüm tesisleriyle Türkiye’de kendi
sektöründe bir ilki gerçeklefltirmifl; hem üretici olup hem de
AEEE geri dönüflüm tesisi kuran ilk ve tek flirket olmufltur.
Eskiflehir’deki AEEE geri dönüflüm tesisinde buzdolab›,
so¤utucular ve iklimlendirme cihazlar› geri dönüfltürülmektedir.

Bu tesisimiz, eski buzdolaplar›nda bulanan, ozon tabakas›na
zarar veren ve sera etkisine katk› potansiyeli 15’in üzerinde
olan CFC’li (kloroflorokarbon) gazlar› kapal› sistemle
toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüflüm tesisidir.

Bolu’da kurulan di¤er tesisimizde; büyük beyaz eflyalar ile
küçük ev aletlerinin geri dönüflümü gerçeklefltirilmektedir.

AEEE’lerin toplanarak do¤aya ve ülke ekonomisine
kazand›r›lmas› amac›yla Türkiye genelinde bafllat›lan
ve ilk olarak 2014 y›l›nda “Do¤aya Dönüfl Bafllas›n”
slogan›yla hayata geçirilen “Türkiye’nin En Büyük Yenileme
Hareketi” Kampanyas› 2015’de de uygulanm›flt›r. Sat›fl
kampanyalar›m›zla da geri dönüflüm teflvik edilmekte,
sürdürülebilir ifl modelleri üretilmektedir.

De¤ifltirme kampanyas›nda Arçelik ve Beko bayileri ile yetkili
servisler taraf›ndan müflterilerden toplanan AEEE’ler geri
dönüfltürülmek üzere lisansl› tesislere gönderilmifltir. Tesislerde
geri dönüfltürülen AEEE’lerden elde edilen malzemeler,
“Kaynak Verimlili¤i” kavram›na uygun olarak ekonomiye
kazand›r›lmaktad›r.

Arçelik’in bu geri dönüflüm tesislerinde, özellikle eski ve
yüksek elektrik tüketen CFC’li buzdolaplar›n›n da geri
dönüflümü ile sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›m›n› sa¤lamakta
ve bu yolla ülkemizin iklim de¤iflikli¤i ile mücadelesine de
katk› vermektedir.

Yüksek enerji tüketen eski ürünlerin, geri dönüfltürülmesiyle
ülkemizde enerji verimlili¤ine önemli bir katk› da
sa¤lanmaktad›r. ‹ki tesisin faaliyete bafllama tarihinden itibaren
gerçeklefltirdi¤i yüksek enerji tüketen eski ürünlerin geri
dönüfltürülmesi sayesinde elde edilen enerji kazanc›, 2,5 MW
gücünde 6 adet rüzgâr türbininin y›ll›k enerji üretimine
eflde¤erdir. Arçelik kurdu¤u iki geri dönüflüm tesisiyle
sektöründe ürün yaflam döngüsü boyunca çevresel etkileri
en aza indiren ilk flirket olma özelli¤ini tafl›maktad›r.

Arçelik “Do¤aya Dönüfl Bafllas›n” slogan›yla bafllatt›¤› de¤iflim
kampanyas› ve kurdu¤u geri dönüflüm tesisleri sayesinde
pazarda ikinci el, kontrolsüz piyasaya sürülmüfl, piyasaya
sürenin belli olmad›¤›, risk içeren ürünlerin sat›fl›n› engellemek
üzere harekete geçmifl, böylelikle tüketicilerin güvenilir
olmayan ürün kullan›m›n›n da önüne geçmek üzere
çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

Arçelik kurdu¤u çevre mevzuat›na uygun ve modern tesislerde,
çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeden AEEE’lerin geri
dönüflümü gerçeklefltirerek, Türkiye’deki geri dönüflüm
sektörünün de kalitesinin art›r›lmas›na ve bu alanda istihdam
sa¤lanmas›na destek vermektedir.

Arçelik A.fi., 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) ile birlikte bafllatt›¤› "Enerji
Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüflümü" projesine raporlama
döneminde de devam etmifltir. Proje 31 Aral›k 2015 tarihinde
tamamlanm›flt›r.
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Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi
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Arçelik A.fi. AEEE Geri Al›m ve Geri Dönüflüm Sistemi
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Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3)

2012

1.087.334

460.196

2013

1.087.146

393.289

2014

1.047.433

396.568

2015

938.386

359.305

0
2012 2013

951,241

2014

948.303986.362

2015

819.334

Deflarj Edilen Su Miktarlar› (m3)*

892.120

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

Arçelik A.fi. üretim süreçlerinde gerçeklefltirdi¤i su sarfiyat›n›
azaltacak projeler tasarlamakta, kullan›lan suyun geri
kazan›m›na odaklanan süreçler ile hem su sarfiyat›nda hem
de deflarj edilen su miktar›nda önemli düflüfller kaydetmektedir.
Yap›lan düzenli kontroller ve at›k su ar›tma faaliyetleri
sonucunda deflarj edilen sulara iliflkin de¤erler yasal limitlerinin
alt›nda tutulmaktad›r.

2015 y›l › içerisinde Türkiye’deki iflletmelerimizde
gerçeklefltirdi¤imiz iyilefltirme ve verimlilik çal›flmalar› ile
toplam su çekimimizi miktar›n› 2014 y›l›na k›yasla %10,13
seviyesinde azaltm›fl bulunmaktay›z.

2015'te tasarruf sa¤lanan, geri dönüfltürülen, geri kazan›lan
ve yeniden kullan›lan su miktar› toplam› 302.216 m3’tür.
Raporlama döneminde gerçeklefltirilen su tüketiminin
azalt›lmas› ve suyun yeniden kullan›m›na yönelik çal›flmalar
flunlard›r:

Elektronik ‹flletmesinde gerçeklefltirilen su tüketimi iyilefltirme
çal›flmalar› ile 2015 y›l›nda toplam 4.401 m3 su tasarrufu
sa¤lanm›flt›r.

Piflirici Cihazlar ‹flletmesindeki at›k su ar›tma ünitesinden
deflarj edilen evsel at›k su, ters osmoz sistemiyle ar›t›larak
fabrika tuvalet sifonlarda ve ar›tma tesisi kimyasal haz›rlama
iflleminde kullan›lmaktad›r. Bu kapsamda 2015 y›l›nda 2.366
m3 su geri kazan›lm›flt›r.

Çamafl›r Makinesi ‹flletmesinde, su tasarrufu, suyun yeniden
kullan›m›, at›k su ve ya¤mur suyu geri, kazan›m› uygulamalar›
ile 117.988 m3 su tasarruf edilmifltir.

Bulafl›k Makinesi ‹flletmesinde ürün bafl›na su tüketimindeki
azalt›m sonucunda 26.013 m3 tasarruf elde edilmifltir. Ayr›ca
depolanm›fl ya¤mur suyu bahçe sulamalar›nda kullan›lm›flt›r.

Buzdolab› ‹flletmesinde boyahanede yap›lan iyilefltirme
çal›flmalar› ile toplam 85.701 m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.
So¤utma kulelerinde günlük su buharlaflmas› düflürülerek
5.107 m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Tuvaletlerdeki pisuarlar›n
debisini azaltma toplam tasarruf 5.107 m3 tasarruf edilmifltir.
Kazan dairesi RO (ters ozmos) At›ksuyu Geri Kazan›m› projesi
ile su tüketimi azalt›larak 23.055 m3 su geri kazan›lm›flt›r.

Kompresör ‹flletmesinde, Mangan Fosfat, Çinko Fosfat
banyolar›nda ve test havuzlar›nda yap›lan çal›flmalarla 17.460
m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Elektrik Motorlar› ‹flletmesinde su buharlaflmas›n› azaltmak
için k›fl aylar›nda 4 so¤utma kulesi yerine, 2 so¤utma kulesi
kullan›lmaya bafllanmas›yla 719 m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.
Talafll› imalat sahas› ve dökümhanede kesme/so¤utma ya¤›
tüketimi ile ilgili yap›lan iyilefltirmelerle 238 m3/y›l su tasarrufu
sa¤lanm›flt›r.

Kurutucu ‹flletmesinde kataforez kullanan boyahanelerde ve
iç üretim boyahane prosesinde gerçeklefltirilen su geri kazan›m
çal›flmalar› ile raporlama döneminde toplam 6.508 m3 su
tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Arctic Buzdolab› ‹flletmesinde 7.553 m3 suyun geri dönüflümü
sa¤lanm›flt›r.

*Türkiye operasyonlar›na ait de¤erleri yans›tmaktad›r.

Arçelik A.fi. operasyon bölgelerinde yer alan su kaynaklar›n›
ve biyolojik çeflitlili¤i korumak ad›na yasalarca öngörülen su
deflarj standartlar›n›n üstünde bir performans sergilemeye
dikkat etmektedir. Operasyonlar sonucu deflarj edilen sular
ilgili üretim tesislerinden ç›kan sular›n karakteristi¤ine uygun
olarak oluflturulan kimyasal ve biyolojik ar›tma tesislerinde
ar›t›lmakta, standartlara uygunluklar› periyodik olarak kontrol
edilmektedir. Raporlama döneminde gerçeklefltirilen periyodik
kontrollere göre Türkiye’de yer alan Arçelik A.fi. iflletmelerinden
deflarj edilen sular›n KO‹ (Kimyasal Oksijen ‹htiyac›) de¤erleri
yasal s›n›r de¤erlerinin oldukça alt›nda seyretmifltir.

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

Buzdolab› ‹flletmesi kazan dairesi RO (ters ozmos) at›ksuyu
geri kazan›m› projesi ile su tüketimi 4,2 lt/FBU de¤erine kadar
azalt›lm›flt›r ve 23.054 m3 su geri kazan›lm›flt›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 2014 y›l›na göre ürün
bafl›na su tüketimi %13 azalm›flt›r.

Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi iyon de¤ifltirici ham su tank›n›n
RO'dan beslenmesi: ‹yon de¤ifltirici ham su tank›n›n RO'dan
beslenmesi: 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¤ifltiricilere beslenmektedir.

Bu çal›flmalar kapsam›nda 2015 y›l›nda toplam 92.273 m3

su geri kazan›lm›flt›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 devreye alma aflamas›ndad›r.

Ürünlerde Su Tasarrufu

Arçelik A.fi. çevresel sürdürülebilirlik yaklafl›m›n› üretim
süreçleriyle s›n›rl› tutmamakta, ürünlerinin tüm yaflam
döngülerini içeren bir yönetim anlay›fl›n› takip etmektedir.
Ürünlerin kullan›m›ndan kaynaklanan su tüketimi Arçelik
A.fi.’nin çevresel etki alan›n›n önemli bir bölümünü
oluflturmaktad›r. fiirket her y›l çevreci ürün araflt›rma ve
gelifltirme faaliyetleri için genifl bir kaynak ay›rmakta, su
tasarrufunda sektöre öncülük eden ürünler gelifltirmektedir.

Raporlama döneminde Bulafl›k Makinesi ürün gam›n›n %85’ini
oluflturan 60 cm geniflli¤indeki ‘good’ seviyesi bulafl›k
makinelerinin bir y›kama çevrimi boyunca tükettikleri su miktar›
azalt›larak ürün bafl›na y›ll›k 560 litre su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.
Yine 60 cm ve 45 cm ‘good’ seviyesindeki ürünlerde de¤iflken
devirli motor kullan›m› ile ürün bafl›na s›ras›yla y›ll›k 840 ve
560 litre su tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Y›l içerisinde yürütülen
Lotus projesi ile 5,5 litre su tüketen bulafl›k makinesi tasar›m›
gerçeklefltirilmifl ve devreye al›nm›flt›r.
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Arçelik A.fi. sürdürülebilirli¤i tedarik zincirinden sat›fl sonras› süreçlerine iflinin tüm
kademelerine yaymak için üstün çaba sarf etmekte, küresel varl›¤›n› ve yayg›nl›¤›n›
art›rmaktad›r. Bir endüstri lideri olarak de¤er zincirindeki paydafllar›yla yak›n iflbirlikleri
gerçeklefltirmekte, deneyimini süreçlerin verimlili¤ini art›rmak ad›na kullanmakta, daha
sürdürülebilir ürünler gelifltirirken sürdürülebilir tüketimi desteklemektedir.

√ Cambridge Science Park’ta kurulan Arçelik A.fi. Ar-Ge Merkezi ile Ar-Ge merkezi
  say›m›z› 10’a yükselttik.
√ Tedarikçi gelifltirme programı kapsam›nda 1.072 kifli*saatlik tedarikçi e¤itimi sa¤lad›k.
√ Türkiye’de ve uluslararas› operasyonlarda yetkili servislerimizde görev alan teknik
 personele 310.000 kifli*saat e¤itim sa¤lad›k.

De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi



Arçelik A.fi. 24 y›ll›k Ar-Ge birikiminin getirdi¤i teknolojik
yetkinlik ve inovasyon gücü ile yenilikçi, çevreci ve fark yaratan
ürünler tasarlamakta, küresel pazarlarda sürdürülebilir baflar›
kaydetmektedir. Gerek üretim süreçlerindeki verimlili¤e
gerekse ürünlerin hayat döngülerindeki çevresel etkilere
odaklanan inovasyon faaliyetlerinin sonucunda geri
dönüfltürülebilir malzemelerle üretilen, asgari seviyede su ve
enerji sarfiyat› gerçeklefltiren ve ses düzeyi düflük ürünler
gelifltirilmektedir. Demografik, teknolojik ve çevresel geliflmeler
yak›ndan takip edilerek sektörde fark yaratan uygulamalara
imza at›lmaktad›r. Yenilikçilik, Arçelik A.fi.’de flirket kültürünün
ve ifl yap›fl tarz›n›n önemli ve ayr›lmaz bir unsuru olarak
de¤erlendirilirken, flirketin global vizyonunu destekleyen
sürdürülebilir karl› büyüme stratejisinin, marka ve müflteri
odakl› ifl modelinin de yap› tafllar›ndan birini oluflturmaktad›r.

8’i Türkiye’de olmak üzere 10 Ar-Ge merkezi ve toplamda
1.000’in üzerinde Ar-Ge çal›flan›yla farkl› co¤rafyalardaki
tüketicilerinin beklentilerine uygun ürünler gelifltiren Arçelik
A.fi., Türkiye'de patent liderli¤ini elinde bulundururken,
uluslararas› platformda Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO)
yay›nlam›fl oldu¤u listede ilk 200 aras›nda yer alan tek
Türk flirketi konumundad›r. Teknoloji gelifltirmenin yan›nda
gelifltirdi¤i teknolojilerin korunmas›na da büyük önem veren
fiirket, Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO)
yap›lan uluslararas› patent baflvurular›n›n 1/3’ünden fazlas›n›,
Avrupa Patent Enstitüsü’nün (EPO) taraf›ndan tescil edilen
baflvurular›n ise yar›s›n› elinde bulundurmaktad›r. 2014 y›l›nda
gerçeklefltirilen patent baflvurular› temel al›narak raporlama
döneminde yap›lan s›ralamada Arçelik A.fi., Türk Patent Ofisi
taraf›ndan “Patent Ligi fiampiyonlu¤u” ve “En Fazla Uluslararas›
Patent Baflvurusu Yapan Firma” ödüllerine lay›k görülmüfltür.

Arçelik A.fi., entelektüel sermayesini patent baflvurular›yla
koruma alt›na al›rken, çal›flmalar›n› konferanslar ve bilimsel
dergilerde yay›nlayarak kamuoyu ile paylaflmaktad›r.
Raporlama döneminde ulusal ve uluslararas› dergilerde,
konferans ve seminerlerde Arçelik A.fi.’ye ait çok say›da
çal›flma yay›nlanm›flt›r. Arçelik A.fi. ayn› zamanda Türkiye’de
ve dünyada gerçekleflt i r i len öneml i  inovasyon
organizasyonlar›nda varl›k göstermektedir.

Arçelik A.fi.’de tüm ifl süreçlerinde yenilikçilik odakl› bir kültür
ile hareket edilirken, inovasyon anlay›fl›n›n tüm de¤er zincirinde
yayg›nlaflt›r›lmas› için etkin organizasyon yap›s›ndan ve
paydafl iflbirliklerinden yararlan›lmaktad›r. ‹novasyon faaliyetleri
yönetimi do¤rudan Genel Müdür’e ba¤l› ‹novasyon
Direktörlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir. fiirket bünyesinde
oluflturulan ve yenilikçi fikirlerin sistematik olarak
de¤erlendirilerek daha h›zl› sonuçland›r›laca¤› ortamlar ile
inovatif fikirler teflvik edilmektedir. fiirketin kendi Ar-Ge
kaynaklar›n›n yan› s›ra; üniversiteler ve araflt›rma kurulufllar›
ile teknoloji gelifltirme çal›flmalar› yürütülmekte, bunun yan›
s›ra dünyaca ünlü akademisyenler ve giriflimcilerden oluflan
bir Ar-Ge dan›flma kuruluyla çal›fl›lmaktad›r.
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‹novasyon Direktörlü¤ü, yürüttü¤ü “‹ç Giriflimcilik” program›
ile çal›flanlar›n yenilikçi ifl modelleri ve farkl› ürünler
gelifltirmelerini teflvik ederken, flirket içerisinde inovasyon
kültürünün yerleflmesine yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r.
Program dâhilinde farkl› disiplinlerden çal›flanlar bir araya
gelerek yenilikçi proje tak›mlar› oluflturmakta, ortaya koyduklar›
ifl modelleri  ve ürünler dan›flmanlar taraf›ndan
de¤erlendirilerek uygun görülenler fonlanmaktad›r. Bugüne
kadar, yaklafl›k 65 kifli bu programda e¤itim alarak 13 proje
gelifltirilmifltir. Raporlama döneminde yenilikçilik konusunda
fark›ndal›k yaratmak ve proje çal›flmalar›na destek olmak
amac›yla 869 kifliye 24.052 saat e¤itim sa¤lanm›flt›r.

fiirket içinde inovasyon kültürünü yayg›nlaflt›rmak ad›na
gerçeklefltirilen bir baflka uygulama olan “Bulufl Günü” 15
y›ld›r aral›ks›z olarak düzenlenmektedir. Yarat›c› fikirlerin ve
buluflçular›n ödüllendirildi¤i etkinlikte raporlama döneminde
413 kifli ödüllendirilmifltir. Bu kapsamdaki bir baflka uygulama
olan “Zirveye Koflanlar” ile yenilikçi ve fark yaratan çal›flanlar
belirlenerek ödüllendirilmektedir. Raporlama döneminde
ödül süreci kapsam›nda 5 kategoride 548 proje
de¤erlendirilmifl ve 32 proje ödül almaya hak kazanm›flt›r.

Yenilikçilik ve ‹flbirlikleri

Arçelik A.fi., Ar-Ge misyonunda yer alan aç›k inovasyon
ilkelerini do¤rultusunda iflbirli¤i a¤lar›n› güçlendirmeye ve
geniflletmeye devam etmektedir. Raporlama döneminde,
araflt›rma-gelifltirme alan›nda dünyan›n önde gelen
ülkelerinden biri olan Birleflik Krall›k’ta Ar-Ge merkezi açan
fiirket, küresel Ar-Ge organizasyonunun genifllemesi
kapsam›nda çok önemli bir ad›ma imza atm›flt›r. Cambridge
Üniversitesi’ne ba¤l› Trinity College'›n yönetti¤i, Birleflik
Krall›k’›n ‹lk Bilim Park› olan ve dünyan›n en önemli teknoloji
flirketlerini bünyesinde bar›nd›ran Cambridge Science Park’ta
kurulan Arçelik A.fi. Ar-Ge merkezi; yaz›l›m tasar›m›, yeni
malzemeler ve ileri üretim teknolojileri alanlar›na
odaklanmaktad›r. Ayn› zamanda Cambridge Üniversitesi
Stratejik Teknoloji ve ‹novasyon Yönetimi (STIM)
konsorsiyumunun da bir üyesi olan Arçelik A.fi., Birleflik
Krall›k Ar-Ge Ofisi ile Birleflik Krall›k’›n sayg›n üniversiteleri
ile bafllat›lan iflbirlikleri a¤›n›n da güçlendirerek tüm Birleflik
Krall›k geneline yaymay› hedeflemektedir.

Arçelik A.fi. yine raporlama döneminde ABD’nin önde gelen
üniversitelerinden MIT (Massachusetts Institute of Technology)
bünyesindeki MIT Media Lab’e üye olarak burada yürütülen
antidisipliner, insan odakl›, radikal inovasyona yönelik projelere
eriflim hakk›n› elde etmifltir.

Yürüttü¤ü 12 proje ile 7. Çerçeve Program›’nda Türkiye özel
sektöründen en fazla projeye sahip flirket konumunda olan
Arçelik A.fi., raporlama döneminde Ufuk 2020 (Horizon 2020)
program›na kabul edilen 4 ve toplamda 6 proje ile bu

programda da liderli¤ini sürdürmektedir. 20’den fazla ülkeden
400’ün üzerinde üniversite, araflt›rma enstitüsü ve firman›n
kat›ld›¤› program kapsam›nda nanoteknoloji, yenilikçi
malzeme teknolojileri, ev e¤lence sistemleri, gelece¤in
fabrikalar›, gelece¤in interneti, so¤uk g›da zinciri ve lojistik
gibi çok farkl› alanlarda projeler yürütülmektedir. fiirket devam
eden 9 Eureka projesinin yan› s›ra de¤erlendirme sonucu
bekleyen yeni baflvurular›yla uluslararas› Eureka platformunda
da öncü konumdad›r.

Arçelik A.fi., farkl› sektörlerden milyarlarca cihaz›n, servisin
ve uygulaman›n birlikte güvenli bir flekilde çal›flabilirli¤ini
amaç edinen ve dünyan›n önde gelen teknoloji flirketlerinin
oluflturdu¤u AllSeen birli¤inin premier üyeleri aras›nda yer
almaktad›r.

Raporlama döneminde, Türkiye’deki yarat›c› endüstrilerin
uluslararas› rekabet gücünü artt›racak araflt›rma ç›kt›lar› elde
etmesine katk›da bulunmak amac›yla Koç Üniversitesi –
Arçelik Yarat›c› Endüstriler Uygulama ve Araflt›rma Merkezi
(KUAR) kurulmufltur. Koç Üniversitesi uzmanlar› ve araflt›rmac›
ö¤retim üyelerinin uygulamal› gelifltirme için kullanabilece¤i
ve toplam 1000 m2’yi bulan atölyelerde; kavram gelifltirme,
fizibilite çal›flmalar› ve teknoloji transferi konular›nda
üniversitenin di¤er birimleri ile ifl birli¤i içinde çal›fl›lmaktad›r.
Raporlama döneminde KUAR bünyesinde gerçeklefltirilen
çal›flmalar sonucunda ‹nsan Makine Etkileflimi - Human
Machine Interaction (HMI) konusunda en etki l i
konferanslardan birisi olan ve Silikon Vadisi’nde düzenlenecek
ACM CHI 2016’da yay›nlanmak üzere iki makale kabul
alm›flt›r.

Türkiye’de genç nesillere giriflimcili¤i ve inovasyonu afl›lamay›
hedefleyen Arçelik A.fi., bu do¤rultuda ODTÜ Teknokent
taraf›ndan düzenlenen Yeni Fikirler Yeni ‹fller (YFY‹) Proje
Yar›flmas›’nda, “Dayan›kl› Tüketim ve Tüketici Elektroni¤i”
kategorisine sponsor olmufltur. Yeni ifl fikri olan herkese aç›k
YFY‹ ‹DEA ve 0-3 yafl aras› start-up firmalar›n kat›labildi¤i
YFY‹ PRO olmak üzere iki ana bafll›kta düzenlenen yar›flman›n
finali, 5 Aral›k 2015’te ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilmifltir.



47

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Sorumlu Sat›nalma

Arçelik A.fi.’de kurum kültürünün, de¤erlerinin ve
sürdürülebi l i r l ik anlay›fl›n›n küresel sat ›nalma
organizasyonuna yay›lmas› ve sat›nalma faaliyetlerinin
sorumluluk esas›yla yerine getirilmesi ad›na dinamik
organizasyon yap›s›ndan ve etkin yönetiflim araçlar›ndan
yararlan›lmaktad›r. Küresel ihtiyaçlar ve Arçelik A.fi.’nin
geniflleyen üretim a¤› do¤rultusunda yap›land›r›lm›fl olan
‘Arçelik A.fi. Sat›nalma’, alt› ülkede bulunan sat›nalma
ofislerinde 190 personel ile faaliyet göstermektedir. Arçelik
A.fi. Sat›nalma’n›n liderli¤inde yürütülen risk yönetimi
faaliyetleri, fleffaf tedarikçi iletiflimi, sürdürülebilirlik
bafll›klar›n› içeren tedarikçi denetimleri ve yerel tedarik
uygulamalar› ile sat›nalma operasyonlar›n›n sürdürülebilirli¤i
güvence alt›na al›nmaktad›r.

Arçelik A.fi. Sat›nalma, tedarik kaynaklar›n›n müflteri
isteklerini karfl›layacak, Arçelik A.fi.’ye kal›c› rekabet
avantaj› sa¤layacak ve de¤er yaratacak flekilde
yönetilmesinden sorumludur. Birim, yürüttü¤ü risk yönetimi
uygulamalar› ile hammadde fiyatlar›ndaki dalgalanmalar,
yerel ve küresel düzeydeki ekonomik parametre de¤iflimleri
ve gümrük mevzuat›ndaki de¤iflimler baflta olmak üzere,
maliyetleri etkileyebilecek tüm unsurlar›n etkin flekilde
takip edilmesini sa¤lamakta ve en rekabetçi tedarik
flartlar›n›n oluflturulmas›n› temin etmektedir.

Arçelik A.fi. Sat›nalma Direktörlü¤ü 2014 y›l›nda “Liderlik
ve Organizasyon”, “Strateji”, “‹nsan”, “Süreç ve Sistemler”,
“Performans Ölçümü ve Yönetimi” ana gruplar›nda 110
farkl› kriterde incelenerek, dünyada yaklafl›k 130 flirkette
bulunan “CIPS (Chartered Institute of Purchasing &Supply)
Kurumsal Sertifikas›’n› almaya hak kazanm›flt›r.

Arçelik A.fi., 2005 y›l›nda üyesi oldu¤u Avrupa Birli¤i Beyaz
Eflya Üreticileri (CECED) taraf›ndan oluflturulan Kurumsal
Sosyal Sorumluluk ‹fl Eti¤i Sözleflmesi’ni (Code of Conduct)
ilk imzalayan flirketler aras›ndad›r. Arçelik A.fi., Bileflmifl
Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesini imzalayan Koç
Toplulu¤u’nun da bir parças› ve Etik ve ‹tibar Derne¤i
(Ethics & Reputation Society) üyesidir. Raporlama
döneminde bu sorumluluklar çerçevesinde Arçelik A.fi.
Sorumlu Sat›nalma Poli t ikas› oluflturulmufl ve
Arçelik Tedarikçi Portal› (www.supplier.arcelik.com) ile
Arçe l i k  A .fi . ’n in  kurumsa l  web say fas ›nda
(www.arcelikas.com/sayfa/866/Is_Etigi) tedarikçilerin ve
paydafllar›n eriflimine aç›lm›fl, ayr›ca tüm tedarikçilerimize
ve Arçelik A.fi. çal›flanlar›na bilgilendirme sirküleri
gönderilmifltir.

Tedarikçilerle yap›lan tüm sözleflmelerde politikaya
referansla çevre ve ifl eti¤i flartlar› belirtilmektedir. Politika
do¤rultusunda tedarikçilere e¤itimler sa¤lanmakta,
tedarikçilerin Arçelik A.fi. Tedarikçi ‹fl Eti¤i Kurallar›’na
uyumluluklar› denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar
için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve
gerçeklefltirilen takip denetimleri ile yap›lan iyilefltirmeler
kontrol edilmektedir. Arçelik A.fi. yasalara ayk›r› veya bu
kurallar›yla çeliflen bir flekilde davranan herhangi bir
tedarikçi çal›flan›n›n uzaklaflt›r›lmas›n› talep edebilmekte
veya tedarikçiyle iflbirli¤ini kesebilmektedir.

Paydafllar›m›z tedarikçilerimize ait flüpheli davran›fl veya
ifl eti¤i kurallar› ihlallerini purchasing@arcelik.com e-posta
adresinden veya Arçelik A.fi. kurumsal web sitesinde
belirtilen (http://www.arcelikas.com/sayfa/866/Is_Etigi)
telefon numaralar›ndan Sat›nalma birimine iletebilmektedir.
fiüpheli davran›fl ve ihlalleri rapor eden kiflilerin gizlili¤i
korunmakta, kifliye karfl› uygulanacak olas› ceza ve
misillemelere tolerans gösterilmemektedir.

Arçelik A.fi. tedarikçilerine sürdürülebilirlik alanlar›ndaki
beklentilerinin daha etkin bir iletiflimini gerçeklefltirmek
amac›yla bir ifl eti¤i e-e¤itim program› oluflturmufltur.
Tü rkçe  ve  ‹ng i l i zce  haz › r l anan  p rog rama
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/
7880/7880/start.htm ve http://www.arcelikas.com/
UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/8070/8070/start.htm
adreslerinden ulaflabilirsiniz.

Yasal uygulamalar, çal›flma koflullar›, etik kurallar, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i ve çevre ana bafll›klar›ndaki beklentileri içeren
tedarikçi ifl eti¤i kurallar›, Arçelik A.fi.’nin rüflvet ve yolsuzluk,
zorla çal›flt›rma, çocuk iflgücü ve ayr›mc›l›k konular›n› da
kapsayan sorumluluk yaklafl›m›n› de¤er zincirinde
yayg›nlaflt›rmak ad›na asli referans görevini görmektedir.
2014 y›l›nda gerçeklefltirilen pilot uygulaman›n ard›ndan
2015 y›l›nda 15’i Türkiye’de ve 15’i uluslararas›
operasyonlarda olmak üzere 30 tedarikçi ba¤›ms›z bir
denetim kuruluflu arac›l›¤› ile ifl eti¤i ve çal›flma güvenli¤i
alan›nda denetimlere tabi tutulmufltur. Denetimlerde SEDEX
denetim standart› kullan›lm›flt›r. Denetim de¤erlendirmeleri,
tedarikçilerden beklentilerimizin risk de¤erlendirmeleri
dikkate al›narak yap›lm›flt›r. Denetim sonunda tespit edilen
uygunsuzluklarla ilgili tedarikçi ile mutabakat yap›lm›flt›r.



Denetimler sonucunda toplamda 347 iyilefltirmeye aç›k
alan tespit edilirken, bunlardan kritik olanlar dikkate al›narak
16 tedarikçiye yönelik takip denetimleri uygulanm›flt›r.
‹yilefltirmeye aç›k alanlar yang›n önlemleri ve tahliye
ç›k›fllar›, çal›flan sa¤l›¤› önlemleri ve çal›flma saatlerinde
yo¤unlafl›rken, takip denetimleri tamamlanan firmalarda
uygunsuzluklar›n ortalama %73’ünün tamamland›¤›
görülmüfltür. ‹fl eti¤i ve çal›flma güvenli¤i kapsam›ndaki
denetimler, 2016 y›l›nda da devam edecektir.

Yeni devreye al›nan firmalar›n %100'ü Kalite, Çevre ve ‹fl
Eti¤i özde¤erlendirilmeleri yap›lmaktad›r; 2015 y›l›nda
toplam 190 firma devreye al›nm›flt›r. Ayn› zamanda mevcut
firmalar›m›z›n kalite denetiminde Çevre, ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i ve ‹fl Eti¤i konular› da de¤erlendirilmektedir;
2015 y› l ›nda 299 tedarikçiye kal i te denetimi
gerçeklefltirilmifltir.

Tedarikçi BTP (Business Transparency Project) Program›

Arçelik A.fi. raporlama döneminde Küresel Raporlama
Giriflimi GRI’n›n sürdürülebilirlik raporlamas›n› flirketlerin
tedarik zincirlerinde yayg›nlaflt›rmak amac›yla bafllatt›¤›
Business Transparency Project (BTP) program›na kat›l›m
sa¤lam›flt›r. Program ile tedarik zincirinde faaliyet gösteren
kurulufllar›n kurumsal sürdürülebilirlik performanslar›n›n
art›r›lmas›, ana üreticilerin bu konudaki beklentilerini
karfl›layabilmeleri için kapasitelerinin gelifltirilmesi ve
sürdürülebilirlik raporu uygulamas› gerçeklefltirebilecek
düzeye eriflmeleri hedeflenmektedir. Raporlama
uygulamas›n› benimseyen flirketlerin uluslararas›
platformlarda görünürlü¤ü art›r›larak uygulama teflvik
edilmektedir. Avrupa Komisyonu ve ‹sveç Hükümeti
taraf›ndan finanse edilen bu programda, Arçelik A.fi.’nin
14 tedarikçisine bir y›l süreli 14 ad›mdan oluflan e¤itim,
çal›fltay ve dan›flmanl›k hizmeti verilmeye bafllanm›flt›r.
Arçelik A.fi., bu tedarikçilerinin 2016’da sürdürülebilirlik
raporlar›n› tamamlamas›n› amaçlamaktad›r.

Arçelik A.fi., ana rekabet unsurlar›na odaklanan, üretim
zaman›n› ve operasyonel çevrim süresini asgari seviyeye
indiren etkin bir tedarikçi portföyü oluflturulmak için muhtelif
tedarikçi gelifltirme çal›flmalar› yürütmektedir. Arçelik A.fi.
Yard›mc› Sanayi Gelifltirme Bölümü’nün hayata geçirdi¤i
tedarikçi ziyaretleri, tedarikçi e¤itimleri ve ortak projeler
gibi uygulamalarla tedarikçilerin geliflimine efllik edilmekte,
tedarikçilerle karfl›l›kl› güvene, ortak hedef anlay›fl›na dayal›
iflbirlikleri oluflturularak ortak kazanç sa¤lanmaktad›r.

Arçelik A.fi. tedarikçilerin altyap›lar›n› ve teknik yeterliliklerini
iyilefltirmelerine yönelik çal›flmalara raporlama döneminde
de devam edilmifl ve toplamda 1.050 destek amaçl›
tedarikçi ziyareti gerçeklefltirilmifltir. Yine tedarikçi gelifltirme
çal›flmalar›n›n en önemli unsurlar›ndan birini teflkil eden
tedarikçi e¤itimleri kapsam›nda Gage R&R, SMED, proses
yeterlilik, zaman etüdü, devlet teflvikleri, enerji verimlili¤i,
kalite, üretimde verimlilik konular›nda 40 tedarikçiye e¤itim
verilmifl ve toplamda 1.072 kifli*saatlik e¤itim seviyesine
ulafl›lm›flt›r.

Tedarikçi gelifltirme çal›flmalar› kapsam›nda gerçeklefltirilen
verimlilik projeleri ile tedarikçilerin kalite performanslar›
art›r›lmaktad›r. Raporlama döneminde y›l›nda 95 tedarikçiyle
150 proje gerçeklefltirilmifl ve verimlilik art›fl› sa¤lanm›flt›r.
Performans bazl› yard›mc› sanayi yönetiminin en önemli
unsurlar›ndan olan tedarikçi ödüllendirme sistemi ile ayn›
dönemde 10 tedarikçiye performans ödülü, bir tedarikçiye
ise özel ödül verilmifltir.

48

De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi



49

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Arçelik A.fi.’de hammadde ve malzeme sat›n al›mlar›
haricinde, bitmifl ürün tedariki gerçeklefltirilmekte, Temin
Ürün Direktörlü¤ü’nün liderlik etti¤i uygulamalarla bu
tedarikçilerin Arçelik A.fi. sürdürülebilirlik kriterleriyle
uyumlar› sa¤lanmaktad›r. Direktörlük, tedarikçilerle
gerçeklefltirdi¤i tüm sözleflmelerde çevre ve ifl eti¤i flartlar›
belirtmekte, tedarikçilerin bu bafll›klarda sergiledikleri
performansa yönelik denetimler gerçeklefltirmektedir.
Raporlama döneminde direktörlü¤e ba¤l› olarak oluflturulan
Tedarikçi Gelifltirme Tak›m Liderli¤i ekibi ile rekabetçi
tedarik flartlar›n›n oluflturulmas›na yönelik tedarikçi
gelifltirme çal›flmalar›n›n yürütülmesi, ortak hedef anlay›fl›na
dayal› iflbirliklerinin gelifltirilmesi ve tedarikçilerin ürün
yetkinliklerinin gelifltirilerek çevresel etkilerinin azalt›lmas›
hedeflenmektedir.

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›

Arçelik A.fi. Türkiye genelindeki toplam 2.863 adet bayisi
ile 81 ilin tamam›ndaki tüketicilerine ulaflmakta, tüketici
memnuniyetinin en önemli ayaklar›ndan birini oluflturan
da¤›t›m ve yetkili sat›c› süreçlerini sürekli olarak gelifltirmenin
yollar›n› aramaktad›r. Da¤›t›m optimizasyonuna ve sat›fl
a¤› etkinli¤ine odaklan›lan süreçlerde, e¤itim ve geliflim
uygulamalar› ile da¤›t›m ve yetkili sat›c› a¤›n›n bilgi, beceri
ve yetkinliklerini sürekli olarak art›ran flirket, etkin iletiflim
mekanizmalar› ile geribildirimler edinerek bu alandaki
performans›n› gelifltirmektedir.

Arçelik A.fi. bayilerinin verimli çal›flmas› ve toplam baflar›n›n
art›r›lmas› için tüm perakende uygulamalar›, kendilerine
sirküler ve/veya bayi notlar› ile duyurulmaktad›r. Uygulama,
kampanya, ürün tan›t›m› ve bilgilendirmeler için düzenli
aral›klarla canl› yay›nlar gerçeklefltirilmekte, sat›fl ekipleri
arac›l›¤›yla duyurulan uygulama ve kampanyalar›n yerinde
kontrolü sa¤lanmaktad›r.

Geliflim stratejisi ve segment bazl› bayi ihtiyaçlar›
paralelinde, s›n›f e¤itimi, e-e¤itim, dijital araçlar gibi çeflitli
e¤itim metod ve araçlar› kapsayacak flekilde tasarlanan
Perakende Gelifltirme Akademi’sinin 2016 y›l›nda devreye
al›nmas› planlanmaktad›r.

“Çal›flanlar Gecesi” ad› alt›ndaki motivasyon etkinliklerinde
Arçelik A.fi. bayi çal›flanlar›n›n bir araya gelerek muhtelif
aktivitelere kat›l›mlar› sa¤lanmaktad›r. Baflar›l› ma¤aza
çal›flanlar› 'Bizbize' motivasyon platformu üzerinden takip
edilerek ödüllendirilmekte, y›lda bir kez düzenlenen “‹lk
10 Bayi” ödül töreni ile baflar›l› bayiler tüm flirket üst
yönetimi ile bir araya getirilmektedir.

Yetkili sat›c›lara yönelik iletiflim uygulamalar› kapsam›nda
tüm bayilere bayi yönetmenleri arac›l›¤›yla ayda bir, bölge
yöneticileri arac›l›¤›yla ise iki ayda bir ziyaretler
gerçeklefltirilmektedir. Oluflturulan bölgesel bayi iletiflim
gruplar›nda bayiler ve flirket çal›flanlar› düzenli aral›klarla
bir araya gelmekte, bu toplant›larda bayilerin sahada
yaflad›¤› deneyimler dinlenirken, perakende uygulamalar›
tart›fl›lmaktad›r. Yönetim kademesinden direktör seviyesine
kat›l›m ile bölgesel bayi toplant›lar› organize edilmekte;
bayilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlar›na kulak verilirken,
kendilerine flirket bak›fl aç›s›, güncel ekonomik durum ve
f›rsatlar konular›nda bilgi aktar›m›nda bulunulmaktad›r.
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Arçelik A.fi., çevresel ve sosyal etkilerini asgari seviyeye
düflürmeyi sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlar›n›n
bafl›nda görmekte ve bu yaklafl›m›n› de¤er zincirinin tüm
aflamalar›nda hayata geçirmek ad›na yo¤un çaba sarf
etmektedir. fiirketin bu do¤rultuda depolama, da¤›t›m ve
ihracat operasyonlar›nda gerçeklefltirdi¤i uygulamalardan
baz›lar› flunlard›r:

Arçelik A.fi., dünyan›n ve flirketin sürdürülebilir gelece¤i
için temel risk olarak tan›mlad›¤› iklim de¤iflikli¤inden
kaynaklanan risk ve f›rsatlar› yönetmek için ürün-hayat
döngüsü çerçevesinde 2010 y›l›ndan bu yana üretim
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz› emisyonunu
hesaplamaktad›r. 2013 y›l›nda iklim de¤iflikliyle
mücadeledeki geniflletilmifl üretici sorumlulu¤u kapsam›nda
yo¤un çal›flmalar bafllatan Arçelik A.fi. “Kapsam 3
Emisyonu Hesaplamalar› (Lojistik) Projesi”ni hayata
geçirmifltir. Türkiye içinde yap›lan ürün tafl›mac›l›¤›
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gaz› emisyonlar›n›
hesaplamak amac›yla gerçeklefltirilen projeye 2015 y›l›nda
devam edilmifltir. 2014 y›l›na ait veriler yeniden ba¤›ms›z
bir akredite kurulufl taraf›ndan ISO 14064-1 Sera Gaz›
Emisyonlar›n›n Hesaplanmas› ve Raporlanmas› Standard›
çerçevesinde denetlenmifl ve “limitli güvence” seviyesinde
do¤rulanm›flt›r.

Dinamik Rotalama uygulamas›na raporlama döneminde
de devam edilmifl, araç içi doluluk oranlar› art›r›m› ve
optimal rota planlamas› ile hem maliyetler düflürülmüfl
hem de ürün tafl›mac›l›¤›ndan kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›nda düflüfl kaydedilmifltir.

Yine raporlama döneminde ihracatta denizyolu kullan›m
oran›ndaki istikrarl› art›fl sürdürülerek %82 seviyesinde
gerçeklefltirilmifltir. Uygun rotalarda, fabrikalar ile liman
aras›nda karayolu ile yap›lan tafl›malar demiryolu ile ikame
edilmifl, operasyondan kaynaklanan emisyonlarda düflüfl
elde edilmifltir.

‹hracat amaçl› bitmifl ürün depolama ve nakliye
süreçlerinde ISO 28000 Tedarik Zinciri için Güvenlik
Yönetimi Sistemleri Belgesi’ni almaya hak kazanarak
Türkiye’de akredite ISO 28000 belgesine sahip ilk firma
olan Arçelik A.fi., raporlama döneminde Çay›rova Tedarik
Zinciri Merkezi ile Ankara, Beylikdüzü, Bolu, Çay›rova,
Çerkezköy, Eskiflehir, Pelitli Mamül depolar› ve ilgili
kampüslerde gerçeklefltirilen takip denetimlerini baflar› ile
tamamlam›fl ve belgeye devam etme hakk› kazan›lm›flt›r.
Belge kapsam›nda yap›lan çal›flmalar ile uluslararas›
tafl›malar yasad›fl› müdahalelere karfl› daha güvenli hale
getirilmifl; çal›flanlara, ürünlere ve markalara yönelik
güvenlik önlemleri gelifltirilmifl ve tedarik zincirinin
sürdürülebilirli¤i ad›na önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Ürün tafl›mac›l›¤›nda kat edilen mesafenin azalt›larak
çevresel etkilerin azalt›lmas›n› amaçlayan “Bayi Ortak
Depolar›” uygulamas› kapsam›nda raporlama döneminde

Eskiflehir ve Gaziantep Bayi Ortak Depolar› hizmete
al›nm›flt›r. Say›lar› 12’ye yükseltilen ortak depolar ile ayn›
zamanda tüketicilere daha h›zl›, daha esnek ve daha
kaliteli hizmet sunulmaktad›r.

2015 y›l›nda Tedarik Zinciri Direktörlü¤ü ‹flletme ve Yurt
‹çi Da¤›t›m Depolar›nda aktif olarak kullan›lan LPG’li forklift
say›s› %28 oran›nda azalt›larak elektrikli forklift kullan›m›na
geçilmifl, böylece emisyon oran› azalt›lm›flt›r.

‹flletme ve da¤›t›m depolar› aras›nda kurulan ve yükleme
ve boflaltma süreleri k›saltarak sevkiyat sürelerini
azaltan “Otomatik Yükleme Boflaltma” sisteminin
yayg›nlaflt›r›lmas›na raporlama döneminde devam
edilmifltir. Bolu ‹flletme Üretim Deposu ile Da¤›t›m Deposu
aras›nda ürün transferinin çevrim süresini azaltmak ve
maliyet tasarrufu sa¤lamak amac›yla Otomatik Yükleme
Boflaltma sistemi devreye al›nm›flt›r. Çevrim zaman›n›n
k›salt›lmas› ile nakliye giderlerinde önemli iyilefltirmeler
elde edilmifltir.

‹stanbul’un farkl› lokasyonlar›nda yer alan yaklafl›k 85,000
m2’lik toplam depo alan›n›n tek bir kampüs çat›s› alt›nda
toplayan “‹stanbul Anadolu Konsolidasyon Projesi”
kapsam›nda;
• Ekipman ve iflgücü verimlili¤inde art›fl,
• Ürünlerin yurt d›fl› müflterilere sevkiyat›nda kar›fl›k ürün
  yükleme optimizasyonu,
• Tedarik süresinin düflürülerek müflteri memnuniyetinin
  art›r›lmas›,
• Araç doluluklar›n›n optimize edilmesi ve çevresel etkinin
  düflürülmesi,
• Depo içi bak›m, teknik destek ve yeniden de¤erlendirme
  operasyonlar›n›n tek bir lokasyonda toplanarak daha
  h›zl› servis sa¤lama ve maliyet avantaj› getirileri
  hedeflenmifltir. ‹nflaat ve tafl›nma çal›flmalar›n›n 2016
   y›l› içinde tamamlanarak kampüsün hizmet vermesi
  amaçlanmaktad›r.

Sat›fl Sonras›

Arçelik A.fi.’de “Sat›fl Sonras›nda” olarak tan›mlanan yetkili
servis ve ça¤r› merkezi hizmetlerinin performans›n›n sürekli
olarak iyilefltirilmesi, bu sayede müflteri ve tüketici
memnuniyet seviyesinin art›r›lmas› hedeflenmektedir.
Türkiye’nin en büyük hizmet a¤› konumunda olan Arçelik
A.fi. Yetkili Servis A¤›, Türkiye genelinde 10 bölge
yöneticili¤ine ba¤l› 536 yetkili serviste, 5.700 adetlik araç
park›, 5.500’ü teknik olmak üzere toplam 11.700 personel
ile y›lda yaklafl›k 13 milyonu aflk›n servis hizmeti
vermektedir. Dayan›kl› ev aletleri sektörüne öncülük eden
iletiflim uygulamalar› gerçeklefltiren ve uluslararas› hizmet
veren Arçelik Ça¤r› Merkezi, online sat›fl ve sosyal medya
uygulamalar›yla tüketicinin aktif oldu¤u her alanda bulunma
stratejisi do¤rultusunda hareket etmekte, 330 çal›flan› ile
her y›l 5 milyon operasyon gerçeklefltirmektedir.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
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Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü’ne ba¤l› olarak hizmet
veren Arçelik A.fi. yetkili servisleri; konusunda gerekli
e¤itimleri alm›fl, tecrübeli, belirlenen giyim, hijyen ve
nezaket kurallar›na uyan ve gerekli teknik altyap› ve
donan›ma sahip bir personel yap›s›na sahiptir. Personel
düzenli aral›klarla denetlenmekte, hizmet sonras› yap›lan
anketler ile müflteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülmekte,
al›nan geri bildirimlere göre sürekli olarak düzeltici ve
önleyici faaliyetler yürütülmektedir. Sat›fl sonras› hizmet
süreçlerindeki kalite ve yayg›nl›k, Arçelik A.fi. markalar›n›n
piyasa bilinirli¤ini ve pazar pay›n› pozitif yönde
etkilemektedir.

Arçelik A.fi.’nin sat›fl sonras› hizmet süreçleri “ISO 10002
Müflteri Memnuniyeti Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi” ile
belgelendirilmifltir.

Raporlama döneminde sat›fl sonras› hizmetlerin sahada
kullan›ld›¤› mobil otomasyon gelifltirilerek tablet sistemi
devreye al›nm›fl, yetkili servis teknisyenlerinin tüketicilerin
evinde ihtiyaç duyduklar› tüm bilgiye kesintisiz ve anl›k
olarak ulaflabilmeleri sa¤lanm›flt›r. Uygulama ile yetkili
servislerin tüketicilere tek seferde do¤ru hizmet verme
gücü art›r›l ›rken, hizmet kalitesinde ve müflteri
memnuniyetinde art›fl elde edilmifltir.

Arçelik A.fi. yetkili servisleri Tüketici Hizmetleri bünyesindeki
Teknik Hizmetler ve E¤itim Yöneticili¤i taraf›ndan e¤itilerek
sertifikaland›r›lmaktad›r. Raporlama döneminde Türkiye’de
ve uluslararas› operasyonlarda teknik personele 310.000
kifli*saat e¤itim sa¤lanm›flt›r. Ayn› dönemde ölçme odakl›
e¤itim modülleri devreye al›n›rken, uzaktan e¤itim
faaliyetlerine h›z kazand›r›lm›flt›r. Tüketici Hizmetleri birimi
dünya genelinde sat›fl yap›lan tüm ülkelerin teknik destek
ve e¤itim faaliyetlerini bünyesinde yürütecek flekilde
yeniden yap›land›r›lm›fl, Merkez Akademi bünyesinde
yurtd›fl› servis e¤itimlerini gerçeklefltirmek üzere
“International Academy” devreye al›nm›flt›r. Raporlama
döneminde 49 ülkede teknik e¤itim gerçeklefltirilirken,
sat›fl› yap›lan yurt içinde 20.000, yurt d›fl›nda 40.000 model
ürüne teknik destek faaliyeti yürütülmüfltür.

Haftan›n 7 günü 24 saat tüketicilere üst düzey hizmet
sa¤layan Arçelik Ça¤r› Merkezi, gelen öneri ve elefltirilerin
ilgili birimlere ak›fl›n› sa¤layarak yeni ürünlerin üretimine
katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r. rakiplerinin çok
üzerinde bir teknolojik altyap›ya sahip olan merkez, telefon
ve e-posta gibi modern iletiflim kanallar›n›n yan› s›ra faks
ve mektup gibi geleneksel kanallarla da gelen tüketici
taleplerini de¤erlendirmektedir. Arçelik Ça¤r› Merkezi
Yöneticili¤i, raporlama dönemi itibariyle online sat›fl ve
sosyal medya iletiflimi süreçlerinin sorumlulu¤unu da
üzerine alm›fl bulunmaktad›r.

 Faaliyetlerine 1991 y›l›nda bafllayan Arçelik Ça¤r› Merkezi,
2008 y›l›ndan itibaren Almanya ve Avusturya’da tüm
markalar›n sat›fl öncesi ve sat›fl sonras› ça¤r› merkezi
hizmetlerini Türkiye lokasyonunda vermeye bafllam›fl ve
yurt d›fl› ça¤r› merkezi hizmet a¤›n› büyüterek uluslararas›
ça¤r› merkezi olma hedefinde yol almaya devam etmifltir.
Arçelik A.fi. Ça¤r› Merkezi bünyesinde gerçeklefltirilen
“Home Agent” (evden çal›flma) projesi ile hem engelli
gençler için önemli bir istihdam olana¤› yarat›lm›fl, hem
de evden çal›flmay› tercih eden personel için yeni bir
çal›flma sistemi f›rsat› tan›nm›flt›r.

Müflteri Memnuniyeti Anketi

Arçelik A.fi. her y›l düzenli olarak gerçeklefltirdi¤i Müflteri
Memnuniyeti Anketi uygulamas›n› en önemli paydafl iletiflim
mekanizmalar›ndan biri olarak de¤erlendirmekte, uygulama
sonuçlar›n› performans de¤erlendirme ve ifl hedeflerinin
belirlenmesi süreçlerinde önemli girdiler olarak
de¤erlendirmektedir. fiirket, müflteri ve tüketicilerinin genel
memnuniyet,  tavsiye etme e¤ilimi,  tekrar sat›n alma e¤ilimi
gibi alanlardaki görüfllerini elde etti¤i uygulama
kapsam›ndaki performans› sürekli olarak iyilefltirmektedir.
Raporlama döneminde, Arçelik ve Beko markalar›na ait
beyaz eflya, klima ve televizyon ürünlerini son 2 sene
içinde sat›n alm›fl 13.828 tüketici ile gerçeklefltirilen ankette,
beyaz eflya ve televizyon ürün gruplar›nda sektörün
üzerinde memnuniyet puan› elde edilmifltir.

Müflteri Bilgi Güvenli¤i

Arçelik A.fi. müflteri ve tüketicilerine ait verilerin güvenli¤ini,
ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi standard›
do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i uygulamalarla ile temin
etmektedir. fiirket, teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda sürekli
gelifltirdi¤i teknolojik altyap›s›, standart uyar›nca yapt›¤›
periyodik denetimler ve yine periyodik olarak
gerçeklefltirdi¤i risk analizleri ile bu alandaki performans›n›
sürekli olarak iyilefltirmektedir. Tüketicilere ait veriler, 7x24
personel gözetiminde, kart ve göz kontrolüyle girilebilen,
periyodik olarak denetlenen, A tipi standartlarda sistem
odalar›nda bulunan sunuculardaki veri tabanlar›nda
tutulmakta, veri tabanlar› afet ve di¤er ola¤anüstü hallere
karfl›n periyodik olarak yedeklenmektedir. Raporlama
döneminde Türkiye operasyonlar›nda görev alan beyaz
ve mavi yakal› çal›flanlara ISO 27001 kapsam›nda bilgi
güvenli¤i fark›ndal›k e¤itimleri verilmifltir.



Gelecek nesillere daha iyi bir dünya b›rakma vizyonu Arçelik A.fi.’nin kurumsal vizyonunu,
kültürünü, de¤erlerini ve etik ilkelerini flekillendiren bafll›ca unsurdur. Arçelik A.fi. bu
do¤rultuda faaliyet co¤rafyas›nda yaratt›¤› pozitif do¤rudan ve dolayl› ekonomik etkiyi
toplumsal, kültürel ve çevresel konularda gelifltirdi¤i proje ve destek faaliyetleri ile
desteklemektedir.

Toplumsal gönüllülük yaklafl›m› Arçelik A.fi.'nin temel de¤erlerinin bafl›nda yer almaktad›r.
Arçelik A.fi.'nin kurumsal de¤erleri ve kültürü ›fl›¤›nda toplumsal standartlar›n gelifltirilmesine
ve sorunlar›n çözümüne yönelik olarak tasarlad›¤› kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin
sürdürülebilirli¤i paydafl a¤›n›n tüm unsurlar›n› içeren gönüllülerin sa¤lad›¤› katk›lar ve
yerel sahiplenme ile sa¤lanmaktad›r.

√ Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program› - Arçelik Laboratuvarlar› ile 9 meslek
  lisesinde 446 ö¤renci ve 59 ö¤retmene e¤itim sa¤lad›k.
√ “Ülkem ‹çin Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤ini Destekliyorum” projesi kapsam›nda tüm Arçelik
  A.fi. organizasyonuna e¤itim verecek 38 gönüllü Arçelik A.fi. çal›flan›na toplumsal
  cinsiyet eflitli¤i konulu seminer verdik.
√ 6 projeye toplamda 876 çal›flan›m›z gönüllü destek sa¤lad›.

Toplumsal Geliflim



Toplumsal Projeler ve Destek Faaliyetleri

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

Arçelik A.fi.’nin mesleki e¤itim ile istihdam iliflkisini
güçlendirmek ad›na gelifltirdi¤i “Elektrikli Ev Aletleri Teknik
Servis Program›” ile Türkiye'de elektrikli ev aletleri
sanayisindeki geliflmeleri ve yeni teknolojileri bilen teknik
insan gücünün yetifltirilmesi hedeflenmektedir. Toplumsal
geliflim anlay›fl›n› en yüksek katma de¤erle hayata
geçirebilmek ad›na e¤itim alan›ndaki faaliyetlere odaklanan
Arçelik A.fi. program ile sektöre özel bir uygulama hayata
geçirmifl ve Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Eleman›
dal›nda Türkiye'de bir ilke imza atm›flt›r. Ö¤rencilerin Arçelik
Laboratuvarlar›nda ö¤renecekleri bilgilerle beyaz eflya ve
klima ürün gruplar›nda teknisyenlik yapabilecek düzeye
gelmeleri hedeflenmektedir.

Program ile 2011-2014 y›llar› içerisinde ‹stanbul, Diyarbak›r,
Trabzon, ‹zmir, Ankara, Bursa ve Bitlis illerinde toplam 9
okulda, elektrikli ev aletleri teknik servis dal›nda yeni
teknolojilere dayal› ölçü aletleri ve cihazlarla donat›lan
Arçelik Laboratuvarlar› kurulmufl; 2013 y›l›nda 115, 2014
y›l›nda 112, 2015 y›l›nda ise 252 mezun verilmifltir. Mevcut
ö¤retim y›l›nda 230’u 11. S›n›f ve 216’s› 12. s›n›f olmak
üzere toplam 446 ö¤renci bu bölümlerde e¤itim görmektedir.
Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Dal› bölümlerinde
görev alan 59 ö¤retmene, 2011 y›l›ndan bu yana Arçelik
Akademi’de toplam 19.200 kifli*saatlik teknik e¤itim
sa¤lanm›flt›r.

Ülkem ‹çin Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤ini
Destekliyorum – Türkiye

Arçelik A.fi. parças› oldu¤u Koç Toplulu¤u’nun küresel
vatandafll›k anlay›fl›yla toplumsal sorunlar›n çözümüne
yönelik olarak ortak hareket etmek ve ifl birli¤i gelifltirerek
kal›c› çözümler yaratmak üzere gelifltirdi¤i “Ülkem ‹çin”
projelerine gönüllü destek vermektedir. Projenin 2015-2017
temas› olarak belirlenen “Ülkem ‹çin Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤ini Destekliyorum” kapsam›ndaki uygulamalarla
toplumsal cinsiyet eflitsizli¤inin nedenleri ve sonuçlar›na
dair toplumun tüm kesimlerinde fark›ndal›k yaratmak ve
bütüncül bir yaklafl›mla ifl kültüründe ve sosyal hayatta
eflitlikçi bir yaklafl›m gelifltirerek rol model olmak
amaçlanmaktad›r.

53

Sürdürülebilirlik Raporu 2015



Toplumsal Geliflim

Birleflmifl Milletler Kad›n Birimi (UN Women) Aral›k 2014’te
HeForShe dayan›flma hareketini bafllatarak dünya çap›nda
her yafltan erke¤i toplumsal cinsiyet eflitli¤i ve kad›n haklar›
için de¤iflimin savunucusu ve temsilcisi olmaya ça¤›rd›.
Arçelik A.fi. tüm çal›flanlar›, bayileri ve yetkili servisleriyle
Koç Toplulu¤u’nun Türkiye ana destekçisi oldu¤u HeForShe
kampanyas›na deste¤ini en üst seviyede sürdürmektedir.

Proje kapsam›nda flirket içinde de¤iflimi bafllatmak üzere
çeflitli iletiflim çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir. Çal›flanlar,
yetkili sat›c›lar ve servisler kampanya mesajlar›n›n yaz›l›
oldu¤u pankartlarla HeForShe panolar› önünde foto¤raf
çektirirken, foto¤raflar› sosyal medyada paylaflarak erkekleri
toplumsal cinsiyet eflitli¤i ve kad›n haklar› için de¤iflimin
savunucusu olmaya ve imza kampanyas›na deste¤e ça¤›rd›.

• G(irls)20 Zirvesi

Arçelik A.fi. “Ülkem ‹çin Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤ini
Destekliyorum” projesi kapsam›nda kad›n ifl gücü art›fl›n›n
global ekonomik hedeflere ulaflmadaki stratejik önemini
vurgulamak amac›yla 5-6 Ekim 2015 tarihlerinde ‹stanbul’da
düzenlenen G(irls)20 Zirvesi’nde yer ald›. Arçelik A.fi. Genel
Müdürü Hakan Bulgurlu Koç Holding’i temsilen ‘De¤iflimin
Erkek fiampiyonlar›’ panelinde konuflmac›lar aras›nda yer
alarak Arçelik A.fi.’nin bu alandaki destek taahhüdünü
vurgulad›.

Arçelik A.fi., genç kad›nlar›n ifl dünyas›na kazand›r›lmas›
ve bu alandaki varl›klar›n›n güçlenmesi için uygulamalar
gelifltirmektedir. Staj programlar› için genç kad›nlar
önceliklendirilmekte, yeni ifle al›mlarda kad›n oran›
art›r›lmakta, üst düzey kad›n yönetici say›s›nda anlaml›
art›fllar gerçeklefltirilmesi hedeflenmektedir. Kad›nlar›n ifl
ve aile hayatlar›ndaki dengeyi sa¤lamalar› için destekleyici
projeler hayata geçirilmekte, sürekli e¤itimlerle kariyer
planlamalar›na katk› sa¤lanmaktad›r.

• Çal›flanlara Yönelik Bilgilendirme Seminerleri

AÇEV iflbirli¤i ile “Ülkem ‹çin Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤ini
Destekliyorum” projesi kapsam›nda gerçeklefltirilen
uygulamada, gönüllü flirket elçilerine fark›ndal›k gelifltirici
ve toplumsal cinsiyet eflitli¤i konulu “Bilgi De¤irmeni”
seminerleri verilmifltir. Seminerde e¤itici olmaya hak kazanan
38 gönüllü Arçelik A.fi. çal›flan›n›n tüm flirket çal›flanlar›na
yönelik e¤itimler düzenleyerek, bu konuda flirket çap›nda
bir fark›ndal›k yaratmalar› hedeflenmektedir. Türkiye’de
sekiz kampüste çal›flanlara yönelik fark›ndal›k seminerleri
devam etmektedir. Projede fiirket yöneticilerine yönelik
olarak KOÇ-KAM ve UNESCO iflbirli¤iyle bilgilendirme
seminerleri düzenlenmifltir.
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• Gönüllü Elçi Bayi E¤itimleri

Raporlama döneminde Türkiye Aile Sa¤l›¤› Planlamas› Vakf›
(TAP Vakf›) iflbirli¤iyle “Ülkem ‹çin Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤ini Destekliyorum” projesinin gönüllü elçisi olan 40
Arçelik A.fi. yetkili sat›c›s›na bilgilendirme e¤itimi verildi.
E¤itimin ilk bölümünde kat›l›mc›lara proje hakk›nda bilgi
sa¤lan›rken, ikinci bölümünde gerçeklefltirilen atölye ile
örnek proje önerileri tart›fl›ld›. Gönüllü bayilerin “Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i” konusunda sözcü konuma gelebilmeleri
için temel e¤itimlerden geçmelerinin ard›ndan, yerel
sorunlara çözümler gelifltirmeleri ve paydafl kat›l›m›n›
art›rmak üzere savunucu olmalar› beklenmektedir. Gönüllü
elçilerin bulunduklar› illerin ihtiyaçlar›na yönelik TAPV
seminerleri düzenlemeleri ve yerel kurumlarla iflbirli¤i
yaparak projeler hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.

Ülkem ‹çin Engel Tan›m›yorum – Türkiye

Arçelik A.fi., Türkiye’de çok k›s›tl› say›da olan iflaret dili
e¤itmeni say›s›n› art›rmak üzere 2014 y›l›nda ‹flitme Engelliler
ve Aileleri Derne¤i (‹ED), Bo¤aziçi Üniversitesi ve Koç
Toplulu¤u iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen “‹flaret Dili Ö¤retmeni
Yetifltirme Yönetimi” projesine destek vermifltir. Raporlama
döneminde deste¤ini sürdüren fiirket, bir bölümü 2015
y›l›nda gerçeklefltirilen iflaret dili e¤itimine gönüllü çal›flanlar›
ile ifltirak etti. fiirket çal›flanlar›n›n gönüllü olarak e¤itim
almak üzere kat›ld›¤› seminerde, 2015 y›l›nda iflaret dili
e¤itmeni olmaya hak kazanan Arçelik çal›flan› da stajyer
ö¤retmen olarak görev ald›.

Arçelik A.fi. Arama ve Kurtarma Ekibi – Türkiye

Arçelik A.fi. Arama ve Kurtarma Ekibi do¤al afet, acil ve
ola¤anüstü durumlarda, bu alanda e¤itimli ve deneyimli
ekipleriyle, yard›ma ihtiyac› olan herkese h›zl› ve do¤ru
hizmeti götürebilme konusunda kararl› olan gönüllü Arçelik
A.fi. personelinden oluflmaktad›r.  Ayn› zamanda Koç
Holding Arama Kurtarma Ekibinin önemli bir üyesi olan
ekip, 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.

Raporlama döneminde Çerkezköy, Eskiflehir ve Sütlüce
lokasyonlar›ndaki Arama Kurtarma Ekipleri, Afet ve Acil
Durum Baflkanl›¤› koordinasyonunda gerçeklefltirilen ikinci
seviye e¤itimlerini baflar›yla tamamlam›fllard›r. Arçelik Yetkili
Servis çal›flanlar›nda oluflan 13 kiflilik gönüllü gruba, Arçelik
Arama Kurtarma Ekibi ve Koç Arama Kurtarma Ekibi
e¤itmenleri taraf›ndan Temel Afet Bilinçlendirme E¤itimi ve
Hafif Arama Kurtarma E¤itimi verilmifltir.
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Uluslararas› Destek Faaliyetleri

Arçelik A.fi. genifl faaliyet co¤rafyas›ndaki üretim tesisleri
ve sat›fl ve pazarlama ofisleriyle yaratt›¤› do¤rudan ve
dolayl› pozitif ekonomik etkiyi toplumsal geliflime katk›
sa¤layan e¤itim, sa¤l›k, çevre ve spor alanlar›ndaki muhtelif
sosyal sorumluluk projeleri ve destek faaliyetleri ile
desteklemektedir.

Arctic – Romanya

Romanya’daki en büyük iflverenlerden biri olan Arctic,
ülkenin sosyal kalk›nmas› için e¤itim alan›nda toplumsal
projeler yürütmektedir. fiirket raporlama döneminde e¤itim
sistemini ve iyi uygulamalar› desteklemek üzere teknolojik
bilgi birikimini genç nesillere aktarmak üzere projeler
yürütmüfltür.

• ‹lk So¤utma Sistemleri S›n›f› - Gaesti

Muhtelif lise ve üniversitelere teknik malzeme, e¤itim
malzemesi, araflt›rma ve gelifltirme konusunda e¤itim
deste¤i veren Arctic, raporlama döneminde her y›l yirmi
befl ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü Gaesti Endüstri Meslek
Lisesi’ne So¤utucu Sistem Operatörü S›n›f› kurdu.

• APPMathon Teknoloji Yar›flmas›

2007 y›l›ndan bu yana “Be creative for future design” ve
“I Love my Future” isimleriyle ö¤rencilere yönelik yar›flmalar
düzenleyen Arctic, raporlama döneminde “App Mathon”
ismi ile bir günlük bir program düzenlemifltir. Programda
ö¤renciler bir gün boyunca hayat› kolaylaflt›racak ak›ll›
sensörler ve uygulamalar gelifltirmek için çal›flmaktad›r.
Program kapsam›nda öne ç›kan fikirler aras›nda buzdolab›
kap›s› aç›ld›¤›nda yeniden hava ak›m› çözümü, ürünlerin
kullan›m tarihlerini alg›layan sensörler ve buzdolab› kap›s›n›n
uzaktan aç›lmas› gibi örnekler yer almaktad›r.

• Open Doors Etkinli¤i

Üniversite ö¤rencilerinin kariyer yolculu¤unda desteklemek
üzere düzenlenen ‘Open Doors’ kapsam›nda ö¤renciler
iflletmeyi ziyaret etmekte, Arctic vizyon ve kurum kültürü
hakk›nda bilgi almakta ve dayan›kl› tüketim endüstrisi
hakk›nda yarat›c› çal›fltaylara ve yar›flmalara kat›lmaktad›rlar.
Yerel ilkö¤retim okullar› ve liselere yönelik yürütülen e¤itim
çal›flmas› kapsam›nda raporlama döneminde 150 ö¤renci
iflletmeyi ziyaret etmifltir.
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• Gaesti Hastanesine Destek

Yerel kurumlara destek vermeyi kurumsal sosyal sorumluluk
anlay›fl›n›n önemli bir parças› olarak gören Arctic, bu
do¤rultuda bölgede 16 ayr› yerleflim biriminde yaflayanlara
hizmet veren Gaest i  Hastanesi ’n i  ürünler iy le
desteklemektedir. Dönem içerisinde hastaneye buzdolab›,
çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi ve kurutucular
ba¤›fllayan Arctic böylelikle hastanenin yenilenmesine ve
yörede yaflayanlara daha kaliteli ve hijyenik flartlarda
iyileflmelerle hizmet sa¤lamas›na katk› sa¤lam›flt›r.

• Çevre Dostu Kampanya

Do¤al kaynaklar› korumak, enerji sarfiyat›n› düflürmek ve
at›k üretimini azaltmak hedefiyle 2012 y›l›nda bafllanan
kampanyan›n etkinli¤i raporlama dönemi itibariyle art›r›lm›flt›r.

• Tarihi Miras› Koruma Vila Projesi Protokolü

Tarihi ve kültürel alanlar›n korunmas›na büyük önem veren
Arctic, sosyal ve kültürel etkinlikleri art›rarak bölgenin
geliflimine katk›da bulunmak ad›na fabrikan›n yer ald›¤›
Gaesti kasabas›n›n tarihi bölümünün yenilenmesine destek
vermektedir.

Defy – Güney Afrika

• AmaZulu Toplulu¤u Vakf›

Defy, Güney Afrika'daki topluluklar› futbolun gücünü
kullanarak gelifltirmek amac›yla 2009 y›l›nda kurulan
AmaZulu Toplulu¤u Vakf›’n› gerçeklefltirdi¤i burs program›
ile desteklemektedir. Futbolu yaflam becerileri
programlar›n›n, HIV/AIDS e¤itimlerinin bafllat›lmas› ve
teflviklerin uygulanmas› amac›yla bir araç olarak kullanan
vakfa 2009’dan bu yana destek olan Defy raporlama
döneminde 2 ö¤renciye burs sa¤layarak, çocuklar›n hiçbir
ücret ödemeksizin bölgedeki en iyi okullarda e¤itim
almalar›n› sa¤lam›flt›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2015
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• Focus on the Family

Defy, gençlerin düflünce flekillerini ve davran›fllar›n›
de¤ifltirerek onlar› hayatta do¤ru seçimler yapma konusunda
teflvik etmeyi amaçlayan yaklafl›k 1.000.000 Rand bütçeli
"No Apologies" program›na sponsor olmufltur. Defy, bu
program arac›l›¤›yla yaklafl›k 4.590 çocu¤a ulaflm›flt›r.

• Cheshire Homes

Defy, engelli bireylere günlük yaflamlar›n› rahatça devam
ettirebilmelerine yard›mc› olmak üzere kurulan Cheshire
Homes’u desteklemektedir. Kurulufl çal›flanlar› kaza, hastal›k
ve do¤ufltan gelen bozukluklar gibi nedenlerle engelli olan
bireylerin mümkün oldu¤unca kendi kendilerine yetebilmeleri
ve temel ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmeleri ve tedavilerine
devam edebilmeleri için s›cak ve do¤al bir ortam oluflturarak
çal›flmaktad›r. Defy raporlama döneminde kurulufla ait dört
eve ev aletleri ba¤›fllayarak yard›mda bulunmufltur.

Beko – Çin

Beko, Çin'in önde gelen yard›m kurulufllar›ndan “Yi Jia Yi”
ile birlikte raporlama döneminde Changzhou'da yaflayan
ihtiyaç sahibi ailelere yard›m amac›yla 20 adet çamafl›r
makinesi ba¤›fllam›flt›r.

Beko – Rusya

Beko’nun Rusya’daki iflletmesi LLC, üretim tesisinin
bulundu¤u Kirzhach flehri - Vladimir Bölgesi’nin geliflimine
katk› sa¤lamak amac›yla bir dizi toplumsal uygulamaya
imza atmaktad›r. Her y›l bölgenin a¤açland›r›lmas› amac›yla
gerçeklefltirilen ve “Yeflil Cumartesi” ad› verilen etkinlikte
çal›flanlar ve ailelerinin kat›l›m› ile fabrika s›n›rlar› içinde bir
a¤aç dikme organizasyonu gerçeklefltirilmektedir. 2015
y›l›nda, ifl ortaklar›na Noel hediyesi almak yerine,
yard›mlaflma fonu “Children Heart”a ba¤›fl yap›lmas›na
devam edilmifltir. 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.
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Beko – Polonya

• The Noble Box Projesi

Beko son 10 y›ld›r Polonya’da yoksul ailelere umut vermek
ad›na, özellikle yeni y›l döneminde do¤rudan yard›m
sa¤lamak amac›yla oluflturulan "SZLACHETNA PACZKA /
The Noble Box” projesini desteklemektedir. Kar amac›
gütmeden kurulan ve maddi s›k›nt› yaflayan ailelere yeni
y›l döneminde hediyeler vermek amac›yla çal›flan 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›, proje kapsam›nda üçüncü
kez iki aile seçmifl ve onlara buzdolab›, ütü, çocuk
oyuncaklar›, giysi, okul ekipmanlar› ve günlük olarak ihtiyaç
duyabilecekleri birçok küçük ev eflyas› hediye etmifltir.

• Social Welfare Home

Beko, her y›l muhtelif ürünlerle yoksul ailelere yard›m eden
bir kurum olan Social Welfare Home'u desteklemektedir.
Beko'nun iflletme olarak sundu¤u deste¤in yan› s›ra
çal›flanlar da kullanmad›klar› giysi, oyuncak, kitap ve
ekipmanlar› ba¤›fllayarak Social Welfare Home'a katk›da
bulunmaktad›r. Ba¤›fllanan ürün ve eflyalar›n, ihtiyac› olan
ailelere da¤›t›ld›¤› bu organizasyon, tek seferlik bir faaliyet
olmay›p tüm y›la yay›lan bir etkinli¤e dönüflmektedir.

• McDonalds Vakf› ile ‹flbirli¤i

Beko, McDonalds Vakf›n›n hastanelerde tedavi gören
çocuklar ve aileleri için yürüttü¤ü  “Ev D›fl›nda Bir Ev”
projesini çamafl›r makinesi ba¤›fllar›yla desteklemektedir.
Proje kapsam›nda oluflturulan mekânlar tedavi gören
çocuklar›n ailelerinin hastane yak›n›nda konaklayabilmelerine
ve dolay›s›yla çocuklar›n›n yan›nda olabilmelerine imkân
vermektedir. Raporlama döneminde ayn› zamanda
Varflova’da çocuklar için infla edilmifl bir hastaneye
buzdolab› ve mikrodalgalar ba¤›fl› gerçeklefltirilmifltir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2015
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Toplumsal Geliflim

Arçelik A.fi. markalar› Beko ve Grundig ile gerçeklefltirdi¤i
sponsorluk uygulamalar›yla hem operasyon co¤rafyas›nda
sporun geliflimine katk› sa¤lamakta, hem de markalar›n›n
itibar›n› güçlendirmeyi hedeflemektedir. Beko, dinamik ve
enerjik yap›s› ile örtüflen de¤erlere sahip olan sporun,
gençlerin gelifliminde önemli rolü oldu¤una inanmaktad›r.
Bu do¤rultuda Beko, spor arac›l›¤›yla toplumsal geliflimi
desteklemekte ve her geçen gün bu alandaki yat›r›mlar›na
yenilerini eklemektedir.

Beko, 2009 Polonya - Avrupa Basketbol fiampiyonas›, 2010
Türkiye - FIBA Dünya Basketbol fiampiyonas›, 2011 Litvanya
- Avrupa Basketbol fiampiyonas›, 2013 Slovenya – Avrupa
Basketbol fiampiyonas› ve 2014 ‹spanya - FIBA Dünya
Basketbol fiampiyonas›'n›n "Presenting Sponsorlu¤u"nun
ard›ndan 2015 Fransa-H›rvatistan-Almanya-Letonya –
Avrupa Basketbol fiampiyonas›'n›n "Presenting Sponsoru"
olmufltur.

Arçelik A.fi. ve Spor

Beko – FC Barcelona – ‹spanya

30 Haziran 2014 tarihinde Barcelona Camp Nou Stadyumu’nda imzalanan anlaflmayla Beko, FC Barcelona’n›n sponsoru
olmufltur. Dünya çap›nda iki markay› bir araya getiren bu sponsorluk anlaflmas› ile 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 - 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 imzalad›¤› sponsorluk anlaflmas› kapsam›nda tekrar Befliktafl Profesyonel Futbol
A Tak›m› S›rt Sponsoru olmufltur.
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Beko Basketball Bundesliga – Almanya

Avrupa'n›n önde gelen basketbol liglerinden biri olan Almanya Basketbol Ligi, 2009-2010 sezonundan bu yana Beko'nun
isim sponsorlu¤u ile “Beko Basketball Bundesliga” ad› alt›nda gerçeklefltirilmektedir.

Beko Basketbol Ligi – ‹talya

Beko, 2012 y›l›nda ‹talyan Basketbol Ligi’nin de isim sponsorlu¤unu üstlenmifltir. Sponsorlu¤un bafllad›¤› 2012-2013
basketbol sezonundan itibaren ‹talyan Birinci Basketbol Ligi, “Beko Lega Basket Serie A” olarak an›lmaktad›r.

Grundig’den Spora Katk› – Almanya, Norveç, Türkiye

Grundig raporlama döneminde “Bundesliga'n›n Resmi Teknoloji Orta¤›” olmaya devam etmifltir. Grundig logosu,
2012/2013 sezonundan bu yana tüm Bundesliga ve Bundesliga 2 yay›nlar›nda kal›c› olarak görünen bir ö¤edir. Marka
ayr›ca Norveç Bayan ve Erkekler Hentbol Ligi'ne ismini vermifltir. Yine raporlama döneminde Grundig Türkiye’de
Fenerbahçe Bayan Voleybol Tak›m› sponsorlu¤u devam etmifltir.

Beko’dan Spora Katk› – Polonya

Beko raporlama döneminde üçüncü kez, Avrupa Kulüpler fiampiyonas› ETU için yeterlilik niteli¤i tafl›yan 26. Olimpik
Mesafe Polonya fiampiyonas›'n›n bir parças› olan Beko EIk Triatlonu’nun isim sponsoru olmufltur. Farkl› spor faaliyetlerine
sponsor olmay› tercih eden Beko Polonya; Gwarek Wieliczka, Górnik Wieliczka gibi çocuk futbol tak›mlar›n›, Warsaw
Master Team gibi yüzme tak›mlar›n›, Pawel Przedpelski gibi Speedway sürücülerini, Sebastian Karas gibi Manfl Denizi'ni
yüzerek geçmek isteyen yüzücüleri ve Beko Dans Kupas› gibi dans turnuvalar›n› desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2015
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Toplumsal Geliflim

2015 Y›l›ndaki Ödüller & Baflar›lar

Çevreci Ödüller – Baflar›lar

• Eskiflehir Kompresör ‹flletmesi, Eskiflehir Sanayi Odas› Teknoloji Ödülleri’nde “Eko Kompresör-En Verimli Buzdolab›
  Kompresörü Projesi” ile “ESO Teknoloji Gelifltirme” ödülünü ald›.
• Arçelik A.fi., ‹stanbul Elektrik ve Elektronik At›k Zirvesi’nde Eskiflehir ve Bolu’da kurdu¤u iki geri dönüflüm tesisi ve
  AEEE Yönetim Sistemi ile “E-at›k Kahraman›” ödülünü ald›.
• Beko A++ Bulafl›k Makinesi DIN 5930 Alman Stiftung Warentest Dergisi taraf›ndan ekonomik, otomatik ve k›sa program
  performanslar› ve kullan›m›, güvenlik ve ses seviyesi ile “Gut(‹yi)” derecelendirilmifltir.
• Arçelik A.fi., Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir ‹fl Ödülleri’nde, “At›k Elektrikli ve Elektronik Eflyalar (AEEE)

Yönetiminde Lider fiirket” projesiyle, at›k yönetimi kategorisinde birincili¤e lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., Karbon Saydaml›k Projesi Türkiye 2015 y›l› “Karbon Saydaml›k Liderli¤i” ödülünü ald›.
• Beko, Almanya'da “Green Brands” kalite ödülüne lay›k görülen ilk ev aletleri markas› oldu.
• Arçelik A.fi., Birleflmifl Milletler Paris ‹klim Konferans›’na (COP21) konuflmac› olarak kat›l›m gösterdi, University of

Cambridge Institute for Sustainability Leadership organizasyonundaki “Paris Pledge for Action” metnine imza att›.
• Arçelik A.fi., Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Konferans› (COP21) için CDP taraf›ndan bafllat›lan “Road to Paris

2015 Project” kapsam›nda “Responsible Corporate Engagement in Climate Policy” alan›nda taahhütte bulundu.
• Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri Türkiye 2015 Program› kapsam›nda, Kompresör ‹flletmesi, Eko Kompresör- En Verimli
  Buzdolab› Kompresör projesiyle ürün/hizmet kategorisinde birincilik ödülü, Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi süreç

kategorisinde, “Nanoteknolojik Yüzey Uygulama ile Fosfat Çamurunun S›f›rlanmas›” projesi ile finalist oldu.
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Kurumsal Ödüller – Baflar›lar

• Marketing Türkiye’nin Akademetre iflbirli¤iyle düzenledi¤i “‹tibar ve Marka De¤er Performans Ölçümü” araflt›rmas›
   sonucunda verilen ‘The ONE Awards’ta, Beko markas› 2014 y›l›nda itibar›n› en çok art›ran beyaz eflya markas› seçildi.
• Çerkezköy Elektrik Motorlar› ‹flletmesi JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) taraf›ndan Dünyada Elektrik Motorlar›
  sektöründe ilk ve tek “Advanced Special Award for TPM Achievement” ödülünü, Bolu Piflirici Cihazlar ‹flletmesi ise
  “Special Award for TPM Achievement” ödülünü ald›.
• Arçelik A.fi., VUX (Virtual User eXperience - Sanal Kullan›c› Deneyimi) teknolojisi ve modern, kullan›c› dostu bir piflirme
  sistemi Luminist Cast Ocak ile 2 IF Tasar›m Ödülü’ne lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi., ISO 28000 “Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetimi Sistemleri” belgesine sahip ilk Türk flirketi oldu.
• Arçelik A.fi., Beko, Arçelik ve Grundig markal› ürünleriyle ‹talya’da düzenlenen A’Design Tasar›m ödüllerinde, iki alt›n,
  befl gümüfl, befl bronz ve dört demir ödül kazand›.
• Arçelik A.fi. Türk Patent Ligi birincisi seçildi ve ayn› zamanda “En çok Uluslararas› Patent Baflvurusu Yapan fiirket”
  ödülüne lay›k görüldü.
• Arçelik Telve, Red Dot “Yüksek Tasar›m Kalitesi” ödülünü kazand›.
• Arçelik A.fi., International Design Center Berlin (IDZ) taraf›ndan düzenlenen UX Design Yar›flmas›’nda VUX (Virtual
  User eXperience - Sanal Kullan›c› Deneyimi) ile ödüle lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi. 2014 y›l› Faaliyet Raporu ile ARC Awards’ta dayan›kl› tüketim sektöründe “Alt›n Ödül” dahil olmak üzere
  3 ödüle lay›k görülürken, 2013 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu ile ise “fieref Ödülü” ald›.
• Arçelik, MediaCat ve Ipsos iflbirli¤iyle her y›l gerçeklefltirilen “Türkiye’nin Lovemarklar›” araflt›rmas›n›n 2015 sonuçlar›na
  göre beyaz eflya ve tüketici elektroni¤i kategorilerinde Türkiye’nin en sevilen markas› unvan›na lay›k görüldü.
• Arçelik, Al›flverifl Merkezleri ve Yat›r›mc›lar› Derne¤i (AYD) ve BAREM iflbirli¤i ile gerçeklefltirilen araflt›rma sonuçlar›na
  göre, “En ‹yi Teknoloji Üreticisi” kategorisinde ödüle lay›k görüldü.
• Chicago Athenaeum Mimari ve Tasar›m Müzesi ve Metropolitan Arts Press Ltd. Müzesi'nin her y›l düzenledi¤i Good
  Design’da Arçelik A.fi. Telve ile ödül almaya hak kazand›.
• Arçelik A.fi., Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi, 4. Türkiye ‹novasyon Haftas›’nda “Ar-Ge Liderli¤i” ve “Teknoloji Gelifltirmede
  Liderlik” ödüllerini ald›.
• Arçelik A.fi., Uluslararas› IMP3rove ‹novasyon Yar›flmas›’nda büyük ölçekli firmalar kategorisinde finale kalan tek Türk
  flirketi oldu.
• Arçelik A.fi., 2015 y›l› Borsa ‹stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanan 29 flirketten biri oldu.
• Arçelik A.fi., dünyan›n önde gelen endekslerinde MSCI (Morgan Stanley Capital International) Global Sürdürülebilirlik
  Endeks Serilerinde sektöründe en yüksek seviye olan “AAA” notu ile derecelendirildi.
• MESS ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ödül Yar›flmas›’nda, Eskiflehir Buzdolab› ‹flletmesi gerçeklefltirilen Ergonomik Risk
 Ölçme ve Haritaland›rma Projesi ile 500 ve yukar› çal›flan›n istihdam edildi¤i iflyeri kategorisinde birincilik ödülünü
  ald›. Çay›rova Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Ergonomi Projesi-Ergonomi Sistemi Yaz›l›m› ve Uygulamas› ile Tavsiye
  Edilen Uygulamalar aras›nda yer ald›.
• Grundig GTA 38261 G Kurutma Makinesi ve Beko WYA 71483 LE Çamafl›r Makinesi Stiftung Warentest Tüketici
  Dergisi de¤erlendirmesinde “Test fiampiyonu (Test Sieger)” oldu.
• Grundig KM 6330 programlanabilir Kahve Makinesi, Grundig HS 6430 Curl Sensation Saç flekillendirici, Grundig,
   Arçelik ve Beko markal› buharl› el ütüleri Haus & Garten Test Dergisi taraf›ndan yap›lan testler sonucunda “En iyi
   ürün (testwinner)” seçildi.
• Grundig Çay Makinesi TM 8280, Almanya’n›n önemli yar›flmalar›ndan biri olan “Y›l›n Mutfak ‹novasyonu 2015”
  yar›flmas›nda “Kusursuz Ürün” ve “En ‹yi Ürün” kategorilerinde alt›n ödül sahibi oldu.
• Marketing Türkiye’nin genç tüketiciler ile yapt›¤› araflt›rmada, Arçelik, Türkiye’nin «En Cool Küçük Ev Aletleri Markas›»
   seçildi.
• Defy, Küçük Ev Aletleri gam› ile ASK Afrika Icon Brands ödülünü almaya hak kazand›.
• Grundig, Arçelik ve Beko markal›, buharl› el ütüleri Almanya’n›n önde gelen test dergilerinden Haus & Garten taraf›ndan
  yap›lan karfl›laflt›rmal› ürün testlerinde  güçlü rakiplerini geride b›rak›p 1,4 puan ile “Testsieger - En ‹yi Ürün” seçildi.
  Grundig ve Arçelik markal› toz torbal› süpürgeleri ayn› derecelendirmede 1,4 puan ile “Sehr Gut - Çok ‹yi Ürün” olarak
  de¤erlendirildi.
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EKONOM‹K PERFORMANS VER‹LER‹

Net Sat›fllar (Milyon EURO) 3.633 4.581 4.395 4.307 4.692

Bölgelere Göre (1)

Türkiye (Milyon EURO) 1.712 1.933 1.828 1.669 1.896

Avrupa (Milyon EURO) 1.437 1.779 1.735 2.014 2.126

Di¤er (Milyon EURO) 484 869 832 624 670

Ürün Grubuna Göre

Beyaz Eflya (Milyon EURO) 2.394 3.072 3.096 3.121 3.411

Tüketici Elektroni¤i (Milyon EURO) 625 780 636 629 651

Di¤er (Milyon EURO) 614 729 663 557 629

Brüt Kar (Milyon EURO) 1.094 1.323 1.342 1.369 1.502

Faaliyet Kar› (Milyon EURO) 278 326 338 352 383

Vergi Öncesi Kar (Milyon EURO) 265 270 295 252 260

Net Kar (Milyon EURO) 233 237 247 220 296

Toplam Varl›klar (Milyon EURO) 3.764 4.349 3.886 4.394 4.324

Toplam K›sa Vadeli Yükümlülükler (Milyon EURO)   1.445 1.676 1.393 1.571 1.648

Toplam Yükümlülükler (Milyon EURO) 2.269 2.679 2.476 2.835 2.852

Özkaynaklar (Milyon EURO) 1.494 1.670 1.409 1.559 1.471

Ödenen Temettüler (Milyon EURO) 113 150 160 122 116

Yat›r›m Harcamalar› (Milyon EURO) 157 209 207 159 217

Temettü (EURO) 0,191 0,228 0,176 0,178 0,128

Y›l Sonu Hisse Fiyat› (EURO) 2,50 4,98 4,14 5,32 4,40

Y›l Sonu Piyasa De¤eri (Milyon EURO) 1.692 3.362 2.796 3.593 2.971

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,59 9,11 9,28 9,41 9,48

Üretilen Ekonomik De¤er (Milyon TL) 8.927 10.991 12.005 13.231 15.454

Gelirler (Milyon TL) 8.927 10.991 12.005 13.231 15.454

Da¤›t›lan Ekonomik De¤er (Milyon TL) 8.774 10.977 11.941 13.030 15.382

Toplam ‹flletme Maliyeti (Milyon TL) 7.135 9.049 9.375 10.310 11.861

Personel Giderleri (Milyon TL) 824 995 1.136 1.346 1.531

Kaynak Sa¤lay›c›lara Ödemeler (Milyon TL) 736 844 1.355 1.283 1.865

Devletlere Ödenen Kurumlar Vergisi (Milyon TL) 71 82 67 82 115

Toplum Yarar›na Yat›r›mlar (Milyon TL) 8 7 8 9 10

Biriken Ekonomik De¤er (Milyon TL) 153 14 64 201 72

ÇEVRESEL PERFORMANS VER‹LER‹ Arçelik Arctic Beko UK

Sera Gazı Emisyonları (ton CO2 )

Do¤rudan 84.254 80.072 66.685 64.888 55.992 - - 12.585 147 148 155

Dolaylı 88.895 99.181 74.509 22.091 31.794 - - 0 329 663 664

Toplam 173.149 179.253 141.194 86.979 87.786 - - 12.585 476 811 819
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Performans Verileri 2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

(1) 2015 y›l› içerisinde raporlama sistemati¤imizde yap›lan de¤ifliklik sonucunda 2014 y›l› bölgelere göre net sat›fllar k›r›l›m› verilerimiz

 güncellenmifltir.



Enerji Tüketimi (GJ/y›l) (1) Arçelik Arctic Beko UK

Do¤rudan 1.342.757 1.217.946 1.029.679 1.014.802 977.202 - - 207.175 2.418 2.441 2.569

Dolayl› 599.173 673.652 708.461 702.051 757.084 - - 144.819 2.823 5.692 5.705

Toplam 1.941.930 1.891.598 1.738.140 1.716.853 1.734.286 - - 351.994 5.241 8.133 8.275

Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3)

fiebeke Suyu 1.070.899 1.087.334 1.087.146 1.047.433 938.386 - - 0 - - -
Kuyu Suyu 406.583 460.196 393.289 396.568 359.305 - - 268.948 - - -
Ya¤mur Suyu 0 0 0 1.000 500 - - 0 - - -
Toplam 1.477.482 1.547.530 1.480.435 1.445.001 1.298.191 - - 268.948 - - 984

Deflarj Edilen Su Miktar› (m3)

Deflarj Edilen Su Miktar› 951.241 986.362 948.303 819.334 892.120 - - 161.369 - - 984

Arçelik Arctic Beko UK

‹flletmelerde(2) Deflarj Edilen Suyun KO‹ De¤erleri (mg/lt)

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

Arçelik Arctic Beko UK

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

Çevre E¤itimleri 15.904 8.412 6.242 10.311 21.497 - - 1.376 - - -
Türüne Göre Hammadde ve Malzeme Kullan›m Miktarlar› (ton)

Plastik Hammadde 73.493 108.076 107.600 82.935 200.878 - - 17.439 - - -
Metal Hammadde 295.863 290.929 304.061 239.209 267.509 - - 34.222 - - -
Malzemeler(4) 304.404 354.080 407.147 400.544 244.077 - - 49.374 - - -
Kimyasallar(5) 7.479 8.136 74.583 79.128 79.067 - - 3.984 - - -
Toplam 681.431 761.221 893.391 801.816 791.531 - - 105.019 - - -

Türüne Göre At›klar (ton)

Tehlikeli At›k 2.107 2.557 2.766 3.223 3.606 - - 22 - - -
Tehlikesiz At›k 58.276 73.025 85.645 115.715 94.298 - - 9.930 - - -
Toplam 60.383 75.582 88.411 118.938 97.904 - - 9.952 - - -
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Sürdürülebilirlik Raporu 2015

(1) Raporlama döneminde gerçeklefltirilen d›fl denetim sonucunda 2014 y›l›na ait enerji sarfiyat› verileri güncellenmifltir.

(2) 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.

(3) 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.

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

(5) 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.

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
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Performans Verileri

SOSYAL PERFORMANS VER‹LER‹

Statülerine Göre Çal›flan Da¤›l›m› (1)

Mavi Yaka 12.454 12.567 13.025 14.259 14.969 2.142 2.148 2.369 37 39 39

Beyaz Yaka 2.177 2.220 2.333 2.459 2.589 323 320 318 209 244 227

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718 17.558 2.465 2.468 2.687 246 259 266

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

Sürekli 13.337 13.400 14.478 14.639 15.835 2.430 2.431 2.624 235 243 245

Geçici 1.294 1.387 880 2.079 1.723 35 37 63 11 16 21

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718 17.558 2.465 2.468 2.687 246 259 266

Cinsiyete Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Erkek 13.216 13.355 13.829 14.890 15.552 1.167 1.164 1.258 143 151 157

Kad›n 1.415 1.432 1.529 1.828 2.006 1.298 1.304 1.429 103 108 109

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718 17.558 2.465 2.468 2.687 246 259 266

Yafl Grubuna Göre Çal›flan Da¤›l›m›

<30 5.157 5.314 5.004 5.872 6.260 404 466 510 43 48 55

30-50 9.328 9.295 10.195 10.660 11.070 1.719 1.671 1.722 141 150 152

50< 146 178 159 186 228 342 331 455 62 61 59

Toplam 14.631 14.787 15.358 16.718 17.558 2.465 2.468 2.687 246 259 266

Çal›flanlar›n Yerli Yabanc› Ayr›m›na Göre Da¤›l›m›

Yerli - 2 11 14 23 2.413 2.455 2.933 245 258 265

Yabanc› - 14.785 15.347 16.704 17.535 6 8 9 1 1 1

Toplam - 14.787 15.358 16.718 17.558 2.465 2.468 2.687 246 259 266

Çal›flan Kategorilerine Göre Ortalama Yafl

Üst Düzey Yöneticiler 47 46 48 48 47,5 - - - - - -
Orta Kademe Yöneticiler 44 41 42 42 42,2 - - - - - -
Uzmanlar & Memurlar 35 34 35 35 33,2 - - - - - -

Çal›flan Kategorilerine Göre Ortalama K›dem

Üst Düzey Yöneticiler 16 17 18 16 16,6 - - - - - -
Orta Kademe Yöneticiler 16 14 15 14 14,3 - - - - - -
Uzmanlar & Memurlar 9 8 8 8 7,4 - - - - - -

Çal›flan E¤itimleri (toplam saat) (2)

Mavi Yaka 220.402 232.774 228.447 362.845 305.590 28.489 32.005 70.122 - - -
Beyaz Yaka 86.341 77.570 85.595 92.456 93.611 6.460 7.296 8.014 - - -
Toplam 306.743 310.344 314.042 455.301 399.201 34.949 39.301 78.136 - - 3.516

Üst Düzey Yöneticilerin Yerli Yabanc› Ayr›m›na Göre Da¤›l›m›

Yerli 31 (%100) 35 (%100) 35 (%100) 35 (%97) 36 (%97) 11 (%61) 11 (%61) 12 (%63) 54 (%98) 43 (%98) 51 (%98)

Yabanc› 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 1 (%3) 1 (%3) 7 (%39) 7 (%39) 7 (%37) 1 (%2) 1 (%2) 1 (%2)

Toplam 31 (%100) 35 (%100) 35 (%100) 36 (%100) 37 (%100) 18 (%100) 18 (%100) 19 (%100) 55 (%100) 44 (%100) 52 (%100)

Üst Düzey Yöneticilerin Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (%)

Kadın 10 11 11 11 10 22 22 21 20 25 29

Erkek 90 89 89 89 90 78 78 79 80 75 71

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Çal›flan Sirkülasyonu (%)

Çalıflan Sirkülasyonu (%) 13,1 9,0 8,7 16,0 18,5 4,4 4,6 9,3 9,8 10,8 13,5

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
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Cinsiyete Göre Çal›flan Sirkülasyonu (%) Arçelik Arctic Beko UK

Kad›n 6,9 10,1 10,8 14,1 16,7 5,5 5,2 6,7 11,7 13,0 12,8

Erkek 14,9 8,9 8,5 16,2 18,7 3,2 3,9 12,2 8,4 9,3 14,0

Yafla Göre Çal›flan Sirkülasyonu (%)

<30 69,0 51,0 61,9 74,0 84,2 - - - - - -
30-50 28,0 47,0 34,6 24,2 36,1 - - - - - -
50< 2,1 3,0 3,6 1,8 1,1 - - - - - -

Türkiye Operasyonlar› ‹SG Göstergeleri

Kaza S›kl›k Oran› (KSO)(3) 5,73 5,00 7,45 6,69 3,71 0,01 0,36 0,48 6,10 3,80 2,40

Kaza A¤›rl›k  Oran› (KAO)(4) 0,078 0,085 0,093 0,088 0,040 0,190 0,003 0,011 0,020 0,000 0,003

Genel Kazalanma Oran› (GKO)(5) 0,448 0,426 0,690 0,592 0,148 0,002 0,001 0,005 0,122 0,000 0,007

Performans Verileri

(1) Raporlama döneminde Türkiye'de 769, ‹ngiltere'de 17, Romanya'da ise 2 çal›flan yar› zamanl› flekilde istihdam edilmifltir.

(2) ‹ngiltere operasyonunda beyaz yakal› / mavi yakal› k›r›l›m› sa¤lanamamaktad›r.

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

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

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

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015



G4-1 Genel Müdür'ün Mesaj› 4-5 Yap›lmad›

G4-3 Arçelik A.fi. ‹letiflim Yap›lmad›

G4-4 Arçelik A.fi. Hakk›nda 8-9 Yap›lmad›

G4-5 Arçelik A.fi. ‹letiflim Yap›lmad›

G4-6 Arçelik A.fi. Hakk›nda 8-9 Yap›lmad›

Rapor Hakk›nda 2

G4-7 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2015 17 Yap›lmad›

G4-8 Arçelik A.fi. Hakk›nda 8-9 Yap›lmad›

G4-9 Arçelik A.fi. Hakk›nda 8-9 Yap›lmad›

Sosyal Performans Verileri 66-67

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2015 14-16, 113-117

G4-10 Sosyal Performans Verileri 66-67 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 68 Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde belirgin mevsimsel istihdam de¤ifliklikleri

meydana gelmemektedir. 

G4-11 Örgütlenme Özgürlü¤ü 29 Yap›lmad›

G4-12 De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi 44-51 Yap›lmad›

G4-13 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2015 17 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 68 Raporlama dönemindeki önemli de¤iflimlere iliflkin detayl› bilgiye www.arcelikas.com

 adresindeki Yat›r›mc› ‹liflkileri /Son Geliflmeler sekmesinden ulaflabilirsiniz.

G4-14 Risk Yönetimi 11--12 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2015 20-23

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

G4-16 Paydafllarla Diyalog 16 Yap›lmad›

G4-17 Arçelik A.fi. Hakk›nda 8 Yap›lmad›

Rapor Hakk›nda 2

Ekonomik Performans Verileri 64

G4-18 Rapor Hakk›nda 2 Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 14

G4-19 Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 14 Yap›lmad›

G4-20 Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 14 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 68 "Üretim Süreçleri" kolonunda iflaretlenen bafll›klar kurulufl içinde, "Tedarik Süreçleri",

"Da¤›t›m Süreçleri", "Pazarlama ve Sat›fl Süreçleri" ve "Sat›fl Sonras› Süreçler" kolonunda

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

G4-21 Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 14 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 68 "Üretim Süreçleri" kolonunda iflaretlenen bafll›klar kurulufl içinde, "Tedarik Süreçleri",

"Da¤›t›m Süreçleri", "Pazarlama ve Sat›fl Süreçleri" ve "Sat›fl Sonras› Süreçler" kolonunda

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

G4-22 Ekonomik Performans Verileri 64 Yap›lmad›

Çevresel Performans Verileri 65

G4-23 Rapor Hakk›nda 2 Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi 14

G4-24 Paydafllarla Diyalog 16 Yap›lmad›

G4-25 Paydafllarla Diyalog 16 Yap›lmad›

G4-26 Paydafllarla Diyalog 16 Yap›lmad›

G4-27 Çal›flan ‹letiflimi 27 Yap›lmad›

Sat›fl Sonras›nda 51

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2015 60-62

G4-28 Rapor Hakk›nda 2 Yap›lmad›

G4-29 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 68 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/Surdurulebilirlik%20Raporu%202014%20Yeni.pdf Yap›lmad›

G4-30 Rapor Hakk›nda 2 Yap›lmad›

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

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Genel Standart Aç›klamalar

68

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›

Arka Kapak ‹çi

Arka Kapak ‹çi

Arka Kapak ‹çi
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GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Genel Standart Aç›klamalar
Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  
Aç›klamas› Denetim

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

Kategori: Çevresel

Etik ve Dürüstlük

Yönetiflim

Kategori: Ekonomik

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

D›fl

G4-32 Rapor Hakk›nda 2 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 68-72

Ba¤›ms›z Denetim Raporu 74

G4-33 Ba¤›ms›z Denetim Raporu 74 Yap›lmad›

G4-34 Kurumsal Yönetim 11 Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik Yönetimi 12

G4-56 Etik Davran›fl Kurallar› - http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/Etik%20Davran%C4%B1%C5%9F%20Kurallar

%C4%B1%20ve%20Uygulama%20Prensipleri/Code%20of%20Conduct_Turkish.pdf Yap›lmad›

Sorumlu Sat›nalma 47-49

Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu 2015 65-66

Unsur:
Ekonomik

Performans ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 30-31

G4-EC2 Genel Müdür'ün Mesaj› 4-5 Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik ‹nisiyatiflerine Kat›l›m 15

‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 30-31

Sorumlu Sat›nalma 47-49

G4-EC3 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 69 Arçelik A.fi. Türkiye operasyonlar›nda görev alan 35 yafl üstü çal›flanlar, Koç Holding

Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› uygulamas›ndan yararlanabilmektedirler. Uygulama

kapsam›nda vakfa üye olmak isteyen çal›flanlar›n baz ücretleri üzerinden  %6 iflveren,

%6 çal›flan katk› pay› al›nmaktad›r. Vak›f üyelerine toptan ödeme, emekli ayl›¤›, sa¤l›k

sigortas›, finansman yard›m› hizmetlerini sunmakta; rahat ve huzurlu bir emeklilik

dönemi geçirebilmeleri için destek olmaktad›r. Yap›lmad›

Unsur:

Piyasa

Varl›¤› GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 69

G4-EC5 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 69 Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde ücretlendirmede hiçbir flekilde cinsiyet

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

sorumluluklar›na göre ücretler de¤ifliklik gösterebilir. 

G4-EC6 Sosyal Performans Verileri 66-67 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 69 Yerellik tan›m› ilgili ülke vatandafll›¤› temelinde yap›lmaktad›r.

Unsur:

Dolayl›

Ekonomik Toplumsal Geliflim; De¤er Zincirinde 52-61;

Etkiler  Sürdürülebilirlik Yönetimi  44-51

G4-EC7 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim

Program› - Arçelik Laboratuvarlar› 53 Yap›lmad›

Arçelik A.fi. Arama ve Kurtarma Ekibi 55

G4-EC8 Yenilikçi ve Üstün Teknoloji 45-46 Yap›lmad›

Sorumlu Sat›nalma 47-49

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤› 49

Unsur:

Malzemeler Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi 36

G4-EN1 Hammadde ve Malzeme Kullan›m›nda

 Verimlilik 37-39 Yap›lmad›

G4-EN2 Ürünlerin Yeniden Kullan›m›, Geri

Dönüflümü ve Bertaraf› 39-40 Yap›lmad›

Unsur: Enerji Çevre ve Enerji Yönetimi 30

G4-EN3 Üretimde Enerji Verimlili¤i 33-34 Yap›lmad›

Çevresel Performans Verileri 64-65

G4-EN6 Üretimde Enerji Verimlili¤i 33-34 Yap›lmad›

G4-EN7 Ürünlerde Enerji Verimlili¤i 34 Yap›lmad›
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GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi | Spesifik Standart Aç›klamalar
Profil Raporland›¤› Bölüm Sayfa Aç›klamalar  
Aç›klamas› Denetim

D›fl

Dipnot: *Bedeli 200,000 USD’den fazla olan çevre cezalar› önemli ceza olarak kabul edilmektedir.

Unsur: Su Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi 36

G4-EN8 Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve

Deflarj› 41-42 Yap›lmad›

Çevresel Performans Verileri 64-65

G4-EN9 Biyolojik Çeflitlili¤e Sayg› 35 Yap›lmad›

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

Deflarj› 41-42

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 70 "Kullan›lmakta olan suyun ço¤unlu¤u belediye sistemlerinden sa¤land›¤›ndan ve

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 32-33

G4-EN15 ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 32-33 Ba¤›ms›z Denetim

Raporu, s. 74

Çevresel Performans Verileri 64-65

G4-EN16 ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 32-33 Ba¤›ms›z Denetim

Raporu, s. 74

Çevresel Performans Verileri 64-65

G4-EN17 ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 32-33 Yap›lmad›

Sorumlu Sat›nalma 47-49

Sorumlu Tedarik 50

G4-EN19 ‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 32-33 Yap›lmad›

Unsur: At›k

Su ve At›klar Do¤al Kaynak Kullan›m› ve At›k Yönetimi 36

G4-EN22 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 70 "Arçelik A.fi. iflletmelerinden deflarj edilen sular baflka firmalar taraf›ndan

kullan›lmamaktad›r." Yap›lmad›

Üretimde Su Kullan›m›, Geri Kazan›m› ve Deflarj› 41-42

Çevresel Performans Verileri 64-65

G4-EN23 Üretim Süreçlerinde Oluflan At›klar 38 Yap›lmad›

Çevresel Performans Verileri 64-65

G4-EN26 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 70 "Arçelik A.fi iflletmelerinde oluflan at›k sular›n büyük k›sm› kamusal ya da

endüstriyel kanalizasyon sistemlerine, küçük bir oran ise al›c› ortama deflarj

edilmektedir. At›k sular, ar›tma süreçlerinden geçirildikten sonra deflarj

edildi¤inden yasalar›n öngördü¤ü kalite seviyesine getirilmekte, al›c› ortam

biyoçeflitlilik de¤eri zarar görmemektedir. " Yap›lmad›

Unsur: Ürün Çevre ve Enerji Yönetimi; Do¤al Kaynak

ve Hizmetler Kullan›m› ve At›k Yönetimi 30;36

G4-EN27 Genel Müdür'ün Mesaj› 4-5 Yap›lmad›

Ürünlerde Enerji Verimlili¤i 34

Yenilikçi ve Üstün Teknoloji 45-46

Ürünlerde Su Tasarrufu 42

Sorumlu Tedarik 50

Ürünlerin Yeniden Kullan›m›, Geri Dönüflümü

ve Bertaraf› 39-40

Ambalajlar›n Kullan›m› ve At›klar›n›n Yönetimi 39

Unsur: Uyum GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 70

G4-EN29 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 70 "Raporlama döneminde çevre mevzuat›na uyumsuzluktan dolay› önemli*

bir ceza al›nmam›flt›r."

Unsur: Nakliye De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi 44-51

G4-EN30  Sorumlu Tedarik 50 Yap›lmad›

Unsur: Genel Çevre ve Enerji Yönetimi Yaklafl›m›m›z 31

G4-EN31 Çevre ve Enerji Yönetimi Yaklafl›m›m›z 31 Yap›lmad›

Unsur:

Tedarikçinin Sorumlu Sat›nalma 47-49

Çevresel

Bak›mdan

De¤erlendirilmesi

G4-EN32 Sorumlu Sat›nalma 47-49 Yap›lmad›
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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

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Alt Kategori: ‹nsan Haklar›

Unsur:
Çevresel
fiikayet

Mekanizmalar› GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71

G4-EN34 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 Raporlama döneminde çevresel etkilerle ilgili taraf›m›za ulaflt›r›lm›fl bir  flikayet bulunmamaktad›r. Yap›lmad›

Unsur:

‹stihdam ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-LA1 Sosyal Performans Verileri 66-67 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71

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

Unsur: ‹flgücü

/Yönetim

‹liflkileri ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-LA4 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 Arçelik A.fi.’de toplu ve/veya bireysel iflten ç›karmalar ya da görev de¤ifliklikleri olmas›

durumunda, faaliyet gösterilen ülkelerde geçerli olan ifl mevzuat› ve toplu sözleflmelerde

belirtilen ihbar süresi hükümleri uygulanmaktad›r. Yap›lmad›

Unsur: ‹fl

Sa¤l›¤› ve ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg›; 18-20;

Güvenli¤i ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i  28-29

G4-LA5 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 28-29 Yap›lmad›

G4-LA6 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 28-29 Yap›lmad›

Sosyal Performans Verileri 66-67

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 Raporlama döneminde Türkiye operasyonlar›nda 4 mesleki hastal›k vakas› tespit edilmifltir.

G4-LA7 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 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 29 Yap›lmad›

Unsur: E¤itim

ve Ö¤retim ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-LA9 Çal›flan Geliflimi 23-26 Yap›lmad›

Sosyal Performans Verileri 66-67

G4-LA10 Çal›flan Geliflimi 23-26 Yap›lmad›

G4-LA11 Çal›flan Geliflimi 23-26

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 Raporlama döneminde Türkiye operasyonlar›nda görev alan beyaz yakal› çal›flanlar›n tamam›,

mavi yakal› çal›flanlar›n ise %90'› performans ve kariyer geliflim de¤erlendirmelerinden geçmifltir. Yap›lmad›

Unsur:

Çeflitlilik ve

F›rsat Eflitli¤i ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-LA12 Sosyal Performans Verileri 66-67 Yap›lmad›

Unsur: Kad›n

ve Erkekler

için Eflit Ücret ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-LA13 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 "‹fle al›mlarda çal›flanlar herhangi bir özellikleri nedeniyle farkl› bir uygulamaya tabi 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›‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-LA16 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 Raporlama döneminde emek uygulamalar›na iliflkin taraf›m›za ulaflt›r›lm›fl bir  flikayet

bulunmamaktad›r. Yap›lmad›

Unsur:

Ayr›mc›l›¤›n

Önlenmesi ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-HR3 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20 Yap›lmad›
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Aç›klamas› Denetim

72

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

Alt Kategori: Toplum

Alt Kategori: Ürün Sorumlulu¤u

Unsur: Örgütlenme

ve Toplu Sözleflme

Hakk› ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-HR4 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 71 Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin ifl süreçleri kapsam›nda örgütlenme ve toplu sözleflme

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

G4-HR5 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin ifl süreçleri kapsam›nda çocuk iflçi çal›flt›rma riski

tafl›yan operasyonlar gerçeklefltirilmemektedir.

Unsur: Zorla veya

Cebren Çal›flt›rma ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-HR6 ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Arçelik A.fi. ve tedarikçilerinin ifl süreçleri kapsam›nda zorla ve zorunlu iflçi çal›flt›rma riski

tafl›yan operasyonlar gerçeklefltirilmemektedir.

Unsur: Güvenlik

Uygulamalar› ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-HR7 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Arçelik A.fi. operasyonlar›nda görev alan tüm güvenlik personeli insan haklar›n› da

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

Unsur: ‹nsan Haklar›

fiikayet

Mekanizmalar› ‹nsan ve Çal›flan Haklar›na Sayg› 18-20

G4-HR12 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Raporlama döneminde insan haklar› etkileriyle ilgili olarak taraf›m›za ulaflt›r›lm›fl bir

flikayet bulunmamaktad›r. Yap›lmad›

Unsur: Yolsuzlukla

Mücadele Risk Yönetimi 11--12

G4-SO3 Risk Yönetimi 11--12 Yap›lmad›

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Tüm Arçelik A.fi. operasyonlar› yolsuzluk risklerine iliflkin olarak de¤erlendirilmektedir. 

G4-SO5 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Raporlama döneminde önemli büyüklükte bir yolsuzluk vakas› yaflanmam›flt›r. Minör

vakalarda ilgili süreçler bafltan sona ele al›narak incelenmekte ve tespit edilen risklerin

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

Unsur: Müflteri

Sa¤l›k ve Güvenli¤i Sürdürülebilirlik Yönetimi 12

G4-PR1 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde üretimi gerçeklefltirilen ürünlerin tamam›nda sa¤l›k

ve güvenlik etkilerine iliflkin uluslararas› ve yerel tüm yasal düzenlemelere riayet

edilmektedir. Yap›lmad›

Unsur: Ürün ve

Hizmet Etiketlemesi Çevre ve Enerji Yönetimi 30

G4-PR3 Kurumsal Websitesi - http://www.arcelikas.com/sayfa/209/Arcelik_te_Enerji_Verimliligi Yap›lmad›

Sürdürülebilirlik Yönetimi 12

GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Arçelik A.fi. operasyonlar› dahilinde üretimi gerçeklefltirilen ürünlerin tamam›nda bilgi ve

etiketleme prosedürlerine iliflkin uluslararas› ve yerel tüm yasal düzenlemelere riayet

edilmektedir. 

G4-PR4 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Raporlama döneminde ürün ve hizmet bilgileri ile etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere

uyumsuzluk vakas› gerçekleflmemifltir. Yap›lmad›

G4-PR5 Sat›fl Sonras›nda 50-51 Yap›lmad›

Unsur: Pazarlama

‹letiflimi Sürdürülebilirlik Yönetimi 12

G4-PR6 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Arçelik A.fi. yasakl› ve tart›flmal› ürünlerin sat›fl›n› gerçeklefltirmemektedir. Yap›lmad›

G4-PR7 GRI G4 ‹çerik ‹ndeksi 72 Raporlama döneminde pazarlama iletiflimiyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara

uyumsuzluk vakas› gerçekleflmemifltir. Yap›lmad›
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GRI Göstergeleri TablosuAnnex 1

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

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. 2015 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan ve bu yaz›n›n Ek-
1'inde detayland›r›lan, 31.12.2015 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 2015'in,
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 2015’i
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:

• Envanter tasar›m›, kapsam ve s›n›rlar,
• Spesifik sera gaz› emisyonu (GHG) faaliyetleri ve teknolojileri,
• Sera gaz› emisyonu (GHG) kaynaklar›n›n, azalmalar›n›n ve rezervuarlar›n›n
  tan›mlanmas› ve seçimi,
• ‹lgili teknik ve sektörel konular› da içeren ölçüm, izleme ve raporlama,
• 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, 2015 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, 16.06.2016

Ek-1 : Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2015

Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporu

Mine Yenerkol
Finance Manager
‹stanbul, 20.06.2016
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EK-1 : Arçelik A.fi. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2015

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. 2015 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, 01.01.2015-31.12.2015 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., 2015 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.

Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› ikiye ayr›lmaktad›r:
- Scope 2 (Location-Based) Emisyonlar›: Arçelik A.fi.’ nin Türkiye’ deki üretim
   tesisleri ve Genel Müdürlü¤ü kampüslerinde elektrik tüketiminden kaynaklanan
   ve ulusal flebeke emisyon faktörü kullan›larak hesaplanan emisyonlar›d›r.
- Scope 2 (Market-Based) Emisyonlar›: Arçelik A.fi.’ nin Türkiye’ deki üretim
   tesisleri ve Genel Müdürlü¤ü kampüslerinde yenilenebilir kaynaklardan
  üretilmifl elektrik kullan›m›ndan kaynaklanan emisyonlar›d›r. Yenilenebilir
  enerjinin emisyon faktörü ve dolay›s›yla Scope 2 emisyonlar› (Market-Based
  emissions) “0 (s›f›r)” olarak do¤rulanm›flt›r.

• 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, enerji dolayl› sera gaz› emisyonu hesab› için “DEFRA
  Carbon Factors Guide, Overseas Electricity Tablosu” nda Türkiye için belirtilen
  elektrik emisyon de¤eri 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 2015 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.
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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 Romanya’da yerleflik Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’ne,
ba¤›ms›z bir do¤rulama denetimi gerçeklefltirdik.

Arçelik A.fi. 2015 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan ve bu yaz›n›n Ek-
1'inde detayland›r›lan, 31.12.2015 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 2015'in,
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 2015'i
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, Arctic Buzdolab›
‹flletmesi taraf›ndan sunulan tüm bilgileri kontrol ettik ve Arctic Buzdolab›
‹flletmesi’ni ziyaret ettik.

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

• Envanter tasar›m›, kapsam ve s›n›rlar,
• Spesifik sera gaz› emisyonu (GHG) faaliyetleri ve teknolojileri,
• Sera gaz› emisyonu (GHG) kaynaklar›n›n, azalmalar›n›n ve rezervuarlar›n›n
  tan›mlanmas› ve seçimi,
• ‹lgili teknik ve sektörel konular› da içeren ölçüm, izleme ve raporlama,
• 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 Romanya’da 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, 2015 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda raporlanan Arctic
Buzdolab› ‹flletmesi 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, 17.06.2016

Ek-1 : Arctic Buzdolab› ‹flletmesi Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2015

Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporu

Mine Yenerkol
Finance Manager
‹stanbul, 20.06.2016
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EK-1 : Arctic Buzdolab› ‹flletmesi Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet
Raporu, 2015

Genel ‹lkeler ve Kapsam
Arctic Buzdolab› ‹flletmesi, 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, Arctic Buzdolab› ‹flletmesi 2015 y›l› Sera Gaz› Emisyonu Raporu'nun
hesaplama metodolojilerine iliflkin genel ilkelerini ve sera gaz› emisyonlar›n›n
yönetimini içeren bir özetidir.

Arctic Buzdolab› ‹flletmesi Sera Gaz› Emisyonu Envanteri, 01.01.2015-
31.12.2015 tarihleri aras›nda fabrika ve ürün depolar›ndan kaynaklanan sera
gaz› emisyonlar›n› içermektedir.

Arctic Buzdolab› ‹flletmesi Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri için baz y›l, 2015
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., 2015 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 ve Romanya’da bir kampüs envantere dahil
edilmifltir.

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

Arctic Buzdolab› ‹flletmesi Sera Gaz› Envanteri'nin s›n›rlar› afla¤›daki gibidir:
• Arctic Buzdolab› ‹flletmesi: ‹flletme ve ürün deposu

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› bu 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›.

Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’nin do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonu kaynaklar›;
do¤algaz, dizel, LPG, benzin, so¤utucu gazlar, asetilen, propand›r.

• Dolayl› Enerji (Endirekt) Sera Gaz› Emisyonlar›:
Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’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, Arctic
Buzdolab› ‹flletmesi’nin Sera Gaz› Emisyonu Envanteri'ne dahil de¤ildir.

Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Hesaplamalar›
Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’nin 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.
• Elektrik emisyon faktörü için DEFRA’n›n yay›nlad›¤› “DEFRA Carbon
  Factors Guide, Overseas Electricity Table” da yer alan Romanya elektrik
  emisyon faktörü kullan›lm›flt›r. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n üretilmifl
  elektrik için elektrik emisyon faktörü s›f›r (“0”) olarak al›nm›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, Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’ninsera 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. Arctic Buzdolab› ‹flletmesi
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›
Arctic Buzdolab› ‹flletmesi’nin 2015 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
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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 Sürdürülebilirlik ve Resmi ‹liflkiler
Direktörlü¤ü ve Tedarik Zinciri Direktörlü¤ü’nde, ba¤›ms›z bir do¤rulama
denetimi gerçeklefltirdik.

Arçelik A.fi. 2015 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, limitli 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 2015'in,
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 2015'i
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 Kapsam 3 (Scope 3) 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
ilgili lokasyonlar› ziyaret ettik.

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

• Envanter tasar›m›, kapsam ve s›n›rlar,
• Spesifik sera gaz› emisyonu (GHG) faaliyetleri ve teknolojileri,
• Sera gaz› emisyonu (GHG) kaynaklar›n›n, azalmalar›n›n ve rezervuarlar›n›n
   tan›mlanmas› ve seçimi,
• ‹lgili teknik ve sektörel konular› da içeren ölçüm, izleme ve raporlama,
• 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 araç*mesafe 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, 2015 y›l› Sürdürülebilirlik Raporu'nda raporlanan Arçelik
A.fi. yurtiçi ürün lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl› 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, 17.06.2016
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Mine Yenerkol
Finance Manager
‹stanbul, 20.06.2016
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EK-1 : Arçelik A.fi. Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri
Özet Raporu, 2014

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› Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyonu
Raporu'nun hesaplama metodolojilerine iliflkin genel ilkelerini ve sera gaz›
emisyonlar›n›n yönetimini içeren bir özetidir.

Arçelik A.fi. Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyonu Envanteri, 01.01.2014-
31.12.2014 tarihleri aras›nda Türkiye’deki ürün lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl›
sera gaz› emisyonlar›n› içermektedir.

Arçelik A.fi. Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri için baz
y›l, 2013 y›l›d›r.

Arçelik A.fi., Kapsam 3 sera gaz› emisyonu envanterinin yönetimine iliflkin
metodolojilerini "CP-16427 Arçelik Yurtiçi Lojistik Sera Gaz› Emisyonu Envanteri
(Kapsam 3) Prosedürü" ile dokümante etmifltir.

Sera Gaz› Emisyonu Envanteri S›n›rlar›

Arçelik A.fi., 2014 y›l› Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyon Envanteri'nde,
kontrol yaklafl›m›n› benimsemifltir.

Bu kapsamda Arçelik' in mali ve idari kontrolünde olan ve Türkiye s›n›rlar›
gerçeklefltirilen bitmifl ürün lojisti¤i (tafl›mac›l›¤›) faaliyetleri envantere dahil
edilmifltir.

Bu faaliyetlerde; yurtiçinde üretilen veya yurtiçinden temin edilen ürünlerin
depolara ve bayilere da¤›t›m›, nakliye Arçelik’e ait ise bu envantere dahildir.
Aksi durumlar kapsam d›fl›d›r. Benzer flekilde yurtd›fl›ndan temin edilip
yurtiçine gelen ürünlerin antrepolara ve bayilere da¤›t›m›, nakliye Arçelik’e
ait ise bu envantere dahildir. Aksi durumlar kapsam d›fl›d›r (bu bilgi,
sözleflmelerden elde edilmektedir). Yurtiçinden temin edilip yurtd›fl›na ihraç
edilen ürünlerin gümrü¤e kadar olan lojistik faaliyetleri de kapsam içindedir.
Yurtiçinde internet üzerinden sat›lan ürünler kargo ile gönderilmektedir ve
kapsam d›fl›ndad›r. Yedek parça, hammadde vb. tafl›mac›l›¤› için yap›lan
faaliyetler kapsam d›fl›d›r. Yurtiçinde yetkili servis ve nihai müflterilere tafl›nan
bitmifl ürünler kapsam d›fl›d›r.

Arçelik A.fi. Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Envanteri’nin s›n›rlar› afla¤›daki
gibidir:

• Yurtiçinde gerçeklefltirilen bitmifl ürün lojisti¤i faaliyetleri
o Depo-depo aras› sevkiyatlar (karayolu)
o Depo-bayi aras› sevkiyatlar (karayolu)
o Bitmifl ürün temin edilen yurtiçindeki di¤er firmalar – depo aras› 

sevkiyatlar (karayolu)
• Yurtd›fl›na ihraç edilecek bitmifl ürünlerin lojistik faaliyetleri

o Depo-liman/gümrük aras› sevkiyatlar (karayolu)
• Yurtd›fl›ndan temin edilen bitmifl ürün lojistik faaliyetleri

o Gümrük/liman – antrepo/depo aras› sevkiyatlar (karayolu)

Sera Gaz› Emisyonlar› ve Faaliyet S›n›rlar›

Arçelik Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri’ne üretim sonras›
faaliyetleri aras›nda yer alan, yurtiçi ürün lojisti¤i faaliyetleri dahil edilmifltir.
Üretim öncesi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar ve ürün lojisti¤i d›fl›nda
kalan di¤er üretim sonras› faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar bu
envanterin kapsam›na dahil edilmemifltir.

Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Hesaplamalar›

Arçelik A.fi. Kapsam 3 (Scope 3) Sera Gaz› Emisyonu Envanteri
hesaplamalar›nda, bafll›ca “EPA Climate Leaders GHG Inventory Protocol
Core Module Guidance: Optional Emissions from Commuting, Business
Travel and Product Transport” k›lavuzu esas al›nm›flt›r.

Bu hesaplamalara ek olarak; ihmal edilebilen ve kabullerle yürütülen emisyonlar
hesaplanm›flt›r ve varsay›mlar Kapsam 3 Sera Gaz› Emisyonu Envanteri ile
dokümante edilmifltir.

Belirsizliklerin ve Maddeselli¤in Yönetimi

Yurtiçinde gerçeklefltirilen bitmifl ürün lojisti¤i faaliyetlerinden kaynakl› sera
gaz› emisyonunun hesaplanmas› kapsam›nda belirlenen belirsizlik kaynaklar›
afla¤›daki gibidir:

• Mesafe (kalk›fl-var›fl noktas› aras›ndaki km)(faaliyet verisi)
  Emisyon faktörüMaddesellik, flirketin Kapsam 3 (Scope 3) 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› Kapsam 3Sera 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 üzerinde oldu¤u konusunda görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.
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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.

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.

Arçelik A.fi. ‹letiflim

Zeynep Özbil
Kurumsal ‹letiflim Direktörü
zeynep.ozbil@arcelik.com

Yasemin Baflçavuflo¤lu
K›demli ‹letiflim Uzman›

yasemin.bascavusoglu@arcelik.com

Corporateinfo@arcelik.com

Raporun içeri¤inin ve yap›s›n›n oluflturulmas›nda
dan›flmanl›k yapan flirket:






