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Genel Müdür’ün Mesaj›

Sürdürülebilirli¤i iﬂ hedeflerimizle bütünleﬂtiriyoruz
Küresel vatandaﬂ olman›n sorumlulu¤uyla hareket eden
ﬁirketimiz, sürdürülebilirlik stratejisini iﬂ hedefleriyle
bütünleﬂtirmiﬂtir. Ürünlerimizin yaﬂam döngüsü içinde oluﬂan
sera gaz› emisyonunun %95'lik k›sm› ürün kullan›m› esnas›nda
oluﬂurken; tedarik, üretim, lojistik ve ürün geri dönüﬂüm
süreçlerinin pay› %5 düzeyindedir. Bu nedenle, çevresel
etkileri düﬂürülmüﬂ ürün geliﬂtirme uygulamalar›, kurumsal
sürdürülebilirli¤imiz ve iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadele aç›s›ndan
öncelikli çal›ﬂma alan›m›z› oluﬂturuyor. Amac›m›z yenilikçi
teknolojileri hayata geçirerek, ürün yaﬂam döngümüz
boyunca karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir
bir gelece¤in oluﬂturulmas›na katk› sa¤lamakt›r.

2010 y›l›nda küresel bir oyuncu olma iddiam›z› sürdürdük

Sayg›de¤er Paydaﬂlar›m›z,
Kurumsal ﬂeffafl›¤›m›z›n en somut göstergelerinden biri olan,
Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Raporu'nu sizlerle paylaﬂmaktan
büyük k›vanç duyuyoruz.
Bu raporda, paydaﬂlar›m›z›n beklentilerini de göz önünde
bulundurarak, "Sistem", "‹nsan", "Tedarik", "Ürün" ve "Toplumsal
Geliﬂim" olmak üzere, beﬂ ana boyutta ele ald›¤›m›z
sürdürülebilirlik önceliklerimize iliﬂkin uygulamalar›m›z›
bulacaks›n›z.

Küresel sorunlara yenilikçi, etkin çözümler
Dünyam›z, üzerinde yaﬂayan canl›lar için bugüne kadar
gerekli ortam ve kayna¤› sa¤lamakta cömert davrand›.
Günümüzde ise azalan do¤al kaynaklar ve iklim de¤iﬂikli¤i
nedeniyle, artan nüfusun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak giderek
zorlaﬂ›yor. Yaﬂad›¤›m›z küresel ekonomik sorunlar iﬂsizlik
art›ﬂ›na, sat›n alma gücünün azalmas›na yol açarak kalk›nmay›
engelliyor ve dünya üzerinde milyonlarca insan›n g›da, temiz
su, elektrik, sa¤l›k hizmetleri ve e¤itim olanaklar› gibi temel
ihtiyaçlara eriﬂimini güçleﬂtiriyor. Bunun yan›nda güncel
araﬂt›rmalar dünya genelinde 900 milyondan fazla insan›n
temiz su kayna¤›na, 1,3 milyardan fazla insan›n da elektri¤e
eriﬂiminin bulunmad›¤›n› iﬂaret ediyor.*
Bu küresel sorunlar karﬂ›s›nda, iﬂ dünyas›n›n ak›lc› ve yenilikçi
çözümler üretmesi ihtiyac› da giderek belirginleﬂiyor. Küresel
bir organizasyon olan Arçelik A.ﬁ., dünyam›z›n gelece¤i ve
ﬂirketimizin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önemli riskler olarak
gördü¤ü çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar›n çözümüne
katk›da bulunmay› hedefliyor.
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Arçelik A.ﬁ., Avrupa pazarlar› ve büyüyen Türkiye pazar›ndaki
baﬂar›s› sonucunda, 2010 y›l›nda dünya dayan›kl› tüketim
sektöründe en iyi performans gösteren ve pazar pay›n› en
çok art›ran ﬂirketlerden biri oldu. Bu dönemde kar marjlar›m›z›
tüm ekonomik dalgalanmalara ra¤men sektör ortalamalar›n›n
üzerinde tutmaya devam ettik. Ciromuzu 6,9 milyar TL
düzeyine ç›kard›k. Böylelikle, bir taraftan istikrarl› büyümemize
devam ederken, di¤er taraftan toplam ciromuz içinde %51
paya sahip olan Türkiye d›ﬂ› sat›ﬂlar›m›zla, küresel bir oyuncu
olma iddiam›z› sürdürdük.
ﬁirketimiz karl› ve uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi
gerçekleﬂtirmek için global pazarlarda pay›n› art›r›rken, ayn›
zamanda hem ürün hem de üretimde çevresel etkilerini
azaltma konusunda önemli ad›mlar atmaya devam etmiﬂtir.

Ürünlerimizde enerji ve su verimlili¤ine odakland›k
20 y›l› aﬂk›n Ar-Ge birikimimizle, Türkiye'nin patent lideri
olma konumumuzu 2010 y›l›nda da koruduk. Dünya Fikri
Haklar Örgütü'ne en çok uluslararas› patent baﬂvurusunda
bulunan ilk 500 ﬂirket aras›ndaki tek Türk ﬂirketi olarak
95. s›rada yer ald›k.
Raporlama döneminde, Avrupa'da yeni enerji etiketi direktifi
yürürlü¤e girerken, çevre dostu ürün geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›m›za 12,3 milyon TL kaynak aktard›k.
Tüketicilerimize yaﬂam kalitelerini art›ran ve en yüksek ölçüde
enerji ve su tasarrufu sa¤layan ürünler tasarlad›k.
Buzdolab›nda A+++ enerji seviyesinde, çamaﬂ›r makinesinde
A-%50 enerji seviyesinde, bulaﬂ›k makinesi ve f›r›nda
A-%30 enerji seviyesinde, s›n›flar›n›n en yüksek performans›na
sahip ürünlerimizi pazara sunduk.

* Bu veriler dünya bankas›, dünya kalk›nma göstergeleri raporundan (http://data.worldbank.org/topic ve international energy agency, world energy outlook (http://www.iea.org/weo/electricity.asp) veri al›narak
hesaplanm›ﬂt›r.
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Önceli¤imiz üretimde enerji verimlili¤i ve çevre yönetimi

Tedarik süreçlerimizde sürdürülebilirli¤e önem veriyoruz

2010 y›l›nda çevreci ürün geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n yan›nda
"üretimde enerji verimlili¤i"ne odaklanarak yeni proje
uygulamalar›n› hayata geçirdik. Y›l içinde gerçekleﬂtirdi¤imiz
138 enerji verimlili¤i projesiyle 71.137,9 GJ enerji tasarrufu
sa¤layarak sera gaz› emisyonumuzu 7.560 ton CO 2 e
düﬂürdük.

Sürdürülebilirlik performans›m›z›n art›r›lmas›na yönelik
çal›ﬂmalar›m›zda sat›n alma süreçlerimize önemle e¤iliyoruz.
Bu amaçla sadece yüksek nitelikte iﬂ eti¤i, çevre ve kalite
normlar›yla faaliyet gösteren kuruluﬂlar› tedarikçi havuzumuza
dahil ediyor, çal›ﬂma süreci boyunca performanslar›n›
art›rmaya yönelik iletiﬂim, e¤itim ve iﬂbirli¤i faaliyetleri
yürütüyoruz.

Türkiye'deki sekiz iﬂletmemizle dünya beyaz eﬂya ve tüketici
elektroni¤i sektöründe ilk kez, üretimde enerji verimlili¤i
kapsam›nda verilen "Alt›n Sertifika" belgesini almaya hak
kazand›k. Avrupa Birli¤i'nin çevre konusundaki en prestijli
platformlar›ndan, "AB Çevre Ödülleri” kapsam›nda, tüm iﬂ
süreçlerimize entegre etti¤imiz sürdürülebilirlik yaklaﬂ›m›m›zla,
“Yönetim” kategorisinde Türkiye program›nda birinci s›rada,
Avrupa program›nda ise ilk üç aras›nda yer ald›k. Böylelikle,
ilk kez Avrupa Birli¤i üyesi olmayan bir ülkede faaliyet
gösteren bir ﬂirket, finalist olma baﬂar›s›n› göstermiﬂ oldu.
Tüm süreçlerimizde çevre yönetim sistemini uyguluyor, bu
kapsamda çevresel etkilerimizi azaltmak üzere y›ll›k
iyileﬂtirme hedefleri belirliyoruz. ‹ﬂletmelerimizde oluﬂan
at›klar›n kayna¤›nda azalt›lmas›, oluﬂan at›klar›n geri
kazan›lmas› ve faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlar›n
azalt›lmas›na yönelik çal›ﬂmalara öncelik veriyoruz.
Son 5 y›lda sera gaz› emisyonumuzu %13 azaltt›k.
2010 y›l›nda Türkiye'deki genel müdürlük ve üretim
kampüslerimizden kaynaklanan sera gaz› emisyonu
envanterini, IPCC-2006 Rehberini kullanarak ve
ISO 14064-1 Sera Gaz› Emisyonu Standard›na uygun
olarak hesaplad›k ve ba¤›ms›z akredite bir kuruluﬂa, % 100
do¤rulama seviyesinde do¤rulatt›k. Hedefimiz, 2011'de
toplam enerji tüketimimizi %5 düﬂürerek sera gaz›
emisyonlar›m›z› azaltmak, ayn› zamanda su tüketim
miktar›n› en az 3 iﬂletmemizde %5 oran›nda düﬂürmektir.
‹nsan kayna¤›m›z için güvenli çal›ﬂma ortamlar› oluﬂturuyoruz
Baﬂar›lar›m›zdaki önemli unsurlardan biri de yarat›c›, çal›ﬂkan
ve inovasyon odakl› insan kayna¤›m›zd›r. Bu nitelikli kayna¤›
korumak ve geliﬂtirmek için çal›ﬂanlar›m›za ileri geliﬂim
olanaklar›n›n sunuldu¤u, güvenli ve huzurlu bir iﬂ ortam›
oluﬂturuyoruz. Hayata geçirdi¤imiz onlarca e¤itim program›yla
2010 y›l›nda çal›ﬂanlar›m›za toplam 300.000 saate
yak›n e¤itim olana¤› sunduk. ‹ﬂ güvenli¤i sistemlerimizin
sa¤laml›¤›, çal›ﬂanlar›m›z›n fark›ndal›¤› ve uygulamada
gerçekleﬂtirdi¤imiz iyileﬂtirmeler sonucunda 2009 y›l›na
oranla kaza s›kl›k oran›m›z› %20, kaza a¤›rl›k oran›m›z› ise
%25 oran›nda iyileﬂtirmeyi baﬂard›k. Gelecek dönemlerde
de Arçelik çal›ﬂma sahalar›n›n güvenli ortamlar olmas›na
yönelik iyileﬂtirme uygulamalar›m›z› sürdürece¤iz.

Raporlama döneminde geliﬂtirdi¤imiz tedarikçi çal›ﬂma
ilkeleri k›lavuzumuz insan haklar›ndan çevreye kadar tüm
sürdürülebilirlik önceliklerimiz için tedarikçilerimizden
bekledi¤imiz normlar› ortaya koyuyor. Uzmanlar›m›z›n
gerçekleﬂtirdi¤i kontrollerle tedarikçilerimizin bu normlara
uyum düzeylerini takip ediyoruz.

Toplumsal geliﬂim için çal›ﬂ›yoruz
Faaliyet gösterdi¤imiz co¤rafyada sürdürülebilir kalk›nman›n
sa¤lanmas›ndaki rolümüzü, istihdam, vergi, büyüme ve
katma de¤er oluﬂturma gibi ekonomik alanlar›n yan›nda,
sosyal ve kültürel geliﬂime katk›yla da tan›ml›yoruz. Bu
amaçla geçmiﬂte oldu¤u gibi 2010 y›l›nda çal›ﬂanlar›m›z,
yetkili sat›c› ve servislerimizle birlikte birçok gönüllü projeye
imza att›k.

Arçelik'i küresel rekabet liginde daha üst noktalara
taﬂ›yaca¤›z
Küresel bir organizasyon olarak faaliyet göstermek, bizce,
çok say›da ülkede üretim merkezi, istihdam, tedarik, sat›ﬂ
ve servis a¤› oluﬂturman›n ötesinde bir bak›ﬂ aç›s›n› içinde
bar›nd›r›yor. "Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n" vizyonumuzla
evrensel de¤erlerle hareket ediyor, ele ald›¤›m›z sorunlara
dünya ölçe¤inde yaklaﬂarak, çözüm ar›yoruz. Bunun için
de çokuluslu bir paydaﬂ kat›l›m› portföyü oluﬂturman›n
önemine inan›yoruz. Bu bak›ﬂ aç›s›yla, faaliyetlerimizi
yürütürken birçok yerel ve uluslararas› standarda uyum
gösteriyor, sektörel organizasyon ve meslek birliklerinde
aktif rol al›yoruz. Gelecekte de, küresel rekabet liginde
"sürdürülebilir bir gelecek için" ayn› azim ve kararl›l›kla
çal›ﬂmaya devam edece¤iz.
ﬁirketimizin baﬂar›lar›ndaki özverili katk›lar›ndan dolay› tüm
çal›ﬂanlar›m›za, yetkili sat›c›lar›m›za ve servislerimize,
distribütörlerimize, tedarikçilerimize ve iﬂ ortaklar›m›za,
markalar›m›za ve ürünlerimize duyduklar› güvenden ötürü
müﬂterilerimize, verdikleri destek için hissedarlar›m›za
teﬂekkür ederim.
Sayg›lar›mla,

Levent Çak›ro¤lu
Koç Holding A.ﬁ. Dayan›kl› Tüketim Grubu Baﬂkan›
Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü
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Sürdürülebilirlik Performans› 2010
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odakl› sürdürülebilirlik stratejimizi iﬂ
hedeflerimizle bütünleﬂtiriyoruz.
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Verimli ve Sürdürülebilir ‹ﬂ Süreçleri Oluﬂturuyoruz
• Gerçekleﬂtirdi¤imiz 138 enerji verimlili¤i projesiyle;
71.137,9 GJ enerji tasarruf ettik,
Sera gaz› emisyonunu 7.560 Ton CO2 azaltt›k.
3
• At›k su geri kazan›m uygulamalar›m›zla 63.800 m suyu geri kazand›k; deﬂarj miktar›n› %3,8 azaltt›k.
• Üretim tesislerimizde oluﬂan at›klar› %98'ini geri kazand›k.

‹novasyon Liderleri Yetiﬂtiriyoruz
•
•
•
•

Yeni iﬂ olanaklar›yla sa¤layarak çal›ﬂan say›m›z› 18.053'e ç›kard›k.
296.185 saat çal›ﬂan e¤itimi gerçekleﬂtirdik.
66.523 saat iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi gerçekleﬂtirdik.
2009 y›l›na k›yasla, kaza s›kl›k oran›m›z› %20, kaza a¤›rl›k oran›m›z› %25 iyileﬂtirdik.

Sürdürülebilir Tedarik Bizim için Önemli
•
•
•
•

Yaklaﬂık 2.200 firmadan ürün, malzeme, yatırım malı ve hizmet alımı yaptık.
Co¤rafi bölge bazında direkt malzeme alımlarımızın % 46’sı Türkiye’den.
45 ülkeden 1.6 milyar euro de¤erinde direkt malzeme alımı yaptık.
Ürünlerimizin ve ürünlerimizde kullandı¤ımız malzemelerin çevre ve insan sa¤lı¤ına zararlı madde
içermedi¤ine iliﬂkin süreci yönetmek için Arçelik- REACH ekibi oluﬂturduk.

Tüketicilere Yaﬂam› Kolaylaﬂt›ran, Çevreci, Yenilikçi Ürünler;
Üstün Hizmetler Sunuyoruz
• Rusya'da 1.000.000'uncu çamaﬂ›r makinesini ürettik.
• 7 ayr› Ar-Ge merkezimizde görevli 700'ü aﬂk›n Ar-Ge çal›ﬂan›m›z ve 12 milyon TL üzerinde
yat›r›mla yenilikçi ve çevre dostu ürünler geliﬂtirmeye devam ettik.
• %60 enerji tasarrufuyla, kendi s›n›f›nda “Dünyan›n En Az Elektrik Tüketen”, ilk A+++ No Frost
Buzdolab›n› geliﬂtirdik.
• 6 litre ile “Dünyan›n En Az Su Tüketen”, Dünyan›n ilk A- %30 enerji s›n›f›ndaki “Yeni Ekolojist”
bulaﬂ›k makinesini geliﬂtirdik.
• A+++ s›n›f›ndan da yüksek performans göstererek A- %50 enerji tüketim seviyesine ulaﬂan
Ekonomist Çamaﬂ›r Makinesi'ni tüketicilerimizin be¤enisine sunduk.
• Üretti¤imiz ACM Ankastre Çamaﬂ›r Makinesi, A-%20 enerji tüketim düzeyi ve standart ankastre
ürünlere k›yasla %40 daha fazla y›kama kapasitesiyle önemli ölçüde tasarruf sa¤l›yor.
• Ürün garanti belgeleri ve ek dokümanlar›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz de¤iﬂiklik ile %50 oran›nda
ka¤›t tasarrufu sa¤lad›k.

Toplumsal Geliﬂimi Destekliyoruz
• E¤itimde Gönül Birli¤i Program› ile 55 ilde, 258 yat›l› okula ulaﬂt›k.
• Ülkem ‹çin Projesi, Ulusal Kan Ba¤›ﬂ› Kampanyas› kapsam›nda çal›ﬂanlar›m›z 4.849 ünite kan
ba¤›ﬂ›nda bulundu.
• Koç Holding A.ﬁ.’nin MLMM Projesi kapsam›nda 896 ö¤renciye e¤itim bursu sa¤lad›k.
• Spor alan›nda deste¤imizi artt›rarak devam ettirdik.
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Sürdürülebilirlik Yolculu¤u

• Türkiye Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri aç›kland› ve biz de
performans›m›z için bir ölçüt olmas› aç›s›ndan bu ilkeleri kabul ettik.
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nu gerek Y›ll›k Faaliyet Raporu'nda ve gerekse
de internet sitemizde yay›nlamaya baﬂlad›k.
• Türkiye'deki yasal yükümlülük baﬂlang›c›nda önce ambalaj at›klar› uyumu.
• CECED taraf›ndan yay›nlanan ‹ﬂ Eti¤i Kurallar›n›n imzalanarak taahhüt edilmesi.
• Farkl› üniversitelerle üniversite-sanayi iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld› ve yayg›nlaﬂt›r›ld›.
• Küresel ‹lkeler Prensipleri do¤rultusunda ‹K politikalar› ve prosedürleri gözden geçirildi.
‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, Ortak De¤erler ve ‹ﬂ Eti¤i Kurallar› yay›nland› ve dünyadaki
tüm çal›ﬂanlarla paylaﬂ›ld›.
• Yal›n 6 Sigma uygulamalar›n›n baﬂlamas›.
• Türkiye d›ﬂ›ndaki üretim iﬂletmelerimizde “‹ﬂ Hayat› De¤erlendirme ve ‹yileﬂtirme” anketi
uygulanmaya baﬂland›.
• ‹lk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yay›mlad›k.
• Türkiye'de mevzuat yürürlü¤e girmeden önce tam RoHS'a tam uyum
(Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas›).
• Arçelik Ça¤r› Merkezi kendi kategorisinde ''En ‹yi Ça¤r› Merkezi'' seçildi.
• Nielsen marka araﬂt›rmas›na göre Arçelik ilk akla gelen marka, ve tüketicinin
son 10 y›ld›r kendisine en yak›n hissetti¤i marka seçildi.
• Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Politikam›z› yay›mlad›k.
• ‹lk kurumsal yönetim notumuz 10 üzerinden 8,21 olarak belirlendi.
• ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i organizasyonu yeniden yap›land›r›ld›.
• ‹nsan Kaynaklar› Departman›, yurtd›ﬂ› iﬂtiraklerde de insan kaynaklar› sistem ve araçlar›n›
yayg›nlaﬂt›rmak için yeniden yap›land›r›ld›.
• 2008-2009 Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Raporu GRI Küresel Raporlama Giriﬂimi G3 ilkelerine
göre yay›mland›.
• Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 8,55'e yükseltildi.
• Rusya Çamaﬂ›r Makinesi ve Buzdolab› ‹ﬂletmesi'nin de ISO 14001 belgesini almas›yla tüm
üretim tesislerimiz bu belgeye sahip oldu.
• Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri kapsam›nda, tüm iﬂ süreçlerimize entegre etti¤imiz sürdürülebilirlik
yaklaﬂ›m›m›z ile “Yönetim” ilk üç aras›nda yer ald›k. Böylece, ilk kez AB üyesi olmayan bir
ülkenin ﬂirketi finalist olma baﬂar›s›n› göstermiﬂ oldu.
• “Türkiye'de enerji tasarrufu sa¤layan ev aletlerinin pazar dönüﬂümü” baﬂl›kl› kamuyu
bilinçlendirme kampanyalar› için Birleﬂmiﬂ Milletler (UNDP), Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›, TÜRKBESD ve ﬂirketimiz aras›nda iﬂbirli¤i anlaﬂmas›.

6

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

7

Arçelik A.ﬁ. Hakk›nda

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 kuruldu.
Arçelik A.ﬁ.; enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim ve finans
olmak üzere dört ana iﬂ kolunda faaliyetlerini odaklam›ﬂ
olan Türkiye'nin en büyük ﬂirketler toplulu¤u Koç
Holding'e ba¤l›d›r. 2010 Fortune Global 500 listesinde
247. s›rada yer alan Koç Holding, listedeki tek Türk
ﬂirketidir.
Arçelik A.ﬁ.; bugün yaklaﬂ›k 19.000 çal›ﬂan›, Türkiye,
Romanya, Rusya ve Çin'de 11 üretim tesisi, 19 ülkedeki
sat›ﬂ ve pazarlama ofisleri ve kendisine ait 9 markas›yla
(Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz,
Arctic, Leisure, Flavel, Altus) 100'den fazla ülkede ürün
ve hizmet sunmaktad›r.
Türkiye'de beyaz eﬂya, klima ve TV'de liderli¤ini koruyan
Arçelik ﬂirketi, global pazarlarda da h›zl› büyümesini
sürdürmektedir. Arçelik A.ﬁ., beyaz eﬂya sektöründe
toplam ciro baz›nda Avrupa'n›n üçüncü büyük ﬂirketidir.
Arçelik ﬁirketi'nin Beko markas›, beyaz eﬂya sektöründe
Avrupa'n›n ilk beﬂ, dünyan›n ilk on markas›ndan biridir.
ﬁirket, kendi Ar-Ge ve teknolojisi ile geliﬂtirdi¤i kaliteli,
çevre dostu ürünleri, bünyesindeki global markalar›,
güçlü insan kayna¤›, yetkili sat›c›lar›, servisleri ve
tedarikçileriyle, bugün Türkiye ve dünya liginin dikkatle
izlenen oyuncular›ndand›r.

Arçelik A.ﬁ., yenilikçilik, teknoloji, tasar›m ve üretim
tesisleri gibi pek çok alanda uluslararas› ödüllerin
sahibidir. ﬁirket, 2010 y›l›nda 6,9 milyar TL konsolide
ciro elde etmiﬂtir. Yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar› ise 3,5 milyar TL
olmuﬂtur.
Türkiye'nin y›llard›r tart›ﬂmas›z patent ﬂampiyonu olan
Arçelik, Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne (WIPO)
yap›lan uluslararas› patent baﬂvurular›n›n 1/3'ünden
fazlas›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Dünya Fikri Haklar
Örgütü'nde, en çok Uluslararas› Patent baﬂvurusuna
sahip ilk 500 ﬂirket aras›ndaki tek Türk ﬂirketi olarak
2010 y›l›nda 95. s›rada yer almaktad›r.
Arçelik A.ﬁ., “Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” olarak
belirledi¤i vizyonu ile büyüyen global bir marka olmaya,
her türlü kayna¤› en verimli ﬂekilde kullanarak çevreye
uyumlu teknolojiler gerçekleﬂtirmeye verdi¤i önemi
vurgulamaktad›r.
ﬁirket, 20 y›ll›k Ar-Ge çal›ﬂmalar› ile ulaﬂt›¤› teknolojik
seviyenin sonucu olarak enerji ve su verimlili¤i
konular›nda rekabette öne ç›kan ürünlere ve sektöründe
"ilk"lere ve "en"lere imza atmaya devam etmektedir.
Arçelik A.ﬁ., yar›m asr› aﬂan bilgi ve birikimiyle, faaliyet
gösterdi¤i ülkelerde istihdam, büyüme ve katma de¤er
yaratarak ekonomik fayda yaratman›n yan› s›ra
toplumsal ve çevresel konularda da öncü faaliyetleriyle
“sürdürülebilir geliﬂim” için çal›ﬂmaktad›r.
Arçelik ﬂirketi ve ürünleri hakk›nda detayl› bilgi edinmek
için www.arcelikas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Uluslararas› Sat›ﬂ ve Pazarlama
Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Çin (ﬁanghay)
Fransa
‹ngiltere
‹spanya
‹talya
Slovakya
Polonya
Hollanda

Genel Müdürlük
Türkiye/‹stanbul

Üretim Tesisleri
Eskiﬂehir
‹stanbul, Tuzla
‹stanbul, Beylikdüzü
Bolu
Ankara
Tekirda¤, Çerkezköy
Eskiﬂehir
Tekirda¤, Çerkezköy

Buzdolab› ‹ﬂletmesi
Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmesi
Elektronik ‹ﬂletmesi
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi
Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi
Elektrik Motorlar› ‹ﬂletmesi
Kompresör ‹ﬂletmesi
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi ‹ﬂletmesi

Net Sat›ﬂlar›n Bölgesel
Da¤›l›m›

Net Sat›ﬂlar›n Ürün
Grubu Baz›nda Da¤›l›m›

Milyon Euro

Milyon Euro

2010

2010

Avrupa

Türkiye

1.329

1.718

631

Di¤er

648

Romanya
Rusya
Çin

Faiz, vergi ve amortisman
öncesi kâr marj›
(%)

35

%27,5
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%18,8
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Aktiflerin Kârl›l›¤›

8

%21,2

%7,9

%4,1

%12,9

%8,4
%7,6

6
4
%4,8

%2,1
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%6,4

(%)

25

%7,6

6
4
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(%)

8

%6,5

4

Özsermaye Kârl›l›¤›

10

440

%7,8

6

20
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%9,2

8

%8,8

%8,7

(%)

Di¤er

%12
%9,9

9

%11,4
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%14,1

12
%29,8

%28,4

Faaliyet Kâr Marj›
(%)

14
%33
%27,2

Net Kâr Marj›

Beyaz Eﬂya

Arctic S.A.
Beko L.L.C.
Beko Electrical Appliances Co. Ltd.

* Avrupa’da 5 ülkede faaliyet göstermektedir.
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Verimli ve sürdürülebilir
is, süreçleri olusturuyoruz
,
Karl›, uzun dönemli ve sürdürülebilir büyüme zorlu bir hedeftir; gerçekleﬂtirilmesi için bir yandan
ekonomik alan›m›z› ve paydaﬂlar›m›z için yaratt›¤›m›z katma de¤eri büyütürken di¤er taraftan
ard›m›zda pozitif bir iz b›rakmam›z gerekir. Bu amaca giden en k›sa yol ise daha iﬂin baﬂ›nda
çal›ﬂma ilkelerinizi, faaliyet sistem ve süreçlerinizi do¤ru amaçlara yönelik oluﬂturmak ve
amac›n›zdan taviz vermemektir. Arçelik A.ﬁ. olarak, dünyada elde etti¤imiz sayg›n konumda,
büyüme hedeflerimizi gerçekleﬂtirirken bu anlay›ﬂtan taviz vermememizin büyük etkisi oldu¤una
inan›yoruz.
Sorumluluk bilinciyle ﬂekillenen çal›ﬂma kültürümüz, kuruluﬂumuzdan bugüne bizi baﬂar›ya
taﬂ›yan en de¤erli miras›m›zd›r. Bu miras› sürekli geliﬂtirebilmek için üstün etik ve yönetim
anlay›ﬂ›yla ﬂekillendirdi¤imiz güçlü bir yönetiﬂim modelinden faydalan›r; ilk yat›r›m safhalar›ndan
baﬂlayarak operasyon ve karl›l›¤›n yan›nda sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler bak›m›ndan
da verimli ve sürdürülebilir faaliyet süreçleri oluﬂtururuz. ‹ﬂ süreçlerimizde gerçekleﬂtirdi¤imiz
iyileﬂtirmelerimizin ana oda¤› olan malzeme, enerji ve su gibi kaynaklar›n tüketiminde verimlili¤in
sa¤lanmas›, günümüzün en temel sorunu olan iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadele stratejimizin yap›
taﬂlar›ndand›r.
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Sürdürülebilir Büyüme için Güçlü Yönetiﬂim
Kurumsal Yönetim
Bir ﬂirketin baﬂar›ya ulaﬂmas›ndaki ilk
belirleyici faktör yönetsel karakteridir.
‹ﬂ dünyas›na, sektörüne ve paydaﬂlar›na yönelik olarak, kurumsal felsefesi
ve çal›ﬂma normlar›yla sa¤lam ve
sorumlu bir duruﬂ sergileyen ﬂirketler,
baﬂar›n›n anahtar›n› elde etmiﬂ
demektir. Bu sayede karﬂ›laﬂt›klar› risk
ve f›rsatlar›n etkin yönetimi için gerekli
politika, hedef ve stratejileri do¤ru
kurgulayabilir; iﬂ baﬂar›s› ve toplumsal
kabulü buluﬂturarak sürdürülebilir
büyümenin altyap›s›n› oluﬂtururlar.
Türkiye'nin en köklü kuruluﬂlar›ndan
Koç Toplulu¤u'nun bir üyesi olan
Arçelik A.ﬁ.'nin yar›m asr› aﬂan
geçmiﬂinden bugüne taﬂ›d›¤› en
de¤erli miras, üstün etik ve yönetim
anlay›ﬂ› ile sürekli geliﬂime ve
kurumsallaﬂmaya odakl› çal›ﬂma
kültürüdür. Hedefimiz, bugünkü
konumumuza ulaﬂmam›z› sa¤layan bu
miras›, modern yönetsel ilke ve
sistemlerle geliﬂtirerek gelece¤e
aktarmakt›r. Bu hedefe ulaﬂmak için
de faaliyetlerimizi, güçlü bir kurumsal
yönetim, sorumlu bir sürdürülebilirlik
anlay›ﬂ›, üst düzey standart ve
sistemlerle yürütürüz.
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Yönetsel baﬂar›m›z›n ve paydaﬂlar›m›z›n gözünde elde etti¤imiz itibar›n
geliﬂtirilerek sürdürülmesini hedefleyen
kurumsal yönetim anlay›ﬂ›m›z›
tan›mlayan ana ilkeler; hesap
verebilirlik, sorumluluk, adil davran›ﬂ,
aç›kl›k ve ﬂeffafl›kt›r. Bu ilkeler ›ﬂ›¤›nda
oluﬂturdu¤umuz organizasyon ve
uygulamalar›m›z› sürekli geliﬂtirerek
kurumsal yönetim modelimizin
performans›n› art›r›yoruz. Bu alanda
gösterdi¤imiz geliﬂimin en belirgin
göstergesi, 2009 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
ba¤›ms›z de¤erlendirmeyle Arçelik
A.ﬁ.'nin ‹MKB Kurumsal Yönetim
Endeksi'ne dahil edilmesini sa¤layan
%82,09'luk kurumsal yönetim
derecelendirme notumuzu 2010 y›l›nda
%85,53'e yükseltmiﬂ olmam›zd›r.

itibarl› kiﬂiler aras›ndan seçilen
Arçelik A.ﬁ. Yönetim Kurulu'nun tüm
üyeleri, ﬂirketin ekonomik performans›ndan sorumludur. Sosyal ve çevresel
alanlarla ilgili performansa yönelik icra
sorumlulu¤unu ise Genel Müdür
taﬂ›maktad›r. ‹cra organlar›n›n baﬂ›nda
bulunan Genel Müdürlük ile Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤› görevleri farkl›
kiﬂilerce yürütülmektedir.

Arçelik A.ﬁ.'nin yönetim yap›s› Genel
Kurul taraf›ndan hissedarlar aras›ndan
seçilen bir Yönetim Kurulu'nun
bulundu¤u tek kademeli bir sistemdir.
11 üyeden oluﬂan Yönetim Kurulu'nda
icrada görevli tek üye Genel Müdür
iken, ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.1

2010 y›l›nda Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'ne uyumun, iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi için
Yönetim Kurulu'na öneriler sunmas›
amac›yla icrada görevli olmayan 2
Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür
Yard›mc›s›'n›n kat›l›m›yla Kurumsal
Yönetim Komitesi kurulmuﬂtur.

Arçelik A.ﬁ. Yönetim Kurulu görev ve
sorumluluklar›n›n sa¤l›kl› biçimde
yürütülebilmesinde çeﬂitli uzmanl›k
komitelerinden faydalanmaktad›r. Bu
amaçla icrada görevli olmayan 2
yönetim kurulu üyesinden oluﬂan
Denetimden Sorumlu Komite
bulunmaktad›r.

Arçelik A.ﬁ.'nin faaliyet alanlar›yla ilgili
deneyimlerini, ﬂirket idaresinin
gerçekleﬂtirilmesi için gerekli iktisadi,
teknik ve hukuki bilgilerini ispat etmiﬂ,

1. Ba¤›ms›zl›k ve icrada görevli olmama hali, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirtilen tan›mlara göre belirlenmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Risk Yönetimi
Ayr›ca, operasyonel, stratejik, finansal
ve tüm di¤er risklerin tespitini
gerçekleﬂtirmek ve bu risklerin ﬂirketin
kurumsal risk alma profiline uygun
olarak yönetilmesine yönelik
çal›ﬂmalarda bulunmak üzere icrada
görevli olmayan 4 Yönetim Kurulu
üyesinin kat›l›m›yla Risk Yönetim
Komitesi, ﬂirket faaliyetlerine yönelik
stratejik yönelimlerin planlanmas› ve
karar verilen uygulama ve yat›r›mlar›n
takibinde Yönetim Kurulu'na destek
olmak amac›yla icrada görevli olmayan
4 Yönetim Kurulu üyesi ve icradan
sorumlu Genel Müdür'ün kat›l›m›yla
Yat›r›m ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Komitesi teﬂkil
edilmiﬂtir. Tüm komitelerin kuruluﬂ,
çal›ﬂma, toplant› ve raporlama esaslar›
Yönetim Kurulu taraf›ndan
belirlenmiﬂtir.

Arçelik A.ﬁ.'de risk bütünsel bir bak›ﬂ
ile yönetilir. K›sa ve uzun vadeli
hedeflerimize ulaﬂmam›za yönelik risk
oluﬂturdu¤u düﬂünülen stratejik,
operasyonel, finansal ve di¤er unsurlar,
Yönetim Kurulu'ndan baﬂlayarak
organizasyonun her seviyesinde
de¤erlendirilir. Bu kapsamda, risklerin
tespiti, de¤erlendirilmesi, etki ve
olas›l›klar›n›n hesaplanmas›,
yönetilmesi, raporlanmas›, karar
mekanizmalar›nda dikkate al›nmas› ve
bu do¤rultuda etkin iç kontrol
sistemlerinin oluﬂturulmas› ve
entegrasyonu konular›nda Yönetim
Kurulu'na tavsiye ve önerilerde
bulunmak amac›yla Risk Yönetim
Komitesi oluﬂturulmuﬂtur.

Yönetim Kurulu'nun stratejik risklerle
ilgili de¤erlendirmesi ve ald›¤› kararlara
uygun olarak, Risk Yönetim Komitesi
ana risk gruplar› ile ilgili iﬂ süreçlerine
entegre bir ﬂekilde uygulanacak
prosedürleri belirler. Süreç yöneticileri
belirlenen bu prosedürleri rutin iﬂ
ak›ﬂlar› içinde uygularlar. ﬁirket içinde
örgütlenen “Risk Yönetimi Yöneticili¤i”
riskin yönetilmesi konusunda süreç
sahiplerine teknik destek sa¤lar, oluﬂan
riskleri takip eder, analiz ve
raporlamalar›n› gerçekleﬂtirir.
Arçelik A.ﬁ.'de iç kontrol faaliyetleri,
Finansman ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluﬂturulan ‹ç
Denetim Yöneticili¤i taraf›nda yürütülür.
Denetim Komitesi ise kontrol sisteminin
iﬂleyiﬂ ve etkinli¤ini sürekli takip eder.

Risk Yönetimi Organizasyonu ve Sorumluluklar›

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 ulaﬂ›labilir.

Yönetim Kurulu

Hukuk

Stratejik Ana ‹ﬂ Hedefleri Baz›nda
Risklerin De¤erlendirilmesi

Risk Yönetim Komitesi

Ana Risk Gruplar› için Prosedür ve
Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi

Risk Yönetimi Bölümü

Risk Takibi, Analizi ve Raporlamas›

Prosedürler

Risk Veri
Taban›

‹ç Denetim Bölümü

‹ﬂ Süreçleri
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Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilir, sorumlu ve hesap verebilir bir iﬂ modelinin
oluﬂturulmas› kurumsal vizyonumuz ve bu yönde
oluﬂturdu¤umuz iﬂ stratejilerimizin içinde önemli bir yer
tutmaktad›r. Bu sebeple, faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik,
çevresel ve etik boyutlar›n› kurumsal iﬂ hedeflerimiz
do¤rultusunda takip eder, oluﬂturdu¤umuz kurumsal
politikalarla yönetir, paydaﬂ beklentileri ve performans
gerçekleﬂmeleri do¤rultusunda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yürütür,
elde etti¤imiz sonuçlar› kamuoyu ile paylaﬂ›r›z.
Kurumsal sürdürülebilirli¤in yönetilmesinde risk temelli,
bütüncül bir yaklaﬂ›m› benimseriz. Raporlama döneminde,
faaliyetlerimizin ve organizasyonel yap›m›z›n tüm boyutlar›yla
temsil edildi¤i Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Çal›ﬂma
Grubu'nun kat›l›m›yla bir önceliklendirme çal›ﬂmas›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, faaliyetlerimizin sosyal,
ekonomik, çevresel ve etik boyutlar› incelenmiﬂ;
karﬂ›laﬂabilece¤imiz risk ve f›rsatlar, bu alanlara yönelik
paydaﬂ beklentileri de¤erlendirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂma
kapsam›nda belirlenen önceliklere yönelik paydaﬂ
gruplar›n›n tespiti üzerine çal›ﬂma yürütülmüﬂtür.

Arçelik A.ﬁ. sürdürülebilirlik yönetiminin uygulamaya dönük
altyap›s›n›, odak alanlar baz›nda düzenlenmiﬂ politika
metinleri oluﬂturmaktad›r. Baﬂta Etik De¤erler, Çevre
Politikas›, Kalite Politikas›, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›,
‹nsan Kaynaklar› Politikas›, Tedarikçi Çal›ﬂma Koﬂullar› ve
Kamuoyunu Bilgilendirme Politikas› olmak üzere kurumsal
çal›ﬂma ilke ve prosedürlerini tan›mlayan bu belgeler
sayesinde sürdürülebilirlik yönetimini gerçekleﬂtirir,
performans art›r›c› çal›ﬂmalar›m›z› hayata geçiririz. Arçelik
A.ﬁ.'nin kurumsal politika metinlerine www.arcelikas.com
kurumsal internet sitesindeki Yat›r›mc› ‹liﬂkileri,
Sürdürülebilirlik, ‹nsan Kaynaklar› ve Sat›n Alma
sekmelerinden ulaﬂ›labilir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaﬂ›m›

Önceliklendirme çal›ﬂmam›z›n neticesinde ç›kan konular›,
Sistem, ‹nsan, Tedarik, Ürün ve Toplumsal Geliﬂim olmak
üzere 5 ana odak noktas› alt›nda de¤erlendirerek
yönetiyoruz. Konu baz›nda de¤erlendirecek olursak, Arçelik
A.ﬁ'nin sürdürülebilirlik yönetimi kapsam›nda öncelik verdi¤i
alanlar›, yerel ekonomilere katk›, toplam kalite yönetimi,
kurumsal yönetim ve iﬂ eti¤i, üretim süreçlerinde çevreci
yaklaﬂ›m, iﬂ yerinde insan haklar›, yetenek ve performans
yönetimi, iﬂ sa¤l›¤› ve emniyeti, tedarik süreçlerinde
sürdürülebilirlik, yenilikçi ve çevreci ürünler, ürün
bilgilendirmesi, sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerde geliﬂim
ve toplumsal geliﬂime katk› olarak s›ralayabiliriz.

• Toplam Kalite Yönetimi
• Kurumsal Yönetim ve ‹ﬂ Eti¤i
• Üretim Süreçlerinde Çevreci Yaklaﬂ›mlar

Sistem

‹nsan

ARÇEL‹K A.ﬁ.

Tedarik

Sürdürülebilirlik
Öncelikleri
Ürün

Toplumsal
Geliﬂim
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• ‹ﬂ Yerinde ‹nsan Haklar›
• Yetenek ve Performans Yönetimi
• ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Emniyeti

• Tedarik Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

• Yenilikçi ve Çevreci Ürünler
• Ürün Bilgilendirmesi
• Sat›ﬂ ve Sat›ﬂ Sonras› Hizmetlerde Geliﬂim

• Yerel Ekonomilere Katk›
• Toplumsal Geliﬂime Katk›

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Arçelik A.ﬁ. Yönetim Sistemi, kurum vizyonuna ulaﬂma
yönünde organize edilen iﬂgücü ve iﬂ ak›ﬂlar›n›n bütünüdür.
Yönetim sisteminin etkinli¤ini art›rmak için çeﬂitli standart
ve metodolojiler kullan›r›z. Tüm tesislerimizde çal›ﬂma
sistemati¤imizi oluﬂtururken ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuvar
Yönetim Sistemi gibi standartlardan, Ürün Yaﬂam Döngüsü
(PLM), Toplam Üretken Bak›m (TPM), Alt› Sigma gibi
metodolojilerden yararlan›r›z. Bu standart ve metodolojileri
EFQM Mükemmellik Modeli ﬂemsiyesi alt›nda bütünleﬂik
olarak yönetiriz. Yönetim sistemlerimizin entegrasyonu ve
uygulamalar›n› kolaylaﬂt›rmak ad›na da ﬂirket içi intranet
a¤› (ARPORT) üzerinden çal›ﬂan Arçelik A.ﬁ.'ye özgü
Doküman ve Süreç Yönetim Yaz›l›m› (ARDOK) ve benzer
birçok merkezi sistem ve yaz›l›m› kullan›r›z.

Hedef temelli çal›ﬂmalar›m›z neticesinde elde etti¤imiz
gerçekleﬂmeleri objektif kriterlerle oluﬂturulmuﬂ performans
ölçüm sistemi çerçevesinde de¤erlendirir, elde edilen
bulgular› hesap verebilirlik ve ﬂeffafl›k ilkesi gere¤i,
kamuoyunu bilgilendirme politikas› kapsam›nda belirlenen
çeﬂitli iletiﬂim araç ve yöntemleriyle paydaﬂlar›m›za sunar›z.
Elde edilen geri bildirimleri stratejik yönelimlerimizi sistem,
süreç, ürün ve uygulamalar›m›z› geliﬂtirmekte kullan›r›z.

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum
Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂma ilkeleri gere¤i,
faaliyetlerinin tüm süreçlerine ve ürün
niteliklerine yönelik olarak tabi oldu¤u
tüm yasal düzenlemelere eksiksiz
uyarak çal›ﬂmalar›n› sürdürür. Yasal
mevzuat›n yan›nda, sosyal, ekonomik
ve çevresel alanlarda, sektörel, ulusal
ve bölgesel planda geliﬂtirilmiﬂ,
çal›ﬂma ilkelerini ve ürün niteliklerini
belirleyen birçok gönüllü kod, inisiyatif
ve düzenlemelere de uyum
göstermekteyiz.
Ürün nitelikleri çerçevesinde
de¤erlendirdi¤imizde Arçelik A.ﬁ., 37
ulusal, 7 genel uygunluk belgesine
sahiptir. Bu uygunluk belgelerinin
büyük ço¤unlu¤unun içeri¤ini ürünlerin
çevresel ve sosyal etki boyutlar›
oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca, Avrupa
Elektrikli Ev Eﬂyalar› Komitesi'nin
(CECED) aktif bir üyesi olarak, Arçelik
A.ﬁ. Avrupa Birli¤i'nin ilgili direktiflerine
uyum göstermekte ve Türk mevzuat›n›n
uyumlaﬂt›r›lmas›na yönelik paydaﬂ
diyaloglar›na kat›lmaktad›r.

Bu kapsamda, Enerji Kullanan Ürünler
‹çin Eko Tasar›m ﬁartlar› EuP, Elektrikli
ve Elektronik Eﬂya At›klar› Direktifi
WEEE, Elektrikli ve Elektronik Eﬂyalarda
Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n
S›n›rland›r›lmas› Direktifi RoHS,
Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi,
‹zni ve K›s›tlanmas›na ‹liﬂkin AB Tüzü¤ü
REACH düzenlemelerine uyum
gösterilmektedir. Arçelik A.ﬁ.'nin uyum
gösterdi¤i AB düzenlemeleri hakk›nda
detayl› bilgiye www.arcelikas.com
kurumsal internet sitesindeki
sürdürülebilirlik sekmesinden
ulaﬂ›labilir.
2006 yılında Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel
‹lkeler Sözleﬂmesi'ni imzalamıﬂ
olanKoç Toplulu¤u'nun ﬂirketlerinden
biri olarak Arçelik A.ﬁ. de Küresel
‹lkeler Sözleﬂmesi'ne uyum
göstermektedir. Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi’nin öngördü¤ü çalıﬂma
ilkelerini tüm kurumsal operasyonlarımızda oldu¤u gibi tedarikçi
de¤erlendirme sürecinde de takip
ediyoruz.

Arçelik A.ﬁ. yurtiçi ve yurtd›ﬂ› üretim
tesislerinde 2010 y›l›nda ba¤›ms›z bir
denetim kuruluﬂu taraf›ndan Avrupa
Birli¤i'nde yayg›n olarak kabul gören
BSCI ve Sedex Sosyal Sorumluluk
Organizasyonlar›n›n kriterlerine göre,
bir program dahilinde gerçekleﬂtirilen
denetimler sonucunda uygunluk
raporlar› al›nmaktad›r. Denetim
program› 2011 ve 2012 y›llar›nda da
devam edecektir.
Rekabet Kurallar›na Uyum
Rekabet konusunda ana felsefemiz,
kendimizi rekabetten korumak de¤il,
rekabetin ortam›n›n kendisini
korumakt›r. Bu sebeple, rekabet
kurallar› ve mevzuat›na uyum bizim
için son derece önemlidir. Tüm
iﬂlemlerimizi Rekabet kurallar›na uygun
olarak yapar, tereddütlü durumlarda
Rekabet Kurumu'na baﬂvururuz.
Ayr›ca Kurum'un sektör ve piyasayla
ilgili olarak bize yöneltti¤i sorulara yan›t
vererek gerekli geri bildirimi sa¤lar›z.
Bu hassasiyet dolay›s›yla, Arçelik
A.ﬁ.'nin tüm faaliyetleri, Rekabet
Kurumu taraf›ndan onaylanan kurallarla
her zaman tam uyum içinde olmuﬂtur.
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Paydaﬂlarla Diyalog
ﬁeffaf, hesap verebilir ve kat›l›mc› bir yönetim anlay›ﬂ›n› benimsiyor, yap›c› ve aç›k bir iletiﬂim platformu oluﬂturarak
paydaﬂlar›m›z›n beklenti ve görüﬂlerini yönetsel karar ve uygulamalar›m›z›n geliﬂtirilmesinde de¤erli bir bileﬂen olarak
de¤erlendiriyoruz. Bunu gerçekleﬂtirmek için de paydaﬂlar›m›zla diyalogumuzu sa¤layacak çeﬂitli mecralar oluﬂturuyoruz.
Bu mecralar›n yap›s›n› ve uygulama s›kl›¤›n› belirlerken paydaﬂlar›m›z›n ve faaliyetlerimiz içindeki konumlar›n›n gerektirdi¤i
nitelikleri temel al›yoruz.
Tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek bizim için
önceliklidir. Bu amaçla çeﬂitli anket, toplant›, yüz yüze
görüﬂme, fokus grup çal›ﬂmalar› düzenler, internet sitesi,
destek hatt› gibi kanallar oluﬂtururuz. Bu kanallar arac›l›¤›yla
ürün özellikleri, teknik destek ve ﬂikayet bildirimleri gibi
taleplerine yan›t veririz. Tüketicilerimizin faaliyet, ürün ve
hizmetlerimizden haberdar olmalar› için pazarlama iletiﬂimi
araçlar› yan›nda faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlamas›n›
da kullan›r›z.

Yerel toplumun fikir ve beklentilerini ö¤renmek
için çeﬂitli araﬂt›rma ve anket çal›ﬂmalar›ndan
yararlan›r›z. Bu beklentilere, faaliyet ve
ürünlerimizle yan›t vermenin yan›nda, sosyal
ve çevresel alanlarda e¤itim bilgilendirme ve
proje çal›ﬂmalar› yürütürüz. Internet sayfalar›n›,
televizyon, gazete ve radyo yay›nlar›n› faaliyet
ve sürdürülebilirlik raporlar›n› bilgilendirme
çal›ﬂmalar›nda kullan›r›z.

Tüketiciler

Kamu kuruluﬂlar›n›n
faaliyetlerimizle yada
sektörümüzle ilgili bilgi ve
görüﬂ taleplerini yerine
getirir, sektörel yada
toplumsal geliﬂim hedefli
proje ve inisiyatiflere
destek veririz.

Yerel
Toplumlar

Çal›ﬂanlar

Kamu
Kuruluﬂlar›

Sendikalarla karﬂ›l›kl› iyi niyete
dayal›, yap›c› bir diyalog kurar›z.
Toplu iﬂ sözleﬂmesi süreçleri,
iliﬂkilerimizin en yo¤un oldu¤u
dönemlerdir. Ancak bunun
d›ﬂ›nda da sendikalar› karar verme
süreçlerimize dahil eder,
çal›ﬂanlarla ilgili konularda karar
al›rken onaylar›n› al›r›z.

Hissedarlar

Yetkili Sat›c›,
Yetkili Servis ve
Perakendeciler

Sendikalar

Sektör
Kuruluﬂlar›
ve STK’lar

Yüz yüze görüﬂme, faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlar› gibi
genel iletiﬂim araçlar›n›n yan›nda sektör kuruluﬂlar› ve sivil toplum
kuruluﬂlar›yla (STK) diyalogumuzun temelini; üyelik baz›nda aktif
kat›l›m, yürütülen ortak çal›ﬂma ve projeler oluﬂturur. CECED,
TÜRKBESD, TOBB gibi mesleki kuruluﬂlar›n yan›nda birçok
STK ile sektörel ve yada toplumsal geliﬂime yönelik ortak çal›ﬂma
yürütürüz, birço¤unun yönetiminde görev al›r›z.

‹LG‹L‹ KURULUﬁLAR
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
‹stanbul Maden Ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B)
‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)
Is›tma So¤utma Klima Araﬂt›rma ve E¤itim Vakf› (ISKAV)
‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO)
Türk Elektronik Sanayiciler Derne¤i(TES‹D)
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M)
Türkiye D›ﬂ Ticaret Derne¤i (TÜRKTRADE)
Türkiye Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD)
Türk Sanayicileri Ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD)
Türkiye Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Derne¤i (TÜY‹D)
Elektronik Cihazlar ‹malatç›lar› Derne¤i (EC‹D)
Kalite Derne¤i(KALDER)
Türkiye Biliﬂim Vakf› (TBV)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Avrupa Beyaz Eﬂya Üreticileri (CECED)
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Çal›ﬂanlar›m›z›n ﬂirket karar ve
uygulama süreçlerine aktif kat›l›m›n›
desteklemekte, öneri sistemi ve çal›ﬂan
anketlerini kullan›yoruz. Bunun yan›nda
her y›l çal›ﬂan memnuniyeti araﬂt›rmas›
yaparak gerekli iyileﬂtirmeleri
planl›yoruz. Çal›ﬂanlar›m›z›n, ﬂirket ve
birbirleriyle iletiﬂimlerini geliﬂtirmekte
intranetten faydalan›yoruz. ﬁirket
faaliyetlerimiz konusunda çal›ﬂanlar›m›z
bilgilendirmekte kulland›¤›m›z di¤er
araçlar ise, internet sitesi, kurumsal
televizyon kanal›, bültenler, iç yay›nlar,
e¤itimler, faaliyet ve sürdürülebilirlik
raporlar›d›r.

Tedarikçiler

Tedarikçilerimizle olan diyalogun temelini
online portal, ziyaret ve denetimler oluﬂturur.
Bunlar›n yan›nda tedarikçilerimizden
"Tedarikçiler için ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri"ni kabul
etmelerini bekleriz. Faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlar› da kulland›¤›m›z di¤er
bilgilendirme araçlar›d›r.

KATILIM
Çeﬂitli ‹ﬂ Konseyinde Yönetim Kurulu Üyeli¤i
ve di¤er üyelikler ile üst düzeyde temsil
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›
Meslek Komitesi Baﬂkanl›¤› ve Meclis Üyeli¤i,
Çevre Teknik Kurulu Kurul Üyeli¤i
Mütevelli Heyeti Üyeli¤i
Meslek Komitesi Baﬂkanl›¤› ve Meclis Üyeli¤i
Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve di¤er üyelikler ile üst düzeyde temsil
Genel Kurul Üyeli¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤›
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›
12 ayr› Çal›ﬂma Grubu içinde üyelikler ile üst düzeyde temsil
Kurucu Üyelik
Baﬂkan Yard›mc›l›¤›
Çeﬂitli Fahri ve Asli Üyelikler ile üst düzeyde temsil
Üst düzeyde temsil
Üst düzeyde temsilin yan›nda çeﬂitli Odalar ve Borsalar
Birlikleri'nde Meclis veya Meslek Komisyon Üyelikleri
Üst düzey temsil

Hissedar ve yat›r›mc›lar›m›zla
diyalogun sa¤land›¤› ana mecra
Genel Kurul toplant›lar›d›r. Tüm
hissedarlar›m›z ilgili
düzenlemelerde belirtilen kurallar
çerçevesinde görüﬂlerini dile
getirme ve bilgi edinme haklar›n›
kullan›rlar. Bunlar›n yan›nda faaliyet
ve sürdürülebilirlik raporlar›, internet,
özel durum aç›klamalar›, roadshow
ve yat›r›mc› sunumlar› kulland›¤›m›z
di¤er araçlard›r.

Faaliyetlerimizi do¤rudan etkileyen,
önemli rol oynayan yetkili sat›c›, servis
ve distribütörlerimizi faaliyetlerimiz,
ürün ve hizmetlerimiz ve gelecek
projeksiyonlar›m›z hakk›nda sürekli
bilgilendirir, faaliyetleri sa¤l›kl›
biçimde yürütmeleri için gerekli bilgi
ve becerilerini geliﬂtirici çal›ﬂmalar
yapar›z. Bu amaçla y›ll›k toplant›lar,
yüzyüze görüﬂmeler, internet siteleri,
kurumsal televizyon kanallar›, e¤itim
ve seminerleri s›kl›kla kullan›r›z.

Arçelik A.ﬁ. olarak dernek, vak›f, araﬂt›rma
kurumu, enstitü, birlik ve sektörel kuruluﬂ
gibi çeﬂitli/farkl› toplum kuruluﬂlar›na
üyeli¤imiz bulunmaktad›r. Sanayinin geliﬂimi,
çevre ve toplum alanlar›nda oluﬂan sorunlar›n
çözümü için paydaﬂlarla çeﬂitli platformlarda
bir araya geliriz. Bu platformlarda çal›ﬂma
toplant›lar› yap›lmakta ve proje ekipleri
oluﬂturularak raporlar haz›rlanmakta ve tüm
paydaﬂlar› temsil edecek ﬂekilde STK'lar
arac›l›¤› ile kamuoyuna ve ilgili kurumlara
bilgi aktar›lmaktad›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk
Toprak temel üretim faktörlerinden
biridir. Çal›ﬂma hayat›m›zda faaliyet
sahalar› olarak karﬂ›m›za ç›kan bu
faktör, operasyonel verimlili¤i kökten
etkiler. Planlanan üretime uygun, ham
madde ve ürün lojisti¤i aç›s›ndan
elveriﬂli, enerji ve su nakil hatlar›na
yak›n, yeterli ölçüde ve nitelikli yerel
insan kayna¤›na eriﬂilebilir lokasyonlarda gerçekleﬂtirilen üretimin verimlili¤i
de yüksek olur.
Seçilen faaliyet noktas›n›n iﬂletme
aç›s›ndan do¤urdu¤u faydalar
d›ﬂ›ndaki di¤er bir boyutu sosyal ve
çevresel etki boyutudur. Her fiziki
ortam, içinde bulunan varl›klardan
etkilenir. Dolay›s›yla sorumlu
davranarak içinde bulundu¤umuz
çevrenin faaliyetlerimizden
etkilenebilece¤i bilincini taﬂ›mam›z ve
potansiyel olumsuzluklar› daha
oluﬂmadan engellememiz gereklidir.
Arçelik A.ﬁ. olarak, faaliyet sahalar›m›z
ve civar›nda bulunan do¤al alanlar›n
fiziki bütünlü¤ü ve üzerinde yaﬂayan
çeﬂitli canl› türleri ve insanlar›n,
çal›ﬂmalar›m›zdan olumsuz
etkilenmemesini sa¤lamak
sorumlulu¤umuzdur. Bu sebeple
gerekli tüm önlemleri dikkat ve
sorumlulukla oluﬂtururuz.
Bu sorumlulu¤u yerine getirmeye, daha
“iﬂin baﬂ›nda”, yani üretim noktalar›n›n
seçimi sürecinde baﬂlar›z. Yeni bir
faaliyet merkezi kurarken, yeni iﬂletme
ya da farkl› fiziki yat›r›mlar yaparken
fizibilite safhalar›nda, ilgili lokasyonun

fiziki ve sosyal bak›mdan sa¤layaca¤›
avantajlar›n›n yan›nda planlanan
yat›r›m›n etki risk analizlerini yapar,
araﬂt›rma sonuçlar›na uygun yat›r›m
koﬂullar›n› sa¤lar›z. Bu çal›ﬂmalar
neticesinde, toprak ve su kaynaklar›n›n,
burada yaﬂayan canl› türleri ve
insanlar›n fiziki veya sosyal aç›dan
faaliyetlerimiz nedeniyle olumsuz
etkilenmelerini engelleriz.
Faaliyet alan›m›z dolay›s›yla operasyon
sahalar›m›z sanayi üretim faaliyetlerine
uygun oldu¤u belirlenmiﬂ alanlarda
yer al›r. Bu sebeple hiçbir tesisimiz,
yasalarca ya da uluslararas›
sözleﬂmelerce belirlenmiﬂ do¤al sit
alan›, özel çevre koruma alan› ya da
RAMSAR alanlar›nda bulunmamaktad›r. Tesislerimizin fiziki etki
alan›nda da bu statüde alanlar
bulunmamaktad›r. Lokasyon
tercihlerimiz, ald›¤›m›z s›k› tedbirler
ve çevresel etki azalt›c› çal›ﬂmalar›m›z
sonucunda faaliyetlerimiz biyoçeﬂitlilik
ve do¤al habitatlar üzerinde belirgin
bir olumsuzluk yaratmamaktad›r.
Bunun tam aksine, bulundu¤umuz
noktalarda do¤al ortam›n
geliﬂtirilmesine yönelik
gerçekleﬂtirdi¤imiz iyileﬂtirme ve
koruma faaliyetleriyle biyoçeﬂitlilik
de¤erini yükseltmeye çal›ﬂ›r›z. Bu
amaçla 2010 y›l›nda, çeﬂitli iﬂletme
sahalar›m›z içinde bulunan toplam
20.519 m2 araziyi çimlendirerek yeﬂil
alan haline getirdik ve di¤er d›ﬂsal
faktörlerden etkilenmeyecek ﬂekilde
korumaya ald›k. 2011 y›l›nda ise

“Arçelik Hat›ra Orman›” oluﬂturarak
4.500 fidan dikmeyi hedefliyoruz.
Ayr›ca, ekosistem üzerindeki olumsuz
etkilerinden dolay› ›ﬂ›k kirlili¤ini de
engellemeye yönelik çal›ﬂmalar
yap›yoruz. Bu amaçla, 2011'de
iﬂletmelerimizin d›ﬂ ayd›nlatmalar›nda
kullan›lan ›ﬂ›klar›n dalga boylar›n›n
de¤iﬂtirilmesine yönelik bir proje
baﬂlataca¤›z. Bu çal›ﬂmalar›n yan›nda
kimyasal madde kullan›m› ve emisyon
azalt›m›na yönelik uygulamalar›m›z›n
da biyoçeﬂitlilik üzerinde olumlu
katk›lar› bulunmaktad›r.

Kaynak Yönetiminde Çevreci Yaklaﬂ›m
Verimli ve sürdürülebilir iﬂ süreçleri oluﬂturmak ve bu
alandaki performans›m›z› sürekli art›rmak iﬂ stratejimizin
içinde öncü bir yer tutar. Bunu gerçekleﬂtirmek için
akl›m›zdan bir temel soruyu asla ç›karmay›z: “Daha da az
kaynak kullanarak, nas›l daha çok ürün üretebiliriz?”.
Kaynak kullan›m›nda verimlili¤in art›r›lmas› faaliyetlerimizin
birçok boyutu aç›s›ndan önemlidir. ‹lk akla gelecek fayda
daha az kaynak kullanarak üretim yapman›n getirece¤i ek
karl›l›k olacakt›r. Ancak elde edilecek verimlili¤in bize
sa¤lad›¤› en büyük fayda kurumsal sürdürülebilirlik

performans›m›zda sa¤layaca¤› art›ﬂt›r. K›saca aç›klamak
gerekirse, kaynaklar›n verimli kullan›m›, bir ihtiyac›n
karﬂ›lanmas› için daha az enerji, su ve hammadde kullanmak
demektir. Bu sayede gelecek ihtiyaçlar›n karﬂ›lanabilmesi
ad›na s›n›rl› kaynaklar›m›z güvence alt›na al›nm›ﬂ olunur.
Ayr›ca daha az kaynak kullan›m› ard›m›zda daha az emisyon,
at›k su ve at›k b›rakmam›za yard›mc› olur. Böylelikle de
oluﬂacak çevre kirlili¤inin de önüne geçmiﬂ oluruz. Ancak
bunlar›n hepsinden önemlisi günümüzün en öncelikli sorunu
olan iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadelenin en temel aya¤›n›n
kaynak tüketiminde verimlili¤in sa¤lanmas› olmas›d›r.
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‹klim De¤iﬂikli¤i ile Mücadele
‹klim de¤iﬂikli¤ine neden olan atmosferdeki sera gaz› art›ﬂ›n›n alt›nda enerji tüketimi sonucu oluﬂan emisyon yatar.
Enerji ise yaﬂam›m›z› idame ettirebilmemiz için en gerekli ihtiyaçt›r. Nüfus art›ﬂ›na ba¤l› olarak enerji tüketimindeki
yükselme günümüzde gezegenimizin hassas dengesini kendi do¤al olanaklar›yla dengeleyemez hale gelmesine
neden oluyor. Bilimsel araﬂt›rmalar ortaya farkl› zaman planlar› koyabiliyorken tamam›n›n hemfikir oldu¤u nokta, iklim
de¤iﬂikli¤inin çok uzak olmayan bir gelecekte dünya üzerindeki canl› nüfusunun tamam›na yönelik yaﬂamsal bir tehdit
oluﬂturaca¤›d›r. Fiziki yaﬂam koﬂullar›ndaki de¤iﬂikliklerin dünyan›n sosyo-ekonomik yap›s›nda da köklü de¤iﬂikliklere
sebep olaca¤›n› öngörmek gerekir. Bu sebeple iklim de¤iﬂikli¤ini sadece çevresel bir tehdit de¤il sosyal ve ekonomik
bir tehdit olarak da de¤erlendirmek ve ciddiyetle mücadele etmek gerekir. Arçelik A.ﬁ. olarak, iklim de¤iﬂikli¤ini
dünyan›n gelece¤i ve ﬂirketimizin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önemli bir risk olarak kabul ediyor, sorumlu küresel
vatandaﬂ olarak bu sorunla mücadele konusunda çok ciddi çal›ﬂmalar yürütüyoruz. Çevre yönetimimizin de büyük
bölümünü oluﬂturan iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadele stratejimizi, 3 ana noktaya odakl›yoruz: Tedarikten da¤›t›ma kadar
tüm operasyonel süreçlerde kaynak verimlili¤ini sürekli art›rmak; tüketicilerimizi en yüksek enerji ve su tasarruf
de¤erlerine sahip çevreci ürünlerle buluﬂturmak; iklim de¤iﬂikli¤i sorununa yönelik toplumsal duyarl›l›¤› art›r›c›
bilgilendirme çal›ﬂmalar› yapmak, çözüm üretme çabalar›na destek olmak.

Arçelik A.ﬁ., Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye ve TÜS‹AD iﬂbirli¤i ile iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadele ve düﬂük
karbon ekonomisine geçiﬂ yolunda yürütülen çalıﬂmalara destek sa¤lamak amacıyla, ba¤ımsız ve kar amacı gütmeyen
bir inisiyatif olarak kurulan, iklim Platformu’na 2011’de üye olmak için tüm hazırlıkları tamamlanmıﬂtır. Arçelik A.ﬁ. iklim
Platformu - Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Liderler Grubu’nde üst yönetimiyle temsil edilmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Yönetimi
Çevre yönetimine genel bak›ﬂ›m›z›
“ürün yaﬂam döngüsü boyunca
çevreci yaklaﬂ›m” ilkesi tan›mlar. Bu
sebeple hammaddeden ürün
tüketimine kadar gerçekleﬂen tüm
süreçlerin çevresel etkilerini azaltmay›
hedefleriz. Bu çal›ﬂmalarda ise ana
oda¤›m›z› kaynak kullan›m›nda
verimlilik oluﬂturur.

Üretim süreçlerinden kaynaklanan
çevresel etkilerin yönetimini ulusal ve
uluslararas› sistem ve standartlarla
oluﬂturulmuﬂ prosedürler ve bu
konunun yönetiminden sorumlu
organizasyonel bir yap›yla yürütürüz.
Çevre yönetimimizin ana çerçevesini
Arçelik A.ﬁ. Çevre Politikas› belirler.
Bu politika kapsam›nda oluﬂturulan
stratejik yönelimler temelini ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Standard›'na
entegre ﬂekilde takip edilen ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi
Standard› oluﬂturur.

Çevre yönetiminin etkinli¤ini korumak ve iyileﬂtirmek konusunda yönetim sistemlerinden
faydalanmak, Arçelik A.ﬁ.'nin geçmiﬂten bugüne sürdürdü¤ü bir çal›ﬂma ﬂeklidir.
Çevre yönetimine yönelik olarak dünyada yay›nlanan ilk standart olan BS 7750 Çevre
Yönetim Sistemi Standard›'n›n 1994 y›l›nda tan›t›lmas›ndan 2 y›l sonra Bulaﬂ›k Makinesi
‹ﬂletmemizi bu standarda uygun olarak belgelendirdik. 1996 y›l›nda, BS 7750
Standard›'n›n ISO versiyonu olan ISO 14001'in yay›nlanmas›n›n ard›ndan mevcut
sistemlerimizi bu yeni standarda adapte ederek sertifikaland›rd›k. 2010 y›l›nda akredite
kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lan d›ﬂ denetimlerle Rusya iﬂletmemizin de sertifikaland›r›lm›ﬂ
olmas›yla birlikte, ISO 14001 sertifikal› iﬂletme oran›m›z %100'e ulaﬂt›.
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2010 y›l›nda, tüm iﬂletmelerimiz ve stratejik yap›dan hedef
ve performanslara kadar tüm yönetsel unsurlar dahil edilerek
yap›lan de¤erlendirme sonucu ald›¤›m›z, “Avrupa Birli¤i
Çevre Ödülleri - Türkiye Program›” “Yönetim Kategorisi”
birincili¤i ve “Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri - Avrupa
Program›” “Yönetim Kategorisi” finalistli¤i çevre yönetim
sistemati¤imizin kalitesinin ve güvenilirli¤inin önemli bir
göstergesidir.
Çevre yönetimi çal›ﬂmalar›n›n baﬂ›nda Merkezi Enerji ve
Çevre Yöneticili¤i bulunmaktad›r. Bu birimin öncülü¤ünde
gerçekleﬂtirilen ayl›k toplant›larla faaliyet gösteren Arçelik
A.ﬁ. Çevre Koordinasyon Kurulu, üretim ve üretim d›ﬂ› tüm
süreçlerin çevre sorumlular›n›n kat›ld›¤› bir kuruldur. Kurul'un
çal›ﬂmalar› dahilinde çevreyle ilgili geliﬂmeler ve teknolojik
yenilikler ele al›narak izlenecek yol haritalar› belirlenir, tüm
çevre yönetimi faaliyetleri takip edilir.

Çevre yönetimi organizasyonu taraf›ndan, çevre politikas›
ve iﬂ stratejisi do¤rultusunda oluﬂturulan hedefler, bireysel
performans göstergelerine yans›t›larak tüm çal›ﬂanlar›n aktif
kat›l›m› sa¤lan›r. Arçelik A.ﬁ. Çevre Yönetim Birimi,
hedeflenen faaliyetlerin hayata geçirilmesini sa¤lar, ulusal
ve uluslararas› yasal düzenlemelere ve izledi¤imiz tüm
sistem ve standartlara uyumu kontrol ve takip eder, elde
edilen sonuçlarla yeni eylem planlar› oluﬂturur ve gerekli
yasal iﬂlemleri yürütür. Ba¤›ms›z kuruluﬂlar›n gerçekleﬂtirdi¤i
d›ﬂ denetimlerin yan› s›ra düzenli s›kl›klarla gerçekleﬂtirilen
iç denetimler sayesinde de çevre yönetim sisteminin etkinli¤i
ve süreklili¤i garanti alt›na al›n›r. Tüm çevre faaliyetlerimiz
ve elde edilen performans sonuçlar› Arçelik A.ﬁ. üst
yönetimine ve ilgili paydaﬂlara raporlan›r.

Çevre E¤itimi
Çevre performans›n›n art›r›lmas›nda en temel unsur bilgili ve bilinçli
çal›ﬂanlard›r. Biz çevre e¤itimlerimizin kapsam›na çal›ﬂanlar›m›z›n yan›nda
proje çal›ﬂanlar›n›, altyüklenicilerimizi ve stajyerlerimizi de dahil ederiz.
Bu kiﬂiler Arçelik A.ﬁ. için çal›ﬂmaya baﬂlamalar›n› takiben geniﬂ kapsaml›
bir oryantasyon e¤itimine tabi tutulurlar. Bu e¤itimlerde çevre
bilinçlendirme ve Arçelik A.ﬁ. Çevre Yönetimi konular›nda bilgilendirmeler
yap›l›r. 2010 y›l›nda bu kapsamda toplam 80 kiﬂi*saat oryantasyon e¤itimi
verdik.
Temel çevre e¤itiminin yan›nda birçok alt baﬂl›kta çevre e¤itim program›
sunuyoruz. 2010 y›l›nda çevre ve enerji yönetim sistemi, karbon yönetimi,
çevre mevzuat›, kimyasallar›n yönetimi, acil durumlar, at›k yönetimi ve
hijyen konular›n› içeren e¤itim programlar› kapsam›nda çal›ﬂanlar›m›za
11.055 kiﬂi*saat, altyüklenicilerimize ise 680 kiﬂi*saat e¤itim verdik.
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Üretim Tesislerinde Kaynak Kullan›m›
Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
Üretim süreçlerinde tedarikçi ve altyüklenicilerimizden temin etti¤imiz hammadde ve malzemeleri kullan›yoruz. Bu
tüketimi, kullan›lan ürün baz›nda bilgisayar destekli sistemler arac›l›¤›yla kay›t alt›na al›yor ve takip ediyoruz. Bu sayede
hem malzeme ak›ﬂ maliyetlerimizi kontrol alt›nda tutabiliyor, hem de malzeme azalt›m projeleri gerçekleﬂtirerek kaynak
verimlili¤i sa¤l›yoruz.
2010 y›l›nda malzeme kullan›m›nda verimlili¤i
art›rmaya yönelik projeler yürüterek tüketim
Türkiye'deki ürün iﬂletmelerinin 2010 y›l› hammadde ve
de¤erlerimizi azaltt›k. Örne¤in Çamaﬂ›r
malzeme kullan›m de¤erleri (ton)
Makinesi ‹ﬂletmemizde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂma
ile sac ham madde tüketimini 1.020 ton
Hammaddeler
azaltmay› baﬂard›k. Bunun yan›nda LCD ekran
Plastik Hammadde
59.263
koruyucu etiketlerinin kald›r›lmas›yla da plastik
tasarrufu sa¤lad›k.
Metal Hammadde
244.045
Di¤er(1)

186

Malzemeler(2)

343.630

Kimyasallar (3)

9.875

Toplam

656.999

(1) Aç›klanan rakamlar izolasyon hammaddesi tüketimine ait de¤erlerdir.
(2) Aç›klanan de¤erlere, nihai ürün parças› olan her türlü malzeme ve yar›iﬂlenmiﬂ ürünler dahil edilmiﬂtir.
(3) Aç›klanan de¤erlere, yap›ﬂt›r›c›lar, ya¤lar, boya, emaye, operasyonel ve
tüm di¤er kimyasallar dahil edilmiﬂtir.

CFC12
Kullan›m
bitti

R134a
Kullanım
baﬂland›

R600a
Kullanım
baﬂland›

R134a ve
R600a

R134a ve
R600a

Kullan›m
devam etti

Kullan›m
devam etti

1995

1995

1997

2008

2010

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m

Malzeme tüketiminin bir baﬂka çevresel boyutu
da ürün ve süreçlerde kullan›lan kimyasal
maddelerin etkileridir. Bu kapsamda, 2007
tarihinde yürürlü¤e giren AB yeni kimyasallar
stratejisini yasal çerçeve içine alan
Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni ve
K›s›tlanmas›na ‹liﬂkin AB Tüzü¤ü - REACH ile
uyum sa¤lamak için gerekli önlemleri al›yor,
bu konuyla ilgili sanayici, ithalatç›, alt yüklenici
ve di¤er paydaﬂlar›m›zla beraber çal›ﬂ›yoruz.
Di¤er taraftan, Arçelik A.ﬁ. ozon tabakas›n›
incelten maddelerin kullan›m›n s›n›rland›r›lmas›n› ön gören Montreal Protokolü
çerçevesinde, Türkiye için belirlenen son giriﬂ
tarihi olan 2006 y›l›ndan 11 y›l önce Türkiye'de
CFC'den ar›nd›r›lm›ﬂ buzdolab› üreten ilk beyaz
eﬂya üreticisidir.

Üretim süreçlerimizin temel girdilerinden biri olan su ihtiyac›m›z›n %33'ünü kuyu suyundan, %67'sini ise ﬂebeke suyundan
karﬂ›l›yoruz.

Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3)
2009

2010

Kuyu Suyu

374.187

436.176

ﬁebeke Suyu

927.311

973.574

1.301.498

1.409.750

Toplam

2010 y›l›nda, Türkiye iﬂletmelerimizin üretim
adetlerinde ortalama %15 oran›nda üretim
art›ﬂ› gerçekleﬂmiﬂtir. Yap›lan iyileﬂtirme ve
geri kazan›m çal›ﬂmalar› neticesinde, toplam
su tüketimindeki art›ﬂ oran› %8,3 düzeyinde
s›n›rland›r›larak 1.409.750 m3 su tüketimi
gerçekleﬂmiﬂtir.

Y›l içinde gerçekleﬂtirdi¤imiz projelerle toplam, 63.800 m3 suyu geri kazanmay› baﬂard›k. Çamaﬂ›r Makinesi ‹ﬂletmemizde
boyahane yüzey iﬂlem prosesinde oluﬂan at›k suyun ar›t›ld›ktan sonra tekrar ayn› proseste kullan›lmas›na yönelik
çal›ﬂmam›z sayesinde 30.000 m3 suyu geri kazanmay› baﬂard›k. Di¤er bir proje ile de montaj band› fonksiyon testlerinde
kullan›lan suyu, iyon de¤iﬂtirici ünitesine vererek 12.000 m3 suyu geri kazand›k ve geri kazan›lm›ﬂ suyu boyahane
prosesinde kullanmaya baﬂlad›k.
Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmemizde gerçekleﬂtirilen proje ile at›k suyun geri kazan›lmas›ndan elde etti¤imiz ar›t›lm›ﬂ suyu,
ar›tma tesisi kimyasal çözeltisi haz›rlanmas›nda kullanarak 2.400 m3 su tasarrufu sa¤lad›k. Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmemizde
ise, anolit tank›ndan at›lan suyun deiyonizasyon tesisinden geçirilmesi ve boyahane durulama suyunun geri kazan›lmas›
ile toplam 19.400 m3 su tasarrufu gerçekleﬂtirdik.
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Su Deﬂarj›
Yeralt› ve yerüstü su kaynaklar› kalitesinin korunmas›, su kirlili¤inin önlenmesi ve biyoçeﬂitlili¤in olumsuz etkilenmemesi
amac›yla, tüm iﬂletmelerimizden ç›kan suyu, yasal düzenlemelerle belirlenmiﬂ su deﬂarj standartlar›na ve ç›kan suyun
karakteristi¤ine uygun olarak inﬂa edilmiﬂ kimyasal ve biyolojik ar›tma tesislerinde ar›tt›ktan sonra deﬂarj ediyoruz.
2010 y›l›nda Türkiye ‹ﬂletmelerimizde
gerçekleﬂtirdi¤imiz geri kazan›m projeleri
sonucunda, iﬂletmelerimizde oluﬂan deﬂarj suyu
miktar› 2009 y›l›na k›yasla %3,8 oran›nda azald›.

Deﬂarj edilen su miktarlar› (m3)
2009

2010

Kamu Ba¤lant› Kanal› Deﬂarj›

328.421

230.083

Al›c› Ortam Deﬂarj›

135.002

171.770

Kanal› Deﬂarj›

393.724

422.820

Toplam ( m3 )

857.147

824.673

Ç›kan suyun yasal düzenlemelerle belirlenmiﬂ
su deﬂarj standartlar›na uygunlu¤unu periyodik
analizlerle kontrol ve takip ediyor; yasal s›n›r
de¤erlerin daha da alt›na inmek üzere çal›ﬂmalar
yürütüyoruz. Bu sayede iﬂletmelerimiz taraf›ndan
deﬂarj edilen suyun KO‹ (Kimyasal Oksijen
‹htiyac›) de¤erleri, Türkiye'deki yasal s›n›r
de¤erlerinin oldukça alt›ndad›r.

Organize Sanayi Bölgesi

Deﬂarj edilen suyun KO‹ de¤erleri (mg/lt)
‹ﬂletme*

2009

2010

KO‹ Yasal S›n›r De¤eri (mg/lt)**

30

22

100

Bulaﬂ›k Makinesi

94,8

58,6

1.000

Elektronik

198

44

600

17

22

100

Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi

130

30

1.000

Çamaﬂ›r Makinesi

114

123,6

600

Piﬂirici Cihazlar

Buzdolab› ve Kompresör

* : Elektrik Motoru ‹ﬂletmesi'nde oluﬂan endüstriyel at›k su miktar› çok düﬂük oldu¤undan, yasal mevzuata uygun olarak lisansl›
bertaraf tesislerinde bertaraf edilmektedir. ‹ﬂletmenin evsel at›k suyu, iﬂletmenin bulundu¤u Organize Sanayi Bölgesi'nin at›k
su ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.
**: Türk yasal düzenlemelerine göre su deﬂarj s›n›r de¤erleri, suyun karakteristi¤ine ve deﬂarj edilecek ortama göre de¤iﬂkenlik
göstermektedir.
KO‹: Kimyasal Oksijen ‹htiyac›'d›r.

Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmemizde, at›k su ar›tma tesisi
verimlili¤inin art›r›lmas›na yönelik olarak 2010 y›l›nda
baﬂlatt›¤›m›z proje, 2011 y›l›nda da devam edecektir. Bu
projede, ar›tma verimlili¤inin art›r›lmas› için kimyasal
madde tüketimi azalt›m› ve en az çamur oluﬂumu üzerine
odaklan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, at›k suyun kimyasal oksijen
ihtiyac›n›n (KO‹) daha da azalt›lmas› için çal›ﬂmalar
yürütülmüﬂtür. Yap›lan tüm bu çal›ﬂmalar çerçevesinde,
ar›tma çamuru miktar› y›ll›k olarak 121.150 ton azalm›ﬂt›r.
2010 y›l›nda Kurutma Makinesi ‹ﬂletmemizde
gerçekleﬂtirilen iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›yla da ar›tma
tesisinde kimyasal madde tüketimi %30 oran›nda
azalt›lm›ﬂt›r.
Enerji Tüketimi ve Emisyonlar
2010 y›l›nda, enerji tüketimi ölçümlerimize üretimden
kaynaklanan enerji de¤erlerine ek olarak, üretim
iﬂletmelerinin yer ald›¤› kampüslerde bulunan depo, idari
bina, sosyal tesis, yemekhane ve benzeri alanlardaki
tüketim de¤erlerini de dahil ettik. Bu de¤iﬂikli¤in yan›nda

y›l içinde belirgin ölçüde artan üretim miktar›n›n da
etkisiyle, 2010 y›l› toplam enerji tüketim miktar› bir önceki
y›la göre art›ﬂ gösterdi.
2010 y›l›nda ortalama %15 oran›nda artan üretim miktar›na
ra¤men gerçekleﬂtirdi¤imiz verimlilik projeleri sonucunda
enerji tüketim art›ﬂ› %11,3 düzeyinde kalm›ﬂt›r. Do¤rudan
enerji tüketimindeki art›ﬂ %12,9 oran›nda gerçekleﬂmiﬂken
dolayl› enerji tüketiminde bu oran %8'e ulaﬂmaktad›r.
Buna göre 2010 y›l›nda toplam 1.785.902 GJ enerji
tüketimi gerçekleﬂmiﬂtir.
Do¤rudan enerji tüketimi (GJ/y›l)

Mazot
F.Oil
LNG
LPG
D.gaz
Toplam

2008
4.378
93.248
180.201
71.393
860.272
1.209.492

2009
5.691
59.969
12.355
34.336
968.068
1.080.419

2010
9.237
53.669
0
55.539
1.101.466
1.219.911
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Enerji ve Emisyon Yönetimi
Arçelik A.ﬁ. enerji yönetimi, tüketilen enerji miktar›n›n ölçümü,
takibi, analiz ve azalt›lmas› çal›ﬂmalar›n› kapsamaktad›r.
‹ﬂletmelerde farkl› disiplin ve kategoriden birçok çal›ﬂan›n
kat›l›m›yla oluﬂan Enerji Komiteleri, TPM ofisi ve Çevre
Koordinasyon Kurulu ile birlikte çal›ﬂarak enerji yönetim
organizasyonunu oluﬂtururlar. Belirlenen performans
hedeflerine yönelik gerçekleﬂtirdi¤imiz verimlilik çal›ﬂmalar›
ve sonuçlar› her ay ﬂirket genelinde haz›rlanan enerji raporu
ile ilgili paydaﬂlara aç›klan›r. Daha sistematik bir yönetim
yap›s›n› hedefledi¤imiz, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Standard›'na uyum çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir.

Dolayl› Enerji Tüketimi (Gj/y›l)
2008
581.591

Elektrik

2009
524.158

2010
565.991

Sera gaz› emisyonlar›m›z›n hesaplanma metodolojisi olarak
IPCC 2006 Standard›’ndan yararland›k. 2010 yılı sera gazı
emisyonu de¤erimiz ba¤ımsız bir akredite kuruluﬂu tarafından
ISO 14064 Standardı çerçevesinde denetlenmiﬂ olup sera
gazı emisyonu de¤erimiz “reasonable assurance (yeterli
güven seviyesi)” seviyesinde do¤rulanmıﬂtır.
2010 y›l›nda, Türkiye'deki üretim ‹ﬂletmelerimiz, depolar, idari birimler ve tesislerin de içinde yer ald›¤› 6 kampüs alan›
ile Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürlük binas›ndan kaynaklanan toplam sera gaz› emisyonu miktar› 157.725 ton CO2 'dir.
Arçelik A.ﬁ. kampüs alanlar› 2010 y›l› sera gaz›
emisyonu do¤rudan/dolayl› emisyon da¤›l›m›
(tonCO2 )

Sera Gaz› Emisyonlar›

Çerkezköy Kampüsü

81000

Do¤rudan ve Dolayl› Sera Gaz› Emisyonu
(tonCO2 )
Do¤rudan

Dolayl›

Toplam

Çerkezköy Kampüsü

3.810

10.147

13.957

Beylikdüzü Kampüsü

6.781

14.946

21.727

Çay›rova Kampüsü

20.980

12.077

33.057

Bolu Kampüsü

12.510

10.338

22.848

3.622

6.201

9.823

28.313

25.745

54.058

1.022

1.233

2.255

77.038

80.687

157.725

Beylikdüzü Kampüsü

80000

Çay›rova Kampüsü

79000
78000
77000
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CO2

76000
75000

80.687
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CO2

Bolu Kampüsü
Ankara Kampüsü

Ankara Kampüsü

Eskiﬂehir Kampüsü

Eskiﬂehir Kampüsü

Sütlüce Genel Müdürlük
Kampüsü

Sütlüce Genel Müd. Kampüsü
0

Do¤rudan

10000

Do¤rudan

Dolayl›

20000

30000

Toplam

Dolayl›

Arçelik A.ﬁ. emisyon yönetimi, iklim de¤iﬂikli¤i ve sera gaz› emisyonlar›n›n yan› s›ra, hava kalitesinin korunmas›na
yönelik di¤er emisyonlar›n da yönetim çal›ﬂmalar›n› içermektedir. Bu çerçevede, tüm ‹ﬂletmelerimiz resmi makamlardan
al›nm›ﬂ izinler çerçevesinde ve yasal düzenlemelerde belirtilen emisyon s›n›r de¤erlerine uygun olarak çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir. Emisyon de¤erlerine uyum düzeyimizi, ba¤›ms›z akredite laboratuarlar taraf›nda yap›lan ölçümlerin
sonuçlar›n› içeren emisyon raporlar›yla resmi kuruluﬂlara bildiriyoruz. Hava kalitesinin art›r›lmas›na yönelik sürekli
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yürüterek bu alandaki performans›m›z› iyileﬂtiriyoruz. 2006'dan bu yana, geleneksel boyama
süreçleri yerine toz boya sistemine geçerek uçucu organik bileﬂik (VOC) emisyonunu %52, enerji verimlili¤i çal›ﬂmalar›
ve farkl› enerji kaynaklar›na yönelim sayesinde kükürt dioksit (SO2) emisyonunu %45 oran›nda azaltmay› baﬂard›k.
VOC Emisyonu (%)

SO2 Emisyonu (%)

% Azalt›m

% Azalt›m

% 52

2006
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2010

% 45

2006

2010
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Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri
Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂletmeleri “enerji verimli” alanlard›r.
Gerçekleﬂtirilen enerji verimlili¤i projelerinde, tüketim
bölgelerindeki ölçüm cihazlar› ve Scada sistemleri
kullan›larak, çal›ﬂma bölgesinin enerji tüketimi ölçülür ve
enerji verimlili¤i sorgulan›r. Bölge ile ilgili olas› enerji verimlili¤i
çal›ﬂmas›n›n gereklili¤i teknik ve finansal olarak analiz
edildikten sonra, yönetimin onay› ile birlikte proje
kurgulanarak çal›ﬂmalar yürütülür. Enerji verimlili¤i
çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›, enerji komitesi taraf›ndan takip
edilir.
Konular›na göre 2010 y›l› Enerji Verimlili¤i Projeleri

Ayd›nlatma
%8

Havaland›rma / Is›tma
/ So¤utma

Bu projelerle ayr›ca 1.551 ton CO2 'lik k›sm› do¤rudan,
6.009 ton CO2 'lik k›sm› ise dolayl› olmak üzere toplam
7.560 ton CO2 sera gaz› emisyonu azalt›m› sa¤lamay›
baﬂard›k. Bu çal›ﬂmalar›n büyük ço¤unlu¤u üretim
süreçlerinde ve elektrik tüketiminde iyileﬂtirmelere yöneliktir.
Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi ‹ﬂletmesi'nde gerçekleﬂtirdi¤imiz
plastik enjeksiyon kal›p so¤utma ünitesi projesi sayesinde
so¤utma suyunun merkezi so¤utma ünitesinden gelmesini
sa¤layarak elektrik tüketimini azaltmay› baﬂard›k. Bu sayede
proses so¤utmas›nda 0,05 Kwh/Kg tasarruf elde ederek
2009 y›l›na k›yasla %28 kazanç, %20 daha fazla verimlilik
ve parça çevrim süresinde %10 iyileﬂme gerçekleﬂtirdik.
Proje sonucunda toplam 93.435 kwh elektrik tüketiminin
ve 45 ton CO2 emisyonun oluﬂmas›n› engellemiﬂ olduk.

%7

Üretim /
Proses
%46

Elektrik
%32

Do¤algaz
Motorlar

%9

Bas›nçl›
Hava

%5

%3

2010 y›l›nda Arçelik A.ﬁ. Türkiye fabrikalar›nda
gerçekleﬂtirilen 138 enerji verimlili¤i projesi sonucunda
11.205.587 kwh elektrik, 804.037 m3 do¤algaz olmak üzere
toplam 71.137,9 GJ enerji tasarrufu sa¤lad›k.

Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi strafor tesisi kazan›nda kullan›lan
yak›t›n aktif olarak yanmamas› sebebiyle yaﬂanan
verimsizlikleri engellemek için gerçekleﬂtirdi¤imiz proje ile
manyetik rezonans kullanarak do¤algaz atomlar›n›n aktif
hale getirilmesini sa¤lad›k. Bu sayede yanma veriminde
elde etti¤imiz %3'lük art›ﬂ ile 24.420 m3 do¤algaz tasarrufu
ve 47 ton CO2 emisyon azalt›m› elde ettik. Ayn› tesiste
bulunan makinelerin genel ekipman verimlili¤i de¤erlerini
%95 düzeyine ç›karmay› hedefledi¤imiz di¤er bir proje
sonucunda ekipman etkinlik de¤erini hedefimizin üzerinde
bir performansla %96,5'e yükseltmeyi baﬂard›k. Bu sayede
de y›ll›k 729.600 kwh do¤algaz, 182.400 kwh elektrik
tasarrufu ve 220 ton CO2 emisyon azalt›m› gerçekleﬂtirdik.

2010 Y›l›n›n Enerji Verimlili¤i Ödül ﬁampiyonu Arçelik A.ﬁ.
DÜNYA BEYAZ EﬁYA
SEKTÖRÜNDE ‹LK KEZ

Üretimde Enerji Verimlili¤i
kapsam›nda Türkiye’deki
8 ‹ﬂletmeye “Alt›n Ödül”

2010 y›l›nda, Türkiye'deki 8 ‹ﬂletmemizin enerji yönetimi sistemati¤inin
sorguland›¤›, enerji ön etüdü çal›ﬂmas›n› gerçekleﬂtirdik. T.C. Elektrik ‹ﬂleri
Etüt ‹daresi taraf›ndan yetkilendirilmiﬂ ba¤›ms›z bir kuruluﬂun yapt›¤›
de¤erlendirmeler sonucunda tüm iﬂletmelerimiz “Gold Certificate” almaya
hak kazand›. Böylelikle Arçelik A.ﬁ., dünya beyaz eﬂya sektöründe bu
belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek ﬂirket olmuﬂtur.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan 2010 y›l›nda 11.'si düzenlenmiﬂ
olan Sanayide Enerji Verimlili¤i Proje Yar›ﬂmas›'n›n (SENVER) da ﬂampiyonu
Arçelik A.ﬁ. oldu. Kurutucu ‹ﬂletmesi'nin “Sanayide Enerji Verimlili¤inin
Art›r›lmas› Projeleri (SEVAP 1)”, Eskiﬂehir Buzdolab› ‹ﬂletmesi'nin“Enerji
Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)”, 2010 y›l›nda piyasaya sunulan A s›n›f›na
göre %30 enerji tasarrufu sa¤layan, 6 litre su tüketimi ile dünyan›n en az
su tüketen bulaﬂ›k makinesi ile “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” kategorilerinde
ald›¤› birincilik ödülleriyle, Arçelik A.ﬁ. tüm kategorilerde ﬂampiyonlu¤u
elde etti.
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Entegre At›k Yönetimi
Etkin bir at›k yönetimi, kaynaklar›n giderek azald›¤›
günümüzde, do¤al kaynaklar›n korunmas› ve tüketim
azalt›lmas›n›n en etkili yöntemlerinden biri olarak ortaya
ç›k›yor. Özellikle geri dönüﬂüm teknoloji ve uygulamalar›n›n
geliﬂmesiyle at›k yönetimi, ilk kaynak kullan›m oran›n›
düﬂürdü¤ünden emisyon de¤erleri daha az malzeme ve
hammadde kullan›m›n› olanakl› k›lmaktad›r. Gerek çevresel
etkinin azalt›lmas›, gerekse kaynak kullan›m›nda verimlili¤in
art›r›lmas› üzerindeki olumlu etkilerinden ötürü
Arçelik A.ﬁ.'de etkin bir entegre at›k yönetimine büyük
önem atfedilir.

Arçelik A.ﬁ. entegre at›k yönetiminin ana karakterini 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) [Azalt, Yeniden Kullan, Geri
Dönüﬂtür] ilkesi oluﬂturur. Faaliyetlerimiz esnas›nda ç›kan
at›klar öncelikle s›n›fland›r›lmakta, at›¤›n türüne ve yasal
düzenlemelere uygun olarak kayna¤›nda ayr› olarak
toplanmakta, at›¤›n türüne uygun lisansl› taﬂ›ma araçlar›yla
taﬂ›nmakta, lisansl› tesislerde geri kazan›lmakta veya
bertaraf edilmektedir. At›¤a uygulanacak iﬂlem, at›¤›n
türüne göre yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlenmekte,
sadece geri dönüﬂümü veya geri kazan›m› mümkün
olmayan at›klar bertaraf edilmektedir.
At›klar

Türkiye’deki ‹ﬂletmelerden kaynaklanan at›klar (ton)
Geri Kazan›m

Bertaraf

Geri Kazan›m
Yüzdesi (%)

1.841

129

93

Tehlikesiz At›k (ton)

62.525

1.310*

98

Toplam

64.366

1.439

98

Tehlikeli At›k (ton)

Geri Kazan›lan;
64.366 ton

* : A¤›rl›kl› olarak evsel at›klard›r.

Bertaraf Edilen;
1.439 ton

Buzdolab› ve Piﬂirici Cihazlar
‹ﬂletmeleri'nde At›k Azaltma Projesi
At›k Bertaraf›nda ‹ﬂ Ortaklar› Seçimi
Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya ç›kan at›klar›n
geri kazan›m ve bertaraf›nda yasal aç›dan uygun
ve yetkin iﬂ ortaklar›yla çal›ﬂ›r›z. Seçim sürecinde,
teknik ekiplerimiz yasal düzenlemeler, Arçelik
A.ﬁ. Çevre Politikas› ve çevre yönetim sistemimiz
çerçevesinde potansiyel iﬂ ortaklar›m›z›n
yetkinliklerini, performans düzeylerini denetler.
Sadece önceden belirledi¤imiz normlarda hizmet
sunabilecek firmalar iﬂ ortakl›¤›na kabul edilir.
Faaliyet sürecinde de iﬂ ortaklar›m›z› denetliyor,
potansiyel iyileﬂtirme alanlar› belirliyor, iyileﬂtirme
planlar›n› ve gerçekleﬂmelerini takip ediyoruz.

Proseste kullan›lan fosfat, al›c› su ortam›nda çok
fazla bulunmas› halinde ciddi ölçüde çevre
kirlili¤ine neden olarak do¤al ortam›n
biyoçeﬂitlili¤ini olumsuz yönde etkiler. Dolay›s›yla
çinko-fosfat prosesi, ar›tma tesislerine en fazla
yük getiren süreçlerden biridir. Bu nedenle,
çinko-fosfat prosesi yerine uygulanabilecek daha
çevreci bir alternatif araﬂt›rd›k. 2010'da
gerçekleﬂtirdi¤imiz projeyle, Piﬂirici Cihazlar
‹ﬂletmesi'ndeki çinko-fosfat prosesini tamamen
kald›r›larak, yerine proses çamuru oluﬂturmayan
nanoteknoloji yüzey kaplama prosesine geçerek
24 ton at›k fosfat çamurunu tamamen ortadan
kald›rmay› baﬂard›k.
Ayn› ﬂekilde Buzdolab› ‹ﬂletmesi boyahanesinde
de fosfat yüzey iﬂlemi yerine nanoteknoloji yüzey
kaplama malzemesi kullanmaya baﬂlayarak
oluﬂan ar›tma çamurunu 58 ton azaltt›k.

Arçelik A.ﬁ., Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€›'n›n destekledi€i ve TÜB‹TAK taraf›ndan fon sa€lanan "Türkiye'de AB Çevre
Mevzuat› ile Uyumlu Tehlikeli At›k Yönetimi Projesi"ni, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisli€i bölümü ile birlikte
yürütmekte ve bu proje ile at›k yönetimi sistemati€i oluﬂturulmas›na katk› sa€lamay› hedeflemekteyiz. Arçelik A.ﬁ.
enerji ve çevre ile ilgili konularda di€er üniversitelerle de çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
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Çevre Koruma Yat›r›m ve Harcamalar›
Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerin bertaraf
edilmesine verdi¤imiz öncelik nedeniyle her y›l büyük
miktarlarda kayna¤› çevre yönetim ve yat›r›m süreçlerine
aktar›yoruz. Bu kapsamda 2010 y›l›nda toplam 4.443.260
TL tutar›nda çevre yat›r›m ve harcamas› gerçekleﬂtirdik.
Toplam çevresel maliyetlerin %35'ini çevre koruma ve at›k
yönetimi harcamalar› oluﬂtururken, çevre yönetim maliyetleri
% 14, çevre koruma yat›r›mlar› ise % 51 düzeyindedir.

Çevresel harcama ve yat›r›mlar (TL)
Çevre Koruma
Yat›r›mlar›;
2.275.680

Çevre Koruma ve At›k
Yönetim Maliyetleri;

1.554.750
Çevre Yönetim
Maliyetleri;
612.830

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme
Beyaz eﬂya ve tüketici elektroni¤i ürünlerinin yaﬂam döngüsü
boyunca oluﬂan çevresel etkilerinin büyük bölümü ürünlerin
kullan›m› sürecinde gerçekleﬂmektedir. Enerji ve su gibi
kaynak kullan›m› temelli bu etkinin azalt›lmas›na yönelik
faaliyetlerimizin baﬂ›nda çevre dostu ürünler geliﬂtirmek
gelir. Ancak istenilen etkinin oluﬂturulabilmesi için kaynak
tasarrufunun önemi ve yöntemleri konusunda bilinçli bir
tüketici kitlesinin de varl›¤› gerekir. Bunun için iklim
de¤iﬂikli¤iyle mücadele stratejimizin önemli bir aya¤›n› da
kamuoyunu bilinçlendirme çal›ﬂmalar› oluﬂturur.
Enerji ve su tüketimi bak›m›ndan yüksek verimli ürünlere
tüketicilerin dikkatini çekmekte en s›k kulland›¤›m›z araç
ürün reklamlar›d›r. Bu k›ymetli mecrada yer alan ürün
reklamlar›m›zda ürünlerimizi tan›t›rken çevreci nitelikleri ön
planda tutar›z. Ürün tan›t›mlar› d›ﬂ›nda kulland›¤›m›z bir
di¤er araç da toplumsal bilinçlendirme e¤itim programlar›d›r.
Çevre, enerji, at›k yönetimi ve karbon ayak izi konular›n›
kapsayan e¤itimlerimizi okul ve seminerlerde hayata
geçiririz. 2010 y›l›nda toplam 600 kiﬂiye bu kapsamda
1.100 kiﬂi*saat e¤itim verdik.

Arçelik A.ﬁ. olarak 2010 y›l›nda, UNDP (Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma Fonu), GEF (Küresel Çevre Fonu), TürkBESD
(Türkiye Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i), Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ve E‹E (Elektrik ‹ﬂleri Etüd ‹daresi) ile birlikte
"Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüﬂümü" projesine
baﬂlam›ﬂ bulunmaktay›z. Proje 2014 y›l› sonuna kadar
devam edecek, yüksek bütçeli bir projedir. Projenin amac›,
daha az enerji tüketen elektrikli ev aletlerinin piyasa
dönüﬂümünü h›zland›rarak Türkiye'de konutlardaki elektrik
enerjisi tüketimini ve buna karﬂ›l›k gelen oranda sera gaz›
emisyonlar›n› azaltmakt›r.
Projeden beklenen temel ulusal ve yerel faydalar;
• Geleneksel enerji kaynaklar›n›n tüketimiyle oluﬂan yerel
kirlili¤in azalt›lmas›,
• Ulusal seviyede ekonomik tasarruf ve ithal enerjiye daha
az ba¤›ml›l›k ve maliyet,
• Yeni iﬂ ve istihdam f›rsatlar›,
• Yeni enerji üretim kapasitesine olan ihtiyac›n azalmas›yla
yüksek maliyetlerden tasarruf,
• Tüketici aç›s›ndan düﬂen elektrik faturalar› sonucunda
mali tasarruf sa¤lamakt›r.

Kaynak Kullan›m› ve Çevre Koruma Hedefleri
• 2011'de en az 3 iﬂletmede su kullan›m›n›n %5 azalt›lmas›,
• 2011'de en az 2 iﬂletmede su geri kazan›m projesi
geliﬂtirilmesi,
• 2011'de toplam enerji tüketiminin %5 düﬂürülerek, sera
gaz› emisyonunun azalt›lmas›,
• 2011'de 1 iﬂletmede emaye geri kazan›m projesi
yürütülmesi,
• 2011'de 4.500 fidan dikilmesiyle Arçelik A.ﬁ. Hat›ra Orman›
oluﬂturulmas›,
• 2011'de 1 pilot iﬂletmede d›ﬂ ayd›nlatmalarda iyileﬂtirme
yap›larak ›ﬂ›k kirlili¤inin azalt›lmas›,

• 2011'de 1 iﬂletmede çevreyle ilgili sosyal proje geliﬂtirilmesi,
• 2012 itibar›yla at›k miktar›n›n %5 azalt›lmas›,
• 2012'de bir pilot iﬂletmede plastik at›k geri kazan›m› projesi
gerçekleﬂtirilmesi,
• 2012'de 1 pilot iﬂletmede ya¤mur suyunun toplanmas›,
geri kazan›lmas› ve ölçümüne yönelik sistemin kurulmas›,
• 2014 y›lsonuna kadar "Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa
Dönüﬂümü Projesi" ile kamuoyu fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›na
yönelik çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmesi.
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,

Inovasyon liderleri
yetistiriyoruz
,
Arçelik A.ﬁ.'nin en temel karakteri yenilikçiliktir. Bunun için, Arçelik A.ﬁ. insan kayna¤› yarat›c›,
çal›ﬂkan ve motive inovasyon liderlerinden oluﬂur. Görev alan› ne olursa olsun, her Arçelik
A.ﬁ. çal›ﬂan›na yenilikçilik tutkusunu aﬂ›lar, yarat›c›l›k ve yeteneklerini geliﬂtirebilecekleri eﬂit
olanaklar sa¤lar›z. Bu sayede de¤iﬂen çal›ﬂma koﬂullar›na ve pazar beklentilerine h›zl› ve
yarat›c› çözümler geliﬂtiririz.
Arçelik A.ﬁ. 4 ülkede üretim, 19 ülkede pazarlama faaliyetleri yürüten, 100'den fazla ülkede
ürünlerini tüketiciyle buluﬂturan, 18.053 çal›ﬂan›n görev ald›¤› küresel bir organizasyondur.
Bireysel ve kültürel farkl›l›klar›n, çok çeﬂitli yeteneklerin bileﬂiminden oluﬂan ortak akl›n,
ak›lc› ve do¤ru hedeflere yönlendirilmesinin bir çarpan etkisi yaratarak bizi daha güçlü
k›ld›¤›na inan›r›z. Bu etkinin sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için tüm çal›ﬂanlar›m›za insan
onuruna yaraﬂ›r niteliklerde, eﬂitlikçi, adil, güvenli ve huzurlu bir çal›ﬂma ortam› sa¤lar,
mesleki beceri ve yeteneklerini geliﬂtirecekleri olanaklar sunar›z. Çal›ﬂanlar›m›zdan temel
beklentimiz ise iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂma kültürü içinde Arçelik A.ﬁ.'nin sürdürülebilir
büyüme hedeflerine yönelik alanlarda yenili¤e liderlik etmeleridir.
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Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer
‹ﬂimizin sürdürülebilirli¤i Arçelik A.ﬁ.'yi
gelece¤e taﬂ›yacak nitelikli ve deneyimli
profesyonelleri bünyemize katmaya
ba¤l›d›r. Bunun gerçekleﬂmesi için
Arçelik A.ﬁ. olarak en büyük
sorumluluklar›m›zdan biri çal›ﬂanlar›m›za
verimli bir ﬂekilde çal›ﬂabilecekleri bir
iﬂyeri yaratmakt›r. Bu bilinçle
çal›ﬂanlar›m›za temel insan haklar›na
sayg›l› ve devaml› geliﬂmekte olan bir
çal›ﬂma ortam› sunmaktay›z.
Sistemimizin devaml›l›¤› için Arçelik
A.ﬁ. olarak baz› etik kural ve de¤erleri
benimsemekte ve uygulamaktay›z. Etik
Davran›ﬂ Kurallar›m›z Koç Toplulu¤unun
kurucusu Vehbi Koç'un belirledi¤i
ilkeleri esas almaktad›r;
• Müﬂterilerimiz velinimetimizdir,
• Daima en iyi olmak, vazgeçilmez
hedefimizdir,
• En önemli sermayemiz, insan
kayna¤›m›zd›r,
• Amac›m›z, sürekli geliﬂmek için
kaynak yaratmakt›r,
• Gücümüzü ald›¤›m›z ülke
ekonomisine güç katmay› hedef
al›r›z,
• Üstün iﬂ ahlak› ve dürüst çal›ﬂma
ilkelerine uymak düsturumuzdur.
ﬁirketimizde Etik kurallar ile ilgili
uygunsuz durumlar›n daha iyi
de¤erlendirilmesi amac›yla Etik
Davran›ﬂ Kurulu oluﬂturulmuﬂtur. Etik
Davran›ﬂ Kurulu; Genel Müdür, konu
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ile ilgili Genel Müdür Yard›mc›s›, ‹nsan
Kaynaklar› Direktörü ve Hukuk
Müﬂaviri'nden oluﬂur. 2010 y›l›nda etik
kuruluna yans›yan herhangi bir ﬂikâyet
olmam›ﬂt›r.
Öncü uygulamalar›n› her alanda oldu¤u
gibi çal›ﬂma koﬂullar› konusunda da
sürdüren Arçelik A.ﬁ. Avrupa Birli¤i
Beyaz Eﬂya Üreticileri (CECED)
taraf›ndan oluﬂturulan Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Etik Sözleﬂmesini ilk
imzalayan ﬂirketler aras›nda yer
almaktad›r.
Arçelik A.ﬁ.'de çal›ﬂan herkes etnik
köken, ›rk, dil, din, yaﬂ, cinsiyet, uyruk,
maluliyet ayr›m› yap›lmaks›z›n eﬂit kabul
edilmektedir. Bu anlay›ﬂla istihdam
politikalar›m›z ﬂu temel prensipler
üzerine oturtulmuﬂtur;
•
•
•
•

Do¤ru iﬂe do¤ru insan
Eﬂit iﬂe eﬂit ücret
Baﬂar›ya ba¤l› liyakat
Herkese eﬂit f›rsat

ﬁirketimiz eﬂit haklar ve ayr›mc›l›k
yapmama konusunda tüm kanun ve
kurallara uyaca¤›n› taahhüt eder, iﬂ
ortam›nda ayr›mc›l›ktan uzak tutacak
ﬂekilde çal›ﬂ›lmas›n› sa¤lar ve “Çocuk
‹ﬂçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak
Çal›ﬂt›rmamay›” iﬂ mevzuat› ve bu
çerçevede oluﬂturulmuﬂ politikalar ile
güvence alt›na al›r.

Toplu ve/ veya bireysel iﬂten ç›karmalar
ya da görev de¤iﬂiklikleri olmas›
durumunda, faaliyet gösterdi¤imiz
ülkelerde geçerli olan iﬂ mevzuat› ve
toplu sözleﬂmelerde belirtilen ihbar
süresi hükümleri uygulanmaktad›r.

ﬁirketimiz Etik Davran›ﬂ
Kurallar›na;
http://www.arcelikas.com/UserFi
les/file/PDF/TR/Etik%20Kurallar
%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf
adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Arçelik A.ﬁ., Beko Deutchland ve
Elektra Bregenz gibi yurtd›ﬂ›
ﬂirketleri vas›tas›yla BSCI
(Business Social Compliance
Initiative) ‹ﬂyeri Sosyal Uyumluluk
Giriﬂimi'ne üyedir. Bu giriﬂimde
yer almak suretiyle tüm üretim
tesislerimizin ba¤›ms›z denetim
kuruluﬂlar› taraf›ndan yasal
uyumluluk, birleﬂme ve toplu
sözleﬂme özgürlü¤ü, ayr›mc›l›¤›n
önlenmesi, ücretlendirme, çal›ﬂma
saatleri, iﬂyerinde sa¤l›k ve
güvenlik, çevre ve çevre güvenli¤i,
yönetim sistemleri ve di¤er ilgili
sosyal sorumluluk ilkeleri
hakk›ndaki uygulamalar aç›s›ndan
denetlenmelerini kabul etmiﬂ
olmaktay›z.
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Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme
Arçelik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›n›n örgütlenme
ve sendikalaﬂma hakk›na sayg›
duymaktad›r. Bu ba¤lamda çal›ﬂanlarla
ve ba¤l› olduklar› sendikalarla olan
iliﬂkilere özel önem verilmektedir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n rahat, huzurlu ve
verimli bir ﬂekilde çal›ﬂt›klar› huzur
ortam›n›n devaml›l›¤› için birlikte
hareket etmek ﬂirketimiz için önemlidir.
Bu nedenle mevzuat ve toplu
sözleﬂmelerin gereklerini eksiksiz bir
ﬂekilde yerine getiririz. Yasal
zorunluluklar›m›z›n yan› s›ra daha iyi
çal›ﬂma koﬂullar›, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i,
do¤um, evlilik ve ö¤renim deste¤i gibi
sosyal yard›mlara toplu sözleﬂmelerde
yer verilmekte ve bunlar›n
uygulanmas›na özen gösterilmektedir.
Ayr›ca faaliyet gösterdi¤imiz tüm
co¤rafyalar›n yerel ve kültürel faktörleri
de göz önünde bulundurulmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ., iﬂveren sendikas› olarak
MESS (Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikas›), mavi yakal› çal›ﬂanlar› ise
Türk Metal Sendikas› üyesidir. 2010
Kas›m ay› içerisinde, MESS ile Türk
Metal Sendikas› aras›nda 01.09.201031.08.2012 dönemini kapsayan Toplu
‹ﬂ Sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r.

Çal›ﬂanlar›m›z›n Yönetime
Kat›lmas›
Çal›ﬂmak için iyi bir yer olmak
çal›ﬂanlar›n fikirlerini dinlemek,
geribildirimlerini almak ve bu önerileri
de¤erlendirerek uygulamaya koymakla
mümkündür. Arçelik A.ﬁ. olarak
çal›ﬂanlar›m›z›n çal›ﬂma hayat›na
kat›l›mlar›n› ve yönetime
geribildirimlerini ve önerilerini
iletebilmelerini sa¤lamak amac› ile
çeﬂitli mecralar oluﬂturmaktay›z. Her
y›l düzenli olarak uygulanan Çal›ﬂma
Hayat› De¤erlendirme Anketi ile
çal›ﬂanlar›m›z›n baﬂta memnuniyet
düzeyi, ﬂirkete olan ba¤l›l›klar›, iﬂi ve
ﬂirketi sahiplenmeleri, çal›ﬂma ortam›
olmak üzere farkl› göstergelerde
geribildirimlerinin sonuçlar›
ölçümlenmektedir. Ölçümleme
sonuçlar› ﬂirket genelinde paylaﬂ›m
toplant›lar› ile çal›ﬂanlarla
paylaﬂ›lmaktad›r. Öncelikle
iyileﬂtirilmesi gereken alanlarla ilgili
olarak çal›ﬂanlar›m›z›n kat›l›m›yla
çal›ﬂtaylar gerçekleﬂtirilmekte, ortaya
konulan iyileﬂtirme ve faaliyet plan› ile
ilgili öneriler al›nmaktad›r.

Toplu iﬂ sözleﬂmeleri kapsam›na giren çal›ﬂanlar›n yüzdesi
Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi

Toplam
çal›ﬂan

Toplu iﬂ sözleﬂmesi
kapsam›nda çal›ﬂan say›s›

Kapsamdaki
çal›ﬂan %

Türkiye

13.735

12.030

% 88

4.318

2.110

% 48

Yurtd›ﬂ› ﬁirketler

Uygulaman›n sonucunda faaliyet plan›
son haline getirilerek uygulamaya
geçirilmektedir. Çal›ﬂanlar›m›z›n aktif
olarak kulland›¤› Öneri Sistemi
sayesinde kat›l›mc›l›¤›n ve
sahiplenmenin artt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Öneri sistemi ile
çal›ﬂanlar içinde yer ald›klar›
organizasyonu do¤rudan veya dolayl›
ilgilendiren konularda mevcut durumun
iyileﬂmesine yönelik fikirlerini ortaya
koymaktad›rlar. Gelen öneriler
de¤erlendirilerek uygun olanlar
devreye al›nmakta ve öneri sahipleri
yönetimin kat›ld›¤› toplant›larda
ödüllendirilmektedir.
2,68
2,63

2009

2010

Çal›ﬂma Hayat› De¤erlendirme
Anketinin 'Kiﬂisel Geliﬂim' kriteri
de¤erlendirme sonucuna göre
iyileﬂtirme faaliyeti gereksinimi
belirlenmiﬂtir. Bu do¤rultuda 2009
y›l›nda devreye al›nan Arçelik
Geliﬂim Projesi'nin olumlu
sonuçlar›n›n 2010 y›l› itibari ile
sonuçlara yans›maya baﬂlad›¤›
gözlemlenmektedir. Önümüzdeki
dönemlerde sonuçlar›n daha da
iyileﬂece¤ini öngörmekteyiz.
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2010 y›l› içinde çal›ﬂanlar
taraf›ndan toplam 5.982 öneri
verilmiﬂtir. Öneri sisteminin ﬂirket
genelinde yayg›nl›¤›n›n daha da
art›r›lmas› için çal›ﬂmalar
sürmektedir.

‹letiﬂim ve Paylaﬂ›m Toplant›lar› çal›ﬂanlar›m›z›n ﬂirket ana
süreçlerinin iﬂlerli¤ine ve ana iﬂ hedeflerine ulaﬂmaya aktif
destek vermelerini sa¤lamak amac›yla yönetimle çal›ﬂanlar
aras›nda çeﬂitli seviyelerde düzenledi¤imiz bir uygulamad›r.
Bu toplant›larda hem çal›ﬂanlar› düzenli olarak bilgilendirmek,
hem de geribildirim vermelerini teﬂvik etmek amaçlanmaktad›r.

Tüm bu özellikleri yap›s›nda bar›nd›ran insan kaynaklar›
yaklaﬂ›m›m›z› ayr›nt›l› olarak incelemek için
http://www.arcelikas.com/sayfa/13/INSAN_KAYNAKLARI
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sürekli olarak bünyemize yeni yetenekler katarak küresel
pazarda daha aktif ve baﬂar›l› bir aktör durumuna gelmiﬂ
bulunmaktay›z. 2010 y›l› itibar› ile çal›ﬂan say›m›z son 10 y›l
göz önünde bulunduruldu¤u zaman yaklaﬂ›k olarak 3 kat
artm›ﬂ durumdad›r. Bu durum da yeteneklerin çekim merkezi
olma hedefimizi kararl› bir ﬂekilde sürdürdü¤ümüzün önemli
bir göstergesidir.
20000

18053

15000
6972

1876

5000

242
6730

3.43
9203

Sözleﬂme Türüne Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›

Yeteneklerin Çekim Alan›

Arçelik A.ﬁ.
Türkiye

Arçelik A.ﬁ. olarak “ilk”lere ve “en yeni”lere yetenekli
iﬂgücümüz ile birlikte imza atmaktay›z. ﬁirketimizi her zaman
için daha baﬂar›l› noktalara ulaﬂt›racak en büyük gücümüz
çal›ﬂanlar›m›zd›r. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda hep en yetenekli
ve tecrübeli profesyoneller için bir çekim merkezi olma hedefi
ile hareket etmekteyiz. Bu hedefimizi gerçekleﬂtirmek ve
“dünyaya sayg›l›, dünyada sayg›n” olma hedefimiz
do¤rultusunda insan kaynaklar› süreçlerimizi sistematik ve
ﬂirketimiz stratejileri ile paralel bir ﬂekilde oluﬂturarak yönetiriz.
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Çal›ﬂanlar›m›z›n yönetime daha aktif kat›labilmeleri için farkl›
ﬂirket içi iletiﬂim kanallar›n vas›tas›yla bilgilendirilmelerinin
önemine inan›yoruz. Bu nedenle haber bültenleri, duyurular,
bilgi bültenleri, intranet, e-posta gibi farkl› iletiﬂim kanallar›
ile çal›ﬂanlar›m›z› sürekli olarak bilgilendiriyoruz. Ayr›ca ayl›k
online iletiﬂim dergimiz “Aydabir” ile çal›ﬂanlar›m›z› Arçelik
A.ﬁ. bünyesindeki tüm geliﬂmeler ile ilgili bilgilendiririz.
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2005
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Yurtd›ﬂ› ﬁirketler
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Sürekli

%

Geçici
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Toplam

11.804
12.910

96.2
94

460
825

3.8
6

12.264
13.735

Beyaz Yaka

%

Mavi Yaka

%

Toplam

2009
2010

1.859
2.001

15,2
14,6

10.405
11.734

84,8
85,4

12.264
13.735

2009
2010

1.055
1.051

26,1
24,3

2.988
3.267

73,9
75,7

4.043
4.318

2009
2010

Statülerine Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›

Arçelik A.ﬁ. Türkiye

Yurtd›ﬂ›
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Cinsiyete Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›
Arçelik A.ﬁ. Türkiye Erkek
2009

%

Geçici %

Toplam

9.566 78

2.698 22

12.264

2010 10.713 78

3.022 22

13.735

Cinsiyete Göre Çal›ﬂan Sirkülasyon Oranlar›
Arçelik A.ﬁ. Türkiye
2010

Erkek

Ç›k›ﬂ Say›s›

%

Kad›n Ç›k›ﬂ Say›s› %

10.713

1.177

11

3.022

141

Top. Ç›k›ﬂ Say›s› Top. Çal›ﬂan Say›s›

4,7

1.318

13.735

Toplam
9,6

Yaﬂa Göre Çal›ﬂan Sirkülasyon Oranlar›
Arçelik A.ﬁ. Türkiye
2010

<30
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>50

%
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%

371

28

909

69

38

2,9

1.318

100

Do¤ru adaylar› ﬂirket havuzuna
kazand›rmak, potansiyel aday say›s›n›
artt›rmak ve bu kiﬂileri sa¤l›kl›
yöntemlerle de¤erlendirerek ilgili
pozisyonlara yerleﬂtirmek için farkl› iﬂe
al›m yöntemleri kullan›lmaktad›r.
Uluslararas› düzeyde faaliyet
gösterdi¤imiz için esneklik, farkl›l›klar›
yönetmek ve sürekli ö¤renmek gibi
yetkinlikler kritik yetkinliklerimiz olarak
belirlenmiﬂtir. Arçelik A.ﬁ. bünyesine
kat›lacak yeteneklerin ﬂirket kültürü ve
de¤erleri ile ba¤daﬂan bireyler
olmas›na özen gösterilir. ‹ﬂe al›m
sürecinde pozisyonun gerektirdi¤i
niteliklere uygun tüm bireylere eﬂit
f›rsatlar sa¤lanmaktad›r.

Arçelik A.ﬁ. ve iﬂtiraklerinde istihdam
edilen tüm çal›ﬂanlar yerel asgari
ücretin üzerinde bir ücretle çal›ﬂmaya
baﬂlat›lmaktad›r. Ücret seviyeleri
aç›s›ndan kad›n ve erkek çal›ﬂanlar›n
aras›nda fark bulunmamakta,
çal›ﬂanlar›n yapt›¤› iﬂ ve üstlendi¤i
sorumluluk çerçevesinde ücretler
farkl›laﬂmaktad›r. Çal›ﬂanlar›m›za
ücretlendirme ve yan faydalar
konular›nda sa¤lanan olanaklar
hakk›nda bilgi sahibi olmak için
http://www.arcelikas.com/sayfa/83/C
alisma_Hayati adresini ziyaret
edebilirsiniz.

‹ﬂe al›m ile baﬂlayan çal›ﬂma hayatlar›
boyunca çal›ﬂanlar›m›zdan ald›¤›m›z
gücü daha da geliﬂtirebilmek için
entegre insan kaynaklar› sistem ve
araçlar› kullanmakta, yarat›c› ve
yenilikçi çal›ﬂma ortam›n› teﬂvik
etmekte, yetenek ve kariyer
planlamas›na özel önem vermekte ve
sürekli olarak çal›ﬂanlar›m›z›n
kendilerini geliﬂtirebilecekleri
uygulamalar geliﬂtirmekteyiz.
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Performans Yönetimi
Küresel bir organizasyon olmam›z nedeni ile faaliyet
gösterdi¤imiz her ülkede çal›ﬂanlar›m›z›n iﬂe al›mdan
baﬂlayarak yeteneklerini geliﬂtirmeyi ve böylece küresel bir
çal›ﬂma kültürü oluﬂturmay› hedefliyoruz. Bu nedenle
çal›ﬂanlar›m›z›n performans›n› yak›ndan takip etmek ﬂirketimiz
için çok büyük bir önem taﬂ›maktad›r. Sahip oldu¤umuz
insan kayna¤›n›n en etkin ﬂekilde yönetilerek geliﬂtirilmesi
için; hedef yay›l›m›, performans yönetimi, yetkinlik ve potansiyel
de¤erlendirme gibi yöntemler kullan›lmaktad›r.

ﬁirket Hedef ve Stratejileri Yay›l›m
Çal›ﬂmalar›
‹ﬂ program› ve Y›ll›k
Strateji Toplant›lar›
Baﬂkan ve ﬁirket
Hedeflerinin Belirlenmesi
Alt Birim Hedeflerine
Yay›l›m
Kiﬂisel Hedef Kartlar›n›n
Oluﬂturulmas›

ﬁirket hedef ve stratejilerinin, organizasyonun üst
kademelerinden bölümlere ve ard›ndan bireylere indirilmesi,
hedef yay›l›m süreciyle sa¤lanmaktad›r. Bu süreçte ﬂirket
hedeflerinin dengeli ve entegre bir ﬂekilde tüm çal›ﬂanlar›na
yay›l›m› amaçlanmaktad›r. Böylelikle herkesin ortak hedeflere
do¤ru koﬂmas› ve iﬂ sonuçlar›n›n do¤ru göstergelerle
ölçümlenip de¤erlendirilmesi sa¤lan›lmaktad›r.
Belirlenen hedeflerin ölçülebilir olmas›na, geliﬂmeye ve
büyümeye yol açmas›na, ayn› zamanda baﬂar›labilir ve
gerçekçi olmas›na, sonuç bazl› oldu¤u kadar aktivite bazl›
da olmas›na, sonuca ulaﬂmak için at›lacak ad›mlar› içermesine,
zaman bazl›, spesifik ve entegre olmas›na önem vermekteyiz.
Performans de¤erlendirme süreci yurtiçinde beyaz ve mavi
yakal› tüm çal›ﬂanlar›m›z› kapsamakta olup, yurtd›ﬂ›
ﬂirketlerimizin bir k›sm›nda uygulanmakta, geri kalan
ﬂirketlerimizde yayg›nlaﬂt›rma çal›ﬂmalar› sürmektedir. Y›l
içinde çal›ﬂan ve yöneticiler aras›nda ara de¤erlendirmeler
yap›lmakta, performans›n geliﬂtirebilmesi için yap›lmas›
gereken iﬂlem ve süreçler belirlenmektedir. Y›lsonlar›nda;
hedeflere uyum durumlar› ve sapmalar, çal›ﬂanlar›n geliﬂim
plan›nda yer alan geliﬂim faaliyetleri ve sa¤lad›¤› faydalar,
güçlü ve iyileﬂtirmeye aç›k yönler de¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca, yönetici ve çal›ﬂan aras›nda karﬂ›l›kl› görüﬂ al›ﬂveriﬂi
ile gelecekle ilgili plan ve beklentiler paylaﬂ›lmaktad›r. Sonraki
aﬂamada performans görüﬂmelerinin etkinli¤ini ölçerek
yöneticilere geri bildirim sa¤lanmaktad›r.
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Geliﬂim Yönetimi
Arçelik Geliﬂim Politikas› ile E¤itim geliﬂim sistem ve süreçleri,
profesyonel kadrolar› oluﬂturmak ve sürekliliklerini sa¤lamak
amac›yla geliﬂtirilmiﬂtir. ﬁirketimiz vizyonu do¤rultusunda
sürekli ve kesintisiz geliﬂimi esas alarak çal›ﬂanlar› mevcut
rollerinde geliﬂtirmek ve gelecekteki muhtemel rollerine
haz›rlamak temel hedefimizdir. Bu kapsamda, tüm
çal›ﬂanlar›m›z›n sahip oldu¤u bilgi ve deneyimleri bir araya
getirmek, bunlar›n paylaﬂ›lmas›n› sa¤lamak ve bu sayede
oluﬂacak ortak akl› ve entelektüel sermayeyi ﬂirket geliﬂimi
yönünde kullanarak, ﬂirketin geliﬂim ivmesini artt›racak “birlikte
geliﬂim sinerjisini” yaratmak en önemli amaçlar›m›zdand›r.
‹ﬂe giriﬂten itibaren çal›ﬂanlar›m›z kurumsal ve kiﬂisel geliﬂim
ihtiyaçlar› dikkate al›narak; oryantasyon, kiﬂisel ve mesleki
geliﬂim, teknik ve operasyon, sat›ﬂ pazarlama, liderlik, yönetim,
yabanc› dil gibi farkl› seviyelerde ve içerikte tasarlanan e¤itim
programlar›na dahil olmaktad›rlar.

Toplam E¤itim Saati
Mavi Yaka
Beyaz Yaka
Toplam

247.849
48.336
296.185

2010 y›l›nda gerçekleﬂen toplam
e¤itim saatinde bir önceki y›la göre
ciddi bir art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Beyaz
Yaka çal›ﬂanlara kiﬂi baﬂ› 24 saat;
Mavi Yaka çal›ﬂanlara kiﬂi baﬂ›
21 saat e¤itim verilmiﬂtir.

Üretim sahas›ndaki çal›ﬂanlara yönelik e¤itim ihtiyaç analizi,
çal›ﬂanlar›m›z›n görev ald›klar› istasyon gereklilikleri ve görev
tan›m› sorumluluklar çerçevesinde y›ll›k olarak
gerçekleﬂtirilmektedir. Bu analiz zaman içinde söz konusu
olabilecek farkl› görevlendirmeler ve çal›ﬂanlar›m›z›n çok
yönlü olabilme becerisine yönelik olarak almalar› gereken
teknik ve mesleki e¤itimleri kapsamaktad›r. E¤itimler, e¤itim
dokümanlar› ve tek nokta dersleriyle desteklenmektedir. ‹ç
e¤itmenlik uygulamas› ile de e¤itimlerin yay›l›m› ve süreklili¤i
sa¤lanmaktad›r.

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

E¤itim ve geliﬂim faaliyetleri ve süreçlerinin tümü etkinli¤i,
insan kaynaklar› stratejileri, çal›ﬂan ve bölüm geliﬂim öncelikleri
çerçevesinde gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirme
ve elde edilen veriler do¤rultusunda bir sonraki çal›ﬂma
dönemi ile ilgili geliﬂme ve iyileﬂtirme alanlar› belirlenmektedir.
Küresel bir aktör olmam›z nedeniyle iﬂgücümüzün
organizasyon yap›m›z dahilinde gelecekteki olas› yeni
görevlere haz›rlanmas› amac›yla farkl› seviye ve içerikte
liderlik geliﬂim programlar› gerçekleﬂtirilmektedir.
• Lider ve ‹ﬂ E¤itimleri; yöneticilik pozisyonuna gelebilecek
çal›ﬂanlar›n desteklenmesi için yürütülen bir programd›r.
• Lider ve Strateji/‹nsan E¤itimleri; üst yönetim pozisyonlar›na
aday yöneticilerin desteklenmesi için yürütülmektedir.
• Yönetici Sürekli E¤itim Program›; yeni atanan
yöneticilerimize yönelik olarak yeni rollerine adaptasyon
sürecini h›zland›ran uzun soluklu bir programd›r.
• Fonksiyonel Liderlik Geliﬂim Programlar›; farkl› süreçlere
özel haz›rlanm›ﬂ geliﬂim, finans, sat›ﬂ, insan kaynaklar›
programlar›d›r.
Uluslararas› Yönetim Geliﬂtirme Program› ile uluslararas›
platformda çal›ﬂmaya aday çal›ﬂanlar›m›z›n bütünsel
bakabilme, farkl›l›klar› yönetebilme, kurumsal standartlar›
uygulamalarda koruyarak iﬂ verimini artt›rabilme, sinerji
oluﬂturacak kiﬂi, birim ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i kurma ve bu
ortamlarda ﬂirketi temsil etme yetkinliklerinin geliﬂimini
desteklenmektedir.

Üniversite-Sanayi iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar› Ar-Ge, mühendislik,
üretim, biliﬂim teknolojileri gibi teknik alanlar›n yan› s›ra sat›ﬂ,
pazarlama, insan kaynaklar›, mali iﬂler gibi sosyal alanlar›
da kapsamaktad›r. Bu alanlarda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar
genellikle 3. ve 4. S›n›f lisans ö¤rencilerinin ödev ve bitirme
projeleri ile yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin tez
çal›ﬂmalar› çerçevesinde gerçekleﬂmektedir.

CEMS
Arçelik A.ﬁ. Koç Üniversitesi ‹ﬂletme Enstitüsü ile
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂbirli¤i ile dünya ölçe¤inde bir stratejik a¤a
sahip Uluslararas› ‹ﬂletme Okullar› ve Uluslararas› ‹ﬂletmeler
Birli¤i CEMS'e Türkiye'den kat›lan ilk ﬂirket olmuﬂtur. CEMS
uluslararas› kurumlar›n ihtiyac›n› karﬂ›layacak profildeki
gelece¤in yöneticilerini üniversite ve iﬂ dünyas› iﬂbirli¤i ile
yetiﬂtirmeyi amaçlamaktad›r. Bu iﬂbirli¤i ile, Arçelik A.ﬁ.,
gelece¤in global yöneticilerinin yetiﬂtirilmesine katk›da
bulunarak önemli bir görev üstlenecektir.

Stajlar
Gelece¤in profesyonellerini yetiﬂtirmekteki katk›lar›m›z sadece
üniversiteler ile k›s›tl› de¤ildir. Bu anlay›ﬂ›n bir sonucu olarak,
üniversite ö¤rencilerine sundu¤umuz staj olanaklar›n› lise
ö¤rencilerimize de sunmaktay›z.
ﬁirketimizin sundu¤u staj olanaklar› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye
ulaﬂmak için http://www.arcelikas.com/sayfa/199/Stajlar
adresini ziyaret edebilirsiniz.

En yetenekli ve tecrübeli profesyonelleri bünyemize katmaya
çal›ﬂt›¤›m›z gibi gelece¤in profesyonellerinin de yetiﬂtirilmesine
katk›da bulunuyoruz. Lise ve üniversite ö¤rencilerinin
kendilerini geliﬂtirebilmeleri için onlara destek veriyoruz. Bu
ﬂekilde gelecekteki potansiyel insan kayna¤›m›z› da
belirlemeyi hedefliyoruz.

Yetenekli insan gücünü artt›rmaya yönelik kurumsal sorumluluk
projeleri ile istihdam konusunda fark yaratmaya devam
ediyoruz. ﬁirketlerin en de¤erli sermayesinin sahip oldu¤u
insan kayna¤› oldu¤u bilinci ile istihdam konulu kurumsal
sorumluluk projelerimizle hem sektörümüzün geliﬂmesine
hem de ileride sektörümüz taraf›ndan istihdam edilebilecek
genç yeteneklerin say›lar›n› artt›rarak istihdama katk›da
bulunuyoruz.

Üniversite Sanayi ‹ﬂbirli¤i Çal›ﬂmalar›

Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program›:

Arçelik A.ﬁ. olarak hem ﬂirketimizin, hem üniversite
ö¤rencilerinin, hem de üniversitelerin karﬂ›l›kl› olarak fayda
sa¤layarak katma de¤er üretece¤i çal›ﬂmalar›n yürütülmesine
önem vermekteyiz. Bu anlay›ﬂ ›ﬂ›¤›nda üniversiteler ile yap›lan
karﬂ›l›kl› protokoller ile Üniversite-Sanayi iﬂ birli¤i çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirilmektedir. Bu çal›ﬂmalar›n sonucunda ö¤renciler
üniversitede edindikleri teorik bilgileri iﬂ hayat› uygulamalar›
ile pekiﬂtirmektedirler.

2011 y›l›nda gerçekleﬂtirmeyi hedefledi¤imiz program ile
elektrikli ev aletleri sanayisindeki geliﬂmeleri ve yeni
teknolojileri bilen yetiﬂmiﬂ insan gücünün yetiﬂtirilmesi ve
ilgili meslek lisesi ö¤rencilerinin istihdamlar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›
hedeflenmektedir. MLMM projesi kapsam›nda MEB Erkek
Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü ile ortaklaﬂa baﬂlat›lan
programla, elektrikli ev aletleri teknik servis dal›nda yeni
teknolojilere dayal› laboratuarlar kurularak ö¤rencilerin Arçelik
A.ﬁ. Laboratuar'lar›nda alacaklar› e¤itimle elektrikli ev aletleri
teknisyenli¤i yapabilecek düzeye gelmelerini hedeflemekteyiz.

Kampüsten Kariyere
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4 y›l sürecek proje için MEB ile müfredat program› haz›rlan›p
yeni teknolojilere sahip elektrikli ev aletlerinin bulundu¤u
Arçelik A.ﬁ. Laboratuarlar› kurulacak, haz›rlanan e¤itim
materyalleri okullara da¤›t›l›p program e¤itmenleri bizzat
Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan e¤itilecektir. Projenin yaﬂama
geçmesiyle yetkili servislerinin ihtiyaç duydu¤u teknik servis
elemanlar›n›n bir bölümünün bu okullardan karﬂ›lanmas›
ayr›ca hedeflenmektedir.
ﬁu ana kadar uygulama için üçü ‹stanbul (Kartal, Beykoz,
Zeytinburnu) ve biri Diyarbak›r'da olmak üzere toplam 4 okul
belirlenmiﬂtir. Uygulamayla beraber ö¤rencilere Arçelik Yetkili
Servisleri'nde staj imkan› sa¤lanaca¤› gibi Arçelik Yetkili
servislerinde veya Arçelik A.ﬁ. bünyesinde çal›ﬂmak isteyen
ö¤renciler için s›navlar gerçekleﬂtirilecek ve baﬂar›l›
ö¤rencilere sertifika imkan› verilecektir.

Önce Güvenlik
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yakalad›¤›m›z üstün baﬂar› seviyesine ulaﬂmam›zdaki en
önemli etken olan çal›ﬂanlar›m›z›n sa¤l›kl› ve güvenli bir
ﬂekilde çal›ﬂabilecekleri ortam› sa¤lamak en temel
önceliklerimizden biridir. Bu anlay›ﬂ çerçevesinde ‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Yönetim Sistemimiz sürekli geliﬂmeyi temel alan
bir yap› niteli¤indedir. Bu yap›y› Kalite ve Çevre Yönetim
Sistemleri ile birlikte sistematik bir ﬂekilde yöneterek yasal
süreçler ve iﬂ süreçlerimiz aras›ndaki bütünlü¤ü sa¤lar›z.
Arçelik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›na her zaman sa¤l›k ve iﬂ güvenli¤i
konusunda rehberlik etmekte, sa¤l›k ve iﬂ güvenli¤i ile ilgili
konularda birbirleriyle ve yöneticileriyle iletiﬂim kurmalar›n›
desteklemektedir. Bu iﬂbirli¤i sayesinde hem çal›ﬂanlar›m›z›n
hem de faaliyetlerimizden etkilenebilecek kiﬂilerin sa¤l›¤›n›
ve güvenli¤ini daha etkili bir ﬂekilde sa¤lamaktay›z. Arçelik
A.ﬁ. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i politikam›z
http://www.arcelikas.com/sayfa/195/Is_Sagligi_ve_Guvenligi
adresinde yay›nlanm›ﬂt›r.
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan “s›f›r iﬂ kazas› ve s›f›r meslek
hastal›¤›” hedefini benimseyen Arçelik A.ﬁ., bu hedefe
ulaﬂmak için tüm kademelerdeki çal›ﬂanlar›n›n kat›l›m› ve
gerekli kaynaklar›n tahsisi ile çal›ﬂmalar›na devam etmektedir.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikam›z do¤rultusunda ilgili konular
Performans Sistemimiz dahilinde bölüm ve kiﬂi hedeflerine
eklenerek takip edilmektedir. Performans Sistemi taraf›ndan
kontrol edilen göstergelere ek olarak ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi kapsam›nda kaza s›kl›k oran›, kaza a¤›rl›k
oran›, e¤itim saatleri ve kay›p çal›ﬂma günleri göstergeleri
de takip edilmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar›n sonucunda, iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i göstergelerinde ciddi oranda iyileﬂtirmeler
elde etmekteyiz.
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‹ﬁKUR Mesleki E¤itim Projesi:
E¤itim ve geliﬂim projeleri kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz
di¤er bir çal›ﬂmam›z 2009 y›l›ndan bu yana ‹ﬁKUR ortakl›¤›yla
devam eden mesleki e¤itim projesidir. ‹ﬁKUR'la yap›lan
anlaﬂma gere¤i ihtiyaç duyulan elektrikli ev aletleri, klima
montaj›, so¤utma sistemleri, görüntü ve ses sistemleri gibi
branﬂlarda e¤itimler sa¤lanmaktad›r. Arçelik A.ﬁ. e¤itmenleri
taraf›ndan 4,5 ay süresince, yetiﬂmiﬂ insan kayna¤›n›n
istihdam edilmesine yönelik olarak gerçekleﬂtirilen bu
e¤itimleri baﬂar› ile tamamlayan kat›l›mc›lar›n %60'› yetkili
servis ve fabrikalar›m›zda istihdam edilmiﬂtir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

2009 ve 2010 verileri Türkiye’deki toplam 8 Üretim Tesisimizden derlenen ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri ﬂu ﬂekildedir;
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i göstergeleri

2009

2010

2009 / 2010 ‹yileﬂtirme Yüzdesi

Kaza S›kl›k Oran› (KSO)*

10,49

8,41

%20

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO)**

0,113

0,085

%25

* Kaza S›kl›k Oran›: KSO = (Toplam kaza say›s› / toplam çal›ﬂma saati)*1.000.000
**Kaza A¤›rl›k Oran›: KAO = (‹ﬂ kazalar› nedeniyle kaybedilen toplam gün say›s› / toplam çal›ﬂma saati)*1.000

2010 y›l›nda tüm iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i göstergelerimizde
2009 y›l›na göre iyileﬂtirmeler sa¤lanm›ﬂt›r. Toplam kaza
say›s›n›n bir göstergesi olan kaza s›kl›k oran› %20 azalm›ﬂt›r.
Kazalar nedeniyle kaybedilen gün say›s›n›n bir göstergesi
olan kaza a¤›rl›k oran› %25 azalm›ﬂt›r. Bununla birlikte iﬂ
kazas› adetlerinde görülen iyileﬂme, iﬂ günü kay›plar›n›n da
azalmas›n› ve böylece verimlili¤in artmas›n› da sa¤lam›ﬂt›r.
Çal›ﬂanlar›m›z aras›nda mesleki hastal›k ve ölümlü iﬂ kazas›
vakas› yaﬂanmam›ﬂt›r.
Üretim tesislerinin bulundu¤u ülkelerde (Romanya, Çin,
Rusya) ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i politikalar›m›z ve
uygulamalar›m›z yayg›nlaﬂt›r›lmakta olup Türkiye' de
uygulamakta oldu¤umuz sistematik ile denetlenmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Kaza S›kl›k Oran› ve Kaza A¤›rl›k Oran›
göstergelerinin 2011 y›l› itibar› ile yurtd›ﬂ› üretim tesislerinde
de izlenmesi planlanmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ. olarak ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konular›ndaki
sürekli geliﬂmeyi hedefleyen yap›m›z› çal›ﬂanlar›m›za
verdi¤imiz e¤itimlerle zenginleﬂtiriyoruz. 2010 y›l›nda Arçelik
A.ﬁ. genelinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yönelik toplam 45.183
adam*saat e¤itim verilmiﬂtir. Ayr›ca 2010 y›l›nda A¤›r ve
Tehlikeli ‹ﬂlerle ilgili mevzuat gereklilikleri do¤rultusunda,
4.061 personelin e¤itimleri tamamlanm›ﬂt›r. Toplamda 74.012
adam*saat olarak gerçekleﬂen mesleki e¤itimler kapsam›nda,
iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yönelik olarak 21.340 adam*saat
e¤itim verilmiﬂtir. Böylelikle 2010 y›l›nda iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤ine yönelik toplam 66.523 kiﬂi*saat e¤itim verilmiﬂtir.

Çal›ﬂanlara verdi¤imiz e¤itimlerin yan› s›ra çal›ﬂanlar›m›z
ve ailelerine yönelik sa¤l›k ve güvenlik e¤itim programlar›
gerçekleﬂtirmekteyiz. Geçti¤imiz senelerden bu yana
devam eden bu programlar gürültünün insan sa¤l›¤›na
etkileri, ergonomi, grip ve hijyen, kad›n sa¤l›¤› semineri,
babalar için çocuk geliﬂimi destek program›, sigaray›
b›rakmaya yönelik e¤itim kitapç›klar›n›n da¤›t›m›,
çal›ﬂanlar ve aileleri için aﬂ›lama (grip), Hepatit B taramas›
ve aﬂ›lama, tetanos aﬂ›s›, sa¤l›k ve güvenlik duyurular›
gibi uygulamalar› içermektedir.

Arçelik A.ﬁ. bünyesinde iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
programlar›n›n izlenmesine yard›m eden ve bunlar hakk›nda
tavsiye veren 10 adet faal ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Komitesi
mevcuttur. Toplam üye say›s› 180 olan bu faal komitelerde
18 çal›ﬂan temsilcisi görev almaktad›r.
‹ﬂ yerimizin fiziki güvenli¤inin sa¤lanmas› hususunda
ﬂirketimizin güvenlik noktalar›nda görev yapmakta olan
güvenlik personelimiz önemli bir rol oynamaktad›r. Güvenlik
personelimizin tümüne ilgili kanun maddeleri, ﬂirket politikalar›
ve prosedürleri, müﬂteri memnuniyeti ve stres yönetimi, etkili
iletiﬂim ve misafir karﬂ›lama, acil durum gibi farkl› konularda
e¤itimler verilmekte ve kay›t alt›na al›nmaktad›r. Ayr›ca ilgili
düzenlemeler kapsam›nda güvenlik personelimizin 5 y›lda
bir e¤itimden geçerek sertifikalar›n›n yenilenmesi takip
edilmektedir.
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Sürdürülebilir tedarik

bizim için önemli

Sürdürülebilir büyüme hedefimizin merkezine dünyay› koyuyoruz. Amac›m›z dünya genelinde
tüketicilerin Arçelik ürünlerine eriﬂebiliyor olmalar›n› sürdürülebilir bir operasyonel yap›yla
sa¤lamakt›r. Bu sebeple çal›ﬂmalar›m›zda ürün yaﬂam döngüsü anlay›ﬂ›n› benimsiyor; hammadde
tedarikinden, tüketicilere sundu¤umuz ürün ve hizmetlere kadar süren tüm evrelerde
faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini ciddiyetle yönetiyoruz.
Bu anlay›ﬂ içinde, ürün yaﬂam döngümüzün ilk etab›n› oluﬂturan tedarikçilerimiz önemli
bir rol üstlenmektedir.
Yüksek nitelikli, devaml›l›¤› güvence alt›na al›nm›ﬂ olan hammadde tedariki, iﬂ devaml›l›¤›m›z
aç›s›ndan hayatidir. Çünkü ürün yaﬂam döngüsü boyunca güçlü bir de¤er zinciri yaratabilmenin
ön koﬂulu nitelikli tedarik portföyüne sahip olmakt›r. Tedarikçilerimizden bekledi¤imiz temel
nitelik ise, üstün ürün ve hizmet kalitesi sunmalar›n›n yan›nda, faaliyetlerini yürütürken
sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konulara bizimle özdeﬂ bir pencereden bak›yor olmalar›d›r.
Ürün yaﬂam döngüsü yönetimimizin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan, tüm tedarikçilerimizden bu
ilkelerin önemini kabul ederek faaliyetlerine entegre etmelerini bekleriz.
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Arçelik Tedarikçisi Olmak

Sat›n alma faaliyetlerimiz yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda beyaz eﬂya
ve elektronik üretim tesislerinin direkt malzeme, endirekt
malzeme, hizmet ve yat›r›m mal› sat›n almalar›n› kapsar.
Lojistik hizmet tedariki ve ürün temini ise ayr›ca yürütülen
faaliyetlerimizdir. Arçelik A.ﬁ, merkezi Türkiye olan
uluslararas› bir sat›n alma organizasyonuna sahiptir. Faaliyet
gösterdi¤imiz ve tedarikçilerimizin yo¤un oldu¤u bölgelerde
tedarik yönetimi süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi için,
yurtd›ﬂ› iﬂletmelerimizde lokal sat›n alma fonksiyonlar› ile
Avrupa ve Uzakdo¤u'da sat›n alma ofislerimiz bulunmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ.'nin sürdürülebilir büyüme stratejilerine paralel
olarak, yurtd›ﬂ› sat›n alma ofislerimiz ihtiyaçlar do¤rultusunda
geliﬂtirilecek ve yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.
Tüm tedarik gruplar›nda yaklaﬂ›k 2.200 tedarikçiden yap›lan
toplam sat›n alma hacmi içinde, beyaz eﬂya ve elektronik
üretim tesislerinde ihtiyaç duyulan hammadde, malzeme,
komponent al›mlar›n› kapsayan 'Direkt Malzeme' tedariki
%71 oranla en büyük sat›n alma hacmini oluﬂturur.

Tedarik etkinli¤inin artt›r›lmas› amac›yla, 2010 y›l›nda yeniden
yap›lanma çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda;
• Merkezi sat›n alma faaliyetlerinin kapsam›n›n geniﬂletilmesi,
• Kategori bazl› organizasyonel de¤iﬂiklikler ile tedarikçi
yönetimi süreçlerinde etkinli¤in art›r›lmas›,
• ﬁirket ana iﬂ hedefleriyle uyumlu sat›n alma stratejileri ile
iﬂ süreçlerinde ve kaynak kullan›mlar›nda verimlilik art›ﬂ›
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
Sürdürülebilir büyümede, Arçelik A.ﬁ. ve tedarikçileri
aras›ndaki paydaﬂl›k iliﬂkisi ve ortak hedefler genel olarak
aﬂa¤›daki gibi tan›mlanabilir. Alanlar›nda uzman tedarikçiler
ile birlikte, yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi ve çevreci
ürünleri kaynaklar› verimli bir ﬂekilde kullanarak üretmek,
bu katma de¤erli ürünler ile pazar pay› art›ﬂ› ve karl›l›¤›
getirecek rekabetçi güce ulaﬂmak temel stratejimizdir. Güçlü
bir entegrasyon ve iﬂbirli¤i ile elde edilen kazan›mlar›n adil
bir ﬂekilde paylaﬂ›lmas›, karﬂ›l›kl› olarak sürdürülebilir
büyümeyi sa¤layacakt›r.

Uzman
Tedarikçiler

Arçelik A.ﬁ. “Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonu
çerçevesinde, sürdürülebilir büyümeyi sa¤layacak tedarik
zinciri politikalar› benimser. Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi'ni
sa¤lamak için malzeme ve ürün ak›ﬂ›nda, temel iﬂ süreçlerinin
entegrasyonu sa¤lan›r ve müﬂteriye; bekledi¤i çevre ve
kalite ﬂartlar›na uygun ürünün do¤ru zamanda, do¤ru adette,
do¤ru yerde, do¤ru fiyatta ve mümkün olan en düﬂük
maliyetle teslim edilmesi hedeflenir.

Yüksek
Teknoloji

Verimlilik
Güçlü
Entegrasyon

Katma De¤erli Ürünler
Rekabet Gücü

Uluslararas› Sat›nalma Organizasyonu

Pazar Pay› Art›ﬂ›

Yenilikçi ve Çevreci Yaklaﬂ›m

Karl›l›k

Sürdürülebilir
Büyüme
Avrupa
Rusya, Romanya
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Yönetim Merkezi
‹stanbul

Uzak Do¤u
Shanghai, Shenzen,
Changzhou Fabrikas›
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Arçelik A.ﬁ. tedarik süreci hedefleri ve stratejileri
do¤rultusunda portföyünü zenginleﬂtirirken aday tedarikçileri
aﬂamal› bir “Tedarikçi Devreye Alma/De¤erlendirme”
sürecinden geçirir. Sat›n al›nan malzemenin niteli¤ine ve
kalite beklentilerine uygun teknik ve organizasyonel
gereksinimlerin karﬂ›lanmas›na ek olarak tüm
tedarikçilerimizin, kalite yönetim sistemi, çevre yönetim
sistemi ve iﬂ eti¤i kurallar›ndan oluﬂan küresel üç ﬂart›m›za
uygun çal›ﬂmas›n› bekleriz. Bu süreçte, aday tedarikçinin
talep edilen malzeme/komponenti üretebilme kabiliyeti,
teknik yeterlili¤i ve mali altyap›s› gibi kriterlere göre bir ön
de¤erlendirme yap›l›r. Sonraki ad›mda, uygun görülen
tedarikçiler için detayl› bir de¤erlendirme süreci baﬂlat›l›r.
Bu amaçla, kalite sistemleri, çevre uygulamalar› ve iﬂ eti¤i
uygulamalar›na iliﬂkin detay bilgiler derlenir. Tedarikçilerden
al›nan bilgiler ticari s›r kapsam›ndad›r ve bu bilgilerin
gizlili¤ine son derece önem verilir.
Tedarik kapsam›ndaki malzemelerin niteli¤i ve kritikli¤i
dikkate al›narak, gerekli görüldü¤ü takdirde tedarikçilerimiz,
gereksinimlerin karﬂ›lan›p karﬂ›lanmad›¤›na yönelik risk
bazl› de¤erlendirme yaklaﬂ›m› ile denetimden geçirilir.
Denetim sonucu olumlu de¤erlendirilen tedarikçi devreye
al›n›r. Uygun bulunan fakat eksiklikleri tespit edilen tedarikçi
gözalt› statüsü ile devreye al›n›r ve eksik görülen hususta
tedarikçiden iyileﬂtirme talep edilir.

2010 y›l›nda, tedarikçilerimizin kendi ﬂirketleriyle ilgili
kurumsal, finansal bilgileri ile yönetim sistemlerini
tan›mlamaya yönelik öz de¤erlendirme bilgilerini portal
üzerinden girebilecekleri, ﬂirket içinde de¤erlendirme ve
onay ak›ﬂlar›n›n yürütülerek kay›t alt›na al›naca¤› bir proje
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Tedarikçi Portali, tedarikçiler ve Arçelik A.ﬁ.
aras›nda basit, h›zl› ve etkin bir iletiﬂim sa¤lamak için
kurulmuﬂtur. Proje do¤rultusunda, 2011 y›l›n›n ilk çeyre¤i
itibariyle, tedarikçi devreye alma süreci, Arçelik A.ﬁ. tedarikçi
portali üzerinden yürütülecektir.
Bu proje ile hem iﬂ sürecinde hem de çevresel alanda
verimlilik sa¤lanacakt›r. Arçelik A.ﬁ. üretim tesisleri ile
Tedarikçi ve Sat›n alma Direktörlü¤ü aras›nda iletiﬂim
artt›r›larak iﬂ sürecinde verimlilik sa¤lanacak, ayn› zamanda
tedarikçi devreye alma, bilgi güncelleme ve devreden
ç›karma iﬂlemleri için kullan›lan tüm form ve dokümanlar
elektronik ortama taﬂ›nm›ﬂ olaca¤› için ka¤›t tüketiminde
önemli ölçüde azalma sa¤lanacakt›r.
Tedarikçi Portal›, e-posta, prosedür ve ﬂartnameler yoluyla
tedarikçilerimiz kalite, çevre, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i, iﬂ eti¤i
gereksinimleri hakk›nda bilgilendirilmekte ve sözleﬂmeler
yolu ile bu konular güvence alt›na al›nmaktad›r.
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Direkt Malzeme Al›mlar›n›n Da¤›l›m›
Arçelik A.ﬁ., 2010 y›l›nda, 1,6 milyar EUR direkt malzeme al›m› yapm›ﬂt›r. Bu al›mlar›n %28'i hammadde al›m›d›r.
Hammadde al›m›n›n ise büyük k›sm›n› Sac ve Plastik Hammadde tedariki oluﬂturmaktad›r.
2010 y›l›nda “Düﬂük Maliyetli Ülke”lerden direkt malzeme al›m oran› %15,7 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Ayr›ca, rekabet
avantaj› sa¤lamak amac›yla maliyet iyileﬂtirme projelerimiz kapsam›nda tedarikçilerimiz, üretim iﬂletmelerimiz ve
uluslararas› sat›n alma organizasyonu katk›s› ile malzeme maliyetlerinde iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirilmektedir.

Düﬂük Maliyetli Ülkelerden Direkt
Malzeme Al›m Oran›

Hammadde Al›mlar›n›n Da¤›l›m›

% 45

% 41

% 46

%38

Sac
Türkiye
Plastik
LCC
Bak›r
Di¤er

%9

Di¤er

%16

%5

LLC: Düﬂük maliyetli ülke

Co¤rafi Bölge Baz›nda Direkt Malzeme Tedarikçileri
Bölge

Tedarikçi say›lar› (2010)

Toplam sat›nalma hacmi içindeki pay› (2010)

Türkiye

542

%46

Avrupa

443

%28

Uzakdo¤u

333

%25

15

%0,1

5

%0,5

1.338

100

Amerika
Ortado¤u
Genel Toplam

Bölgesel Da¤›l›m - Tedarikçi Say›s› (adet)
Amerika
15

Bölgesel Da¤›l›m - Sat›nalma Hacmi (%)
Amerika
%0,1

Avrupa
443

Uzakdo¤u
333

Türkiye
%46
Ortado¤u
%0,5

Türkiye
542
Toplam Tedarikçi Say›s›: 1.338 adet
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Avrupa
%28

Uzakdo¤u
%25
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Üretim tesislerimizin bulundu¤u bölgelerdeki yerel al›mlar› artt›rmak da sat›n alma stratejilerimizden biridir. 2008
y›l›nda Rusya'da faaliyet gösteren BEKO LLC üretim tesislerinin yerel sat›n alma hacmi oran› %27 iken bu oran 2010
y›l›nda % 32 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Sat›n alma faaliyetleri içinde yerel bölgelerdeki al›mlar› artt›rmak, süreklilik arz
eden uzun vadeli bir hedeftir.

S.C Arctic S.A. - Romanya
Yerel
%14

Beko LLC - Rusya

Yurtd›ﬂ›
%86

Yerel
%32

Yurtd›ﬂ›
%68

Türkiye'deki Beyaz Eﬂya ve Elektronik üretim tesisleri için yap›lan yerli ve yurtd›ﬂ› al›m oranlar›

Beyaz Eﬂya
Yerel
%60

Elektronik
Yurtd›ﬂ›
%40

Yerel
%9

Yurtd›ﬂ›
%91

Faaliyet gösterdi¤imiz ülkelerin ekonomilerine katk› yapmak ad›na, üretim tesislerimiz olan ülkelerde sat›n
almalar›m›z› yerel kaynaklardan gerçekleﬂtiririz.
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Tedarikçilerimizi Önemsiyoruz
Tedarik zinciri yönetimi sistemimizi tedarikçilerimiz ile iﬂbirli¤i
içinde geliﬂtirmeyi hedefleriz. Tedarikçi Portali'nin yan› s›ra
düzenli toplant›lar, ziyaretler ve denetimler tedarikçilerimizle
iletiﬂimimizi geliﬂtirmek için kulland›¤›m›z yöntemlerdir.
Hedeflerimizi, bir önceki y›la ait sonuçlar›, politikam›z›,
stratejilerimizi ve de çevre ve iﬂ eti¤i alanlar›ndaki
beklentilerimizi de tedarikçilerimizle paylaﬂ›r›z. Ayr›ca,
tedarikçilerimizi, bu hususlar›n yan› s›ra, çevre mevzuat›,
REACH, RoHS, PAH, WEEE gibi direktif ve yönetmelikler
konusunda portal ve e-posta yoluyla bilgilendiririz.
Tedarikçilerimizin performanslar›n›, düzenli olarak maliyet,
kalite, lojistik, iﬂbirli¤i ve çevre kriterleri üzerinden
de¤erlendirir, geliﬂmeye aç›k alanlar›n› belirleriz.

Kalite
Tedarikçilerimiz Kalite Yönetim Sistemi oluﬂturmal›, verileri
kaydetmeli, bu sistemin süreklili¤ini sa¤lamal› ve
iyileﬂtirmelidirler. Tedarikçilerimizin faaliyetlerini, de¤iﬂkenli¤i
en aza indirecek ﬂekilde planlamalar›n›, kontrol etmelerini
ve iyileﬂtirmelerini bekleriz. Tedarikçilerimizden
beklentilerimizin karﬂ›lan›p karﬂ›lanmad›¤›na dair bilgi
edinmek için, iç ve d›ﬂ tetkik sonuçlar›, ürün kalitesi üzerinde
etkisi olan süreçlerin kritik izleme göstergelerine ait hedefler,
performans sonuçlar› ve gözden geçirme kay›tlar›, müﬂteri
kalite ödülleri, müﬂteri geri besleme kay›tlar› (müﬂteri iade
oran›, müﬂteri ﬂikâyetleri vb.), sahip olunan ürün standartlar›
belgeleri (TSE, BEAB, VDE,DIN vb.), ISO 9001, ISO/TS
16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, vb.
yönetim standartlar› sertifikalar› incelenir.
Tedarikçilerimizden, hammadde ve malzeme tedarikinden
sevkiyata kadar her aﬂamada uygunlu¤u kontrol edecek
hassas ölçüm/test cihazlar›na sahip olmalar›n›, kalite
planlar›na uygun olarak do¤rulama ölçümlerini yapmalar›n›
ve sonuçlar› kaydetmelerini, sevkiyat ile birlikte, bitmiﬂ ürünün
uygunlu¤unu belgeleyen kalite raporlar›n› malzeme/ürün ile
birlikte göndermelerini bekleriz. Bu malzemeler ve kalite
raporlar› ilgili üretim tesislerinde incelenir ve son derece
geliﬂmiﬂ ve modern cihazlarla donat›lm›ﬂ laboratuvarlar›m›zda
uzman kalite personeli taraf›ndan bir kez daha ölçümleri,
fonksiyon ve güvenlik testleri yap›l›r. Malzemenin kalite
uygunlu¤u do¤ruland›ktan sonra üretime verilir. ISO IEC
17025 standard›, laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesine
sahip Merkez Kalibrasyon Laboratuvar›m›zda üretim
tesislerimizdeki pek çok ölçüm cihaz›n›n kalibrasyonu
yap›labilmektedir.
Tedarikçilerimiz, malzeme uygunlu¤u ﬂartlar› dâhil Arçelik
A.ﬁ.'nin beklentilerini karﬂ›layan ve Kalite Politikam›z
çerçevesinde belli bir zaman diliminde uygulanabilen
ölçülebilir kalite hedefleri oluﬂturmal› ve yönetim
de¤erlendirmeleri yapmal›d›rlar.
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Bu de¤erlendirmeler sürecin genel performans›n› izlemeyi
amaçlayan faaliyet sonuçlar›n› kapsamal›d›r. Yerli
tedarikçilerimizin kalite performans sonuçlar› Tedarikçi
Portali'mizde ayl›k olarak paylaﬂ›lmaktad›r.

‹ﬂ Eti¤i
Arçelik A.ﬁ. 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›nda yer alm›ﬂt›r. Bu sözleﬂme, konuyla ilgili
uluslar aras› anlaﬂmalar›n belirledi¤i kurallar çerçevesinde,
zorla çal›ﬂt›rma, çocuk iﬂ gücü, taciz, tazminat ve
ücretlendirme, çal›ﬂma saatleri, çal›ﬂanlar aras› eﬂitlik (fark
gözetmeme), sa¤l›k ve güvenlik, birlik kurma ve toplu pazarl›k
özgürlü¤ü, çevresel yasa ve standartlar konular›n›n
gereklilikleri güvence alt›na al›nmaktad›r. Tedarikçiler bu
unsurlara uyum göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler
portal üzerinde tedarikçilerle paylaﬂ›lmakta, devreye alma
aﬂamas›nda sorgulanmakta ve tedarikçilerle yap›lan
sözleﬂmeler yolu ile güvence alt›na al›nmaktad›r.

Çevre
Çevreyi koruma alt›na almak amac›yla, ürünlerimizin
tasar›m›ndan bertaraf›na kadar geçen tüm süreç için
oluﬂturulan düzenlemeleri takip ederiz. Bu yaklaﬂ›m›n hayata
geçirilmesi tüm tedarikçilerin bu yaklaﬂ›m çerçevesinde
Arçelik A.ﬁ. ile iﬂbirli¤i kurmas›na ba¤l›d›r. Bu çerçevede,
sat›n al›nan malzeme ve tedarikçi baz›nda çevresel
beklentiler de tan›mlanm›ﬂt›r. 2010 y›l›nda üretim tesislerimizde
enerji verimlili¤ini art›rma projeleri ile elde edilen tecrübe ve
kazan›mlar›n, 2011 y›l›ndan itibaren tedarikçilerimizle
paylaﬂ›lmas›n› ve benzer verimlilik projelerinin kademeli
olarak tedarikçilerimize de yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layaca¤›z.
Sat›n ald›¤›m›z malzemelerin çevresel uyumunu sa¤lamak
için, sektörel geliﬂmelere ba¤l› olarak, RoHS (Elektrikli ve
Elektronik Eﬂyalarda Baz› Zararl› Madde Kullan›m›n›n
S›n›rland›r›lmas› Direktifi), WEEE (Elektrikli ve Elektronik Eﬂya
At›klar› Direktifi), REACH (Kimyasallar›n Kayd›,
De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlanmas›na ‹liﬂkin Tüzük ) gibi
yasal direktifler, regülasyon ve tüzüklerin gerekliliklerini takip
eder, tedarikçilerimizin bu düzenlemelere uymas›n› bekleriz.
2011 y›l›nda yerel tedarikçilerimiz için, 'Kimyasallar›n Kayd›,
De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlamas›' anlam›na gelen ve
Avrupa Birli¤i'nde kimyasallara iliﬂkin mevcut birçok mevzuat›
tek bir çat› alt›nda toplayan REACH tüzü¤ünü de kapsayacak
ﬂekilde, çevresel mevzuatlar ve çevresel ﬂartlara uyum
konusunda mail ve portal yoluyla bilgilendirmeler yap›lmas›
ve uygunluk bilgilerinin toplanmas› amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca
çevresel uygunluk konusunda tedarikçilerimize e¤itim
verilmesi de planlanmaktad›r.
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Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde 2006 y›l›nda yürürlü¤e giren
RoHS-Elektrikli ve Elektronik Eﬂyalarda Baz› Zararl›
Maddelerin Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas› Direktifi'ne
uygunlu¤u sa¤lamak için Arçelik A.ﬁ. kendi bünyesinde ve
akredite laboratuarlarda gerekli testleri yapmaktad›r. RoHS,
REACH ve PAH gibi yasal düzenlemeler kapsam›nda Arçelik
A.ﬁ.'nin “Kullan›m› Yasakl› ve S›n›rl› Maddeler Listesi”ne
uygunlu¤unu güvenceye almak için, tedarikçilerimizden
'Malzeme Çevresel Uygunluk Deklarasyonu' temin
edilmektedir. Ayr›ca tedarik kapsam›ndaki maddelerin
belirlenmiﬂ risk s›n›flar›na göre, tedarikçilerimizden çevresel
uygunluk raporlar›n› talep etmekteyiz.

Arçelik denetçi havuzu kullan›larak, yukar›daki baﬂl›klarda
talep edilen gereksinimlerin karﬂ›lan›p karﬂ›lanmad›¤›n›
sorgulamak için tedarikçi entegre denetimleri gerçekleﬂtirilir.
Arçelik denetçi havuzu, denetimler s›ras›nda sadece proses
ve Kalite Yönetim Sistemleri baﬂl›klar›nda de¤il, çal›ﬂma
ortam›/ iﬂ güvenli¤i ve çevresel konularda da kritik
uygunsuzluklarla ilgili tespitlerini ve tecrübelerini paylaﬂmakta
ve izlemektedir. Arçelik A.ﬁ. 2010 y›l›nda tedarikçi
havuzundan 160 tedarikçi ile bu entegre denetimi
gerçekleﬂtirmiﬂ ve denetimlerin sonunda al›nan aksiyonlar
ve takip denetimleri ile %84 uygunsuzluk kapatma oran›na
ulaﬂm›ﬂt›r.

AR-GE ile ‹ﬂbirli¤i
Do¤al kaynaklar› daha az tüketen çevreci ürünler geliﬂtirmeyi
her zaman ön planda tutan Arçelik A.ﬁ. bunun için alternatif
malzeme aray›ﬂ›na girmektedir. ‹htiyaç duyulan malzeme
ve parçalar›n temini için tedarikçilerin tasar›m projelerine
destek vermeleri beklenmektedir. Bu süreci geliﬂtirmek için
Ar-Ge departman› ile tedarikçilerin iﬂbirli¤i teﬂvik edilmektedir.
Ayr›ca, 2010 y›l›nda, yüzey iﬂlemede nanoteknoloji
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Böylece, daha fazla enerji tasarrufu
ile birlikte at›k miktar›nda azalma sa¤lanm›ﬂ; ayr›ca daha az
kimyasal kullan›m›na imkân sa¤layan boya uygulamalar›na
geçilmiﬂtir.
Ürünlerimizde ve kulland›¤›m›z malzemelerde REACH, RoHS
ve benzeri direktiflere uyumu garanti alt›na almak amac›yla
Enerji ve Çevre Yöneticili¤i koordinasyonunda ilgili birimlerden
uzman kiﬂilerin kat›l›m› ile Arçelik-REACH Ekibi
oluﬂturulmuﬂtur. Bu amaçla çal›ﬂan ekip;
• Yasal ve müﬂteri özel ﬂartlar›n› yak›ndan izlemekte,

Daha az enerji tüketen ve daha düﬂük ses seviyesi ile çal›ﬂan
çamaﬂ›r ve bulaﬂ›k makineleri üretmek için, bu amaca hizmet
eden motorlar devreye al›nm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde y›llar içinde
daha çok verimlilik sa¤layan kompresör ve fan motorlar›
sat›n al›nm›ﬂ ve sürekli olarak elektrik sarfiyat›n›n düﬂürülmesi
sa¤lanm›ﬂt›r.

• Teknik ve risk bazl› de¤erlendirmeler yapmakta,
• Arçelik Yasakl› ve S›n›rl› kullan›m gerektiren maddeler
listesini haz›rlay›p, sürekli güncel tutmakta,
• Yasal ve Müﬂteri özel ﬂartlar›n› aﬂarak karﬂ›layacak yeﬂil
ürünler için stratejiler, yol haritalar› ve iﬂ planlar›
haz›rlamakta,
• Tüm ﬂirket genelinde ve tedarikçiler için bilgilendirme,
yay›l›m ve e¤itim faaliyetlerini yürütmekte,
• Tedarik edilen malzeme ve ürünlerin, listedeki zararl›
maddeleri içermeyecek ﬂekilde temini için ilgili birimler
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar› koordine etmekte,
• Faaliyetlerin etkin ve h›zl› bir ﬂekilde yürütülmesi için
gerekli altyap› ve kaynak ihtiyaçlar›n› belirleyip, temini
için çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
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Arçelik A.ﬁ. varl›k nedeni paydaﬂlar› için katma de¤er üretmektir. Tüketici ürünleri üreten bir ﬂirket olarak
da oluﬂturdu¤umuz katma de¤erin temelinde büyük ölçüde ürünlerimiz yatmaktad›r. Dolay›s›yla bizim
için, h›zla de¤iﬂen yaﬂam koﬂullar› ve beklentilere yönelik yenilikçi ve üstün nitelikli ürün ve hizmetler
sunmak kurumsal sürdürülebilirli¤imiz aç›s›ndan hayati bir konumdad›r. Bu yüzden yenilikçilik Arçelik
A.ﬁ.'nin temel ilkesidir. Sürekli yenilik aray›ﬂ›m›z, sadece sektörümüzün de¤il, Türkiye'nin patent ﬂampiyonu
olmam›z› sa¤lam›ﬂ bulunmaktad›r.
Ürünlerimizin büyük ço¤unlu¤u kullan›m› esnas›nda enerji, su ve çeﬂitli sarf malzemelerine ihtiyaç duyar.
Ulaﬂt›¤›m›z tüketici kitlesinin büyüklü¤ünü düﬂündü¤ümüzde de iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadele konusundaki
en önemli sorumlulu¤umuzun bu tüketim ihtiyac›n›n azalt›lmas› oldu¤unu görüyoruz. Bu sebeple, ArGe faaliyetlerimizle ürünlerimizin malzeme kompozisyonu ve kullan›m›ndan kaynaklanan çevresel etkilerin
düﬂürülmesi, tüketicilerin daha sorumlu tercihler yapabilmesi aç›s›ndan bilgilendirilmeleri iklim de¤iﬂikli¤iyle
mücadele stratejimizin en önemli parças›n› oluﬂturur.
Yayg›n, etkin, bilgili yetkili sat›c› ve servis a¤›m›z, çeﬂitli bilgi platformlar›m›z sayesinde, faaliyet gösterdi¤imiz
tüm pazarlarda tüketicilerimiz, ürünlerimize ve bunlarla ilgili ö¤renmek istedikleri tüm bilgiye kolayl›kla
ulaﬂ›r; sat›ﬂ sonras›nda da h›zl› ve sürekli destek al›rlar.
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‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik
Günümüzde sektörümüzü ve dolay›s›yla ürün portfolyolar›n›
etkileyen temel unsurlar, üretimde, ürünlerin kullan›m›
s›ras›nda ve kullan›lan ürünlerin geri dönüﬂümünde do¤al
kaynaklar› en etkin biçimde kullanacak ﬂekilde hareket etmek
ve asgari düzeyde çevresel etki yaratmakt›r. Sektörümüzdeki
enerji verimli ürünler geliﬂtirme e¤ilimini uzun süre önce
öngörerek k›sa ve orta vadeli planlar›m›z› bu do¤rultuda
yeniden yap›land›rd›k. Bu sebeple, araﬂt›rma ve geliﬂtirme
faaliyetlerimizin temelini ürün yaﬂam döngüsü boyunca
çevresel etkilerin kontrolü oluﬂturmaktad›r.
Türkiye ve dünya pazarlar›ndaki konumumuzu yaﬂam›
kolaylaﬂt›ran, çevreci ve yenilikçi ürünlerimize borçluyuz.
Ürün tasar›m, geliﬂtirme ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›m›z›, en
önemli paydaﬂlar›m›z olarak gördü¤ümüz tüketicilerimizin
beklentilerini dikkate alarak gerçekleﬂtiririz.

Tüketici kullan›m›, %94-95
Üretim ve hammadde tedarik, <%4
Ürün geri dönüﬂümü, <%0.3
Ürün lojisti¤i, <%0.1

Sektörümüzde üretilen ürünlerin hayat döngüleri boyunca
oluﬂturduklar› CO2 emisyonu temelli çevresel etkilerinin
büyük ço¤unlu¤u tüketim sürecinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu
yüzden bir yandan üretim süreçlerimizin çevresel etkilerini
azalt›rken di¤er yandan da tüketicilerimizin gönül rahatl›¤›yla
kullanabilecekleri en çevre dostu ürünleri geliﬂtirmek için
çal›ﬂ›yor; kullan›m esnas›nda en az elektrik ve su tüketen,
en az CO2 sal›n›m›na yol açan, en sessiz ürünleri
tüketicilerimize sunmay› hedefliyoruz. Bu anlamda küresel
ürün trendleri ve uluslararas› standartlar› yakinen takip
etmekle yetinmiyor, sahip oldu¤umuz marka de¤eri ve
geliﬂtirdi¤imiz yeni teknolojilerle sektörümüzde dünya çap›nda
öncü olmay› amaçl›yoruz.
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Ortaya koydu¤umuz bu küresel vizyon ile yürüttü¤ümüz ArGe çal›ﬂmalar›m›z sonucunda elde etti¤imiz “inovasyon
ﬂampiyonu” konumunu küresel ölçe¤e taﬂ›mak için
çal›ﬂ›yoruz. Çevre dostu ürünler geliﬂtirmek amac›yla 2010
y›l›nda Ar-Ge yat›r›m ve harcamalar›m›za toplam
12.300.630 TL ay›rd›k.
Son 5 y›lda Türkiye'de üretilen patentlerin %10'una sahip
olan Arçelik A.ﬁ., her y›l 130 civar›nda patent baﬂvurusunda
bulunmaktad›r. Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne (WIPO)
Türkiye'den yap›lan patent baﬂvurular›n›n üçte birinden
fazlas› Arçelik A.ﬁ.'ye aittir. WIPO taraf›ndan en çok
uluslararas› patent baﬂvurusuna sahip ilk 100 ﬂirketin
yay›nland›¤› listede 2010 y›l›nda 95. s›rada yer alan Arçelik
A.ﬁ., listeye Türkiye'den girmeyi baﬂaran tek ﬂirkettir.
2010 y›l›nda, önceki y›llara paralel olarak 142 patent
baﬂvurusu gerçekleﬂtirdik. Yine 2010 y›l›nda, 2009 y›l›
baﬂvurular› için TPE (Türk Patent Enstitüsü) taraf›ndan verilen,
Patent Ligi ﬁampiyonu-En çok Patent Baﬂvurusu Yapan
Firma, Patent Ligi ﬁampiyonu- En çok Patent Tescili alan
Firma ve Patent Alt›n Ödülü-En çok Uluslar aras› Patent
Baﬂvurusu Yapan Firma ödüllerini almaya hak kazand›k.
Arçelik A.ﬁ. fikri haklar ve patent baﬂvurular› konusunda
Türkiye'deki tart›ﬂ›lmaz liderli¤ini korudu¤u gibi Avrupa Birli¤i
program ve projelerinde üstlendi¤i aktif rol ve üniversitelerle
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂbirli¤iyle dünya çap›nda yenilikçi ve fark
yaratan bir firma statüsünü elde etmiﬂtir. Raporlama dönemi
itibariyle Arçelik A.ﬁ.'nin devam eden 5 adet Avrupa Birli¤i
7. Çerçeve Program› Projesi ve 4 adet EUREKA projesi
bulunmaktad›r. Daha önceki Çerçeve Programlar›'nda 2
adet projeyi baﬂar›yla tamamlam›ﬂ olan Arçelik A.ﬁ.
önümüzdeki dönem için de 12 yeni program baﬂvurusu
gerçekleﬂtirmiﬂtir. EUREKA ve Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve
Program› hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiye www.fp7.org.tr/ ve
www.eureka.org.tr/ internet sitelerinden ulaﬂabilirsiniz.
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Ar-Ge çal›ﬂmalar›nda üniversitelerle iﬂbirli¤ine ve kazankazan stratejisine olan inanc›m›z do¤rultusunda raporlama
dönemi itibariyle 214 lisans, yüksek lisans ve doktora tezinin
tamamlanmas›na katk›da bulunduk. Türkiye'de üniversitesanayi iﬂbirli¤i için örnek teﬂkil edecek uygulamalara imza
atarak bir yandan üniversite araﬂt›rmalar›na sa¤lad›¤›m›z
finansal destekle e¤itime ve ö¤rencilere olanaklar sa¤lad›k,
di¤er yandan da Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z› ve dolay›s›yla iﬂ
yap›ﬂ süreçlerimizi daha fazla paydaﬂ›m›z›n kat›l›m›na olanak
tan›yan bir hale getirdik.

Yenilikçi Ürünler
Do¤al kaynaklar› korumay› ve toplam kalite felsefesini esas
alan yönetim anlay›ﬂ›m›z›n bir gere¤i olarak sadece bugünün
de¤il, gelece¤in standartlar›na da uyumlu ürünler geliﬂtirmeyi
hedefliyoruz.
Ürünlerimizin çevresel ve insan sa¤l›¤›na olan etkilerini
azaltmak amac›yla sürekli iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yapmaktay›z.
Do¤al kaynaklar› korumak amac›yla Arçelik A.ﬁ. gelecekte
kullan›lacak çevre dostu ürünleri belirleyen öncü projelere
imza atmakta, sahip oldu¤u 7 ayr› Ar-Ge merkezinde yaklaﬂ›k
800 çal›ﬂan›yla, ç›tay› yükseltmeyi amaçlamaktad›r. Bu
çabalar›m›z›n sonucunda ürünlerimizin büyük ço¤unlu¤u
en üst verimlilik düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ. kullan›lan tüm kimyasallar›n kay›t ve kontrol
alt›na al›nmas›n›; her kimyasal maddenin üreticisinden
kullan›c› sanayiye geçiﬂinde kimyasal güvenli¤ini, gerekli
bilgilerin ak›ﬂ›n› ve tüketicilere kadar ulaﬂ›labilir olmas›n›
sa¤layacak REACH Tüzü¤ü'nü çevrenin ve insan sa¤l›¤›n›n
korunmas› aç›s›ndan en önemli yasal süreçlerden biri olarak
görmekte ve desteklemektedir. Bu kapsamda Arçelik A.ﬁ.,
REACH Tüzü¤ü yükümlülüklerini yerine getirmekte, yeni
iyileﬂtirme projeleri gerçekleﬂtirilmektedir.

Arçelik A.ﬁ., ürünlerinin sebep oldu¤u enerji tüketimi ile ilgili
ulusal ve uluslararas› yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan üretilen ürünler sat›lacaklar› ülkenin
enerji etiketleme direktifleri do¤rultusunda ve ait oldu¤u
enerji s›n›f›n›n belirlenebilmesi için o ülkede kullan›lan
performans test standartlar› çerçevesinde, Arçelik A.ﬁ.
laboratuarlar›nda test edilir. Avrupa Birli¤i Komisyonu'nun,
daha az enerji tüketen elektrikli ve elektronik ev aletlerinin
üretilmesine yönelik yay›mlad›¤› direktifler Türkiye'de
uygulamaya geçirilmeden çok önce Arçelik A.ﬁ. bu
düzenlemelere uygun ürünlerin üretimine baﬂlam›ﬂt›r.
Buzdolaplar›nda A s›n›f›ndan A+ s›n›f›na geçiﬂle, kullan›m
s›ras›ndaki enerji tüketimi yaklaﬂ›k %20, A++ s›n›f›na
geçildi¤inde yaklaﬂ›k %43 azalm›ﬂt›r. Arçelik A.ﬁ., 2010
y›l› sonunda, Avrupa Birli¤i ülkelerinde kullan›lmaya baﬂlanan
enerji etiketi düzenlemesini de ürünlerinde hayata geçirmiﬂtir.
Bu düzenlemeyle tan›mlanan A+++ enerji s›n›f› ürünlerin
kullan›m› s›ras›nda tüketiciler yaklaﬂ›k %60 enerji tasarrufu
sa¤lam›ﬂlard›r. A+++ seviyesinde üretilen çamaﬂ›r makineleri
ile Arçelik A.ﬁ. bir kez daha enerji verimlili¤inde lider konuma
ulaﬂm›ﬂt›r.

Do¤al kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n›, tüketici sa¤l›¤› ve
konforunu ön planda tutmay› ve yenilikçili¤i öngören
vizyonuyla ilerleyen Arçelik A.ﬁ. 2010 y›l›nda da çevre dostu
ürün geliﬂtirme performans› sonucunda “Dünyan›n ilk ve
tekleri” unvan›na sahip ürünlerini piyasaya sunmaya devam
etmiﬂtir. Bu do¤rultuda, 2010 y›l›nda buzdolab› kompresörleri,
elektrik motorlar›, piﬂirici cihazlar, TV ve çamaﬂ›r kurutma
makinesi ürünlerinde de enerji verimlili¤ini art›ran projelere
imza att›k, enerji verimlili¤i sa¤layan ürünlerin piyasadaki
adedini de artt›rd›k.
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Bulaﬂ›k Makinesi

Çamaﬂ›r Makinesi

Do¤al kaynaklar›n kullan›m›n› asgari düzeye indirmek
üzere geliﬂtirdi¤imiz teknolojilerin en yeni örneklerinden
biri, 2010 y›l›nda üretilmeye baﬂlanan “Dünyan›n ilk
A- %30 Enerji S›n›f›ndaki Bulaﬂ›k Makinesi” “Yeni
Ekolojist”tir. "Yeni Ekolojist" Bulaﬂ›k Makinesi Eko6L
program›nda 6 litre ile “dünyan›n en az su tüketen” bulaﬂ›k
makinesidir. Bu ﬂekilde elde y›kamaya oranla y›lda 39 ton
su tasarrufu sa¤lanmaktad›r.

A enerji s›n›f›ndan %50 daha az enerji harcayan 8 kg.'l›k
8124 HST Ekonomist Çamaﬂ›r Makinesi, “Dünyan›n En
Az Elektrik Tüketen Çamaﬂ›r Makinesi”dir. 2010 y›l› sonunda
Avrupa Birli¤i ülkelerinde uygulanmaya baﬂlanan yeni
enerji etiketi regülasyonuna göre en verimli enerji s›n›f›
olan A+++'dan daha verimlidir. Arçelik A.ﬁ. Avrupa Birli¤i
Çevre Ödülleri Türkiye Program›'ndan Ekonomist Çamaﬂ›r
Makinesi ile “Ürün Kategorisi” birincili¤i alm›ﬂt›r.

Bu ürün ayn› zamanda, ekonomi 50C0 program›nda, 13
kiﬂilik bulaﬂ›¤› A enerji s›n›f› makinelere göre %30 daha
az enerji ile ve 10 litre su ile y›kamaktad›r. "Yeni Ekolojist"
2010 y›l› sonunda Avrupa Birli¤i ülkelerinde kullan›lmaya
baﬂlanan yeni enerji etiketi regülasyonundaki en üst s›n›f
olan A+++ s›n›f›ndan da daha verimlidir. Ayr›ca H›zl› 58
dakika program› ile bir saatten k›sa sürede A s›n›f› y›kama
performans› sa¤lar.

Ayr›ca 2010 y›l›nda, 7 kg ile standart ankastre makinelere
göre %40 daha fazla y›kama kapasitesine sahip, 7A-%20
enerji düzeyindeki 2200 ACM Ankastre Çamaﬂ›r Makinesi'ni
ürettik. Ayn› dönemde elektronik-›s› pompas› ve özgün
tambur hareketleriyle yünlü ve ipekli program›nda,
“çamaﬂ›r›n kesinlikle kurudu¤unu garanti eden dünyan›n
ilk çamaﬂ›r kurutma makinesini” ürettik. Bu ürün, ›s› pompas›
teknolojisi sayesinde, 7kg çamaﬂ›r için sadece 2,25 kWh
enerji harcayarak A enerji s›n›f›na göre %30 enerji tasarrufu
sa¤lamaktad›r.
Çamaﬂ›r›n› tan›yan otomatik programa sahip dünyan›n ilk
çamaﬂ›r makinesi 8128 H Autologic (SmartWash)'› piyasaya
sunduk. SmartWash program›yla çamaﬂ›r›n cinsi ve miktar›
alg›lanmakta, kir seviyesi seçimiyle birlikte çamaﬂ›r y›kama
program› tüketicinin seçmesine gerek kalmadan optimum
ﬂekilde oluﬂturulmaktad›r.

"Yeni Ekolojist"

15 dakikada 90 su barda¤› veya 100 çay barda¤› y›kama
kapasiteli, 3 sepetli ticari bulaﬂ›k makinesi CafeBM Bardak
Y›kama Makinesi tüketici konforu sa¤layan ürünlerimizden
biridir. Arçelik A.ﬁ., ayr›ca 92152 TACM iki çekmeceli
ankastre bulaﬂ›k makinesini pazara sunmuﬂtur.
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"Ekonomist"
2010 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz çal›ﬂmalar sonucunda,
Mini LCD 7-8-9 kg. çamaﬂ›r makineleri ile su tüketimi
standart pamuklu çamaﬂ›rlar için ortalama 2 litre azalt›lm›ﬂt›r.
Bu ürünle, hane baﬂ›na y›ll›k 220 çevrimlik kullan›m göz
önüne al›nd›¤›nda, y›lda yaklaﬂ›k 440 litre de¤erinde su
tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
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Buzdolab›

Ankastre F›r›n

Yeni Siyah Orbital A+++ Buzdolab›, 2010 y›l› sonunda
Avrupa'da kullan›lmaya baﬂlanan yeni enerji etiketi
regülasyonuna göre “Tropikal” ürün kategorisinde,
"Dünyan›n En Az Enerji Harcayan ‹lk A+++ No- Frost
Buzdolab›”d›r ve ayn› hacimdeki mevcut A s›n›f› No-Frost
ürünlerden %60, A++ enerji s›n›f›ndan %26 daha az elektrik
tüketimi sa¤lamaktad›r. “A+++ Siyah Orbital”, A enerji
s›n›f› buzdolaplar›n›n 1 y›lda harcad›¤› enerjiyle 2,5 y›l
boyunca çal›ﬂabilmektedir. Bu üründe çevreci bir so¤utkan
gaz olan R600a kullan›lmaktad›r. G›dalar›n nem kayb›n›
azaltarak daha uzun süre tazeliklerini koruyarak
saklanmas›n› sa¤layan "Aktif Dual Cooling" teknolojisine
sahip Yeni Siyah Orbital A+++ ayn› zamanda, 40 dBA ile
düﬂük ses seviyesinde çal›ﬂmaktad›r. Tüm bu özellikleriyle
Yeni Siyah Orbital Buzdolab› 6 adet patent sahibidir.

Arçelik ankastre f›r›nlar hem enerji tüketimleri aç›s›ndan
hem de di¤er üstün özellikleri ile öne ç›kmaktad›rlar: Turbo
Piﬂirme sayesinde; 0,690 kWh enerji tüketen, A enerji
s›n›f›na göre %30 enerji tasarrufu sa¤layan ilk ve "Dünyan›n
En Az Enerji Tüketen Ankastre F›r›n›” tüketicilere sunulan
çevre dostu ürünlerden biridir.

Arçelik A.ﬁ. 2010 y›l›nda, A enerji s›n›f›na göre %20 daha
az enerji tüketen, 600 litrelik geniﬂ iç hacmine sahip, 84
cm Kombi No Frost Buzdolab›'n› ve A+ enerji performans›na
sahip 4 Kap›l› Kombi Inox No- Frost Buzdolab›n› tüketicinin
be¤enisine sunmuﬂtur. Yeni No-Frost sisteminde, so¤utucu
bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az ›s› sal›n›m›
gerçekleﬂir. Mavi ›ﬂ›k teknolojisi ile yeﬂil yaprakl› yiyeceklerin
saklama ömürlerinin uzamas› sa¤lan›r. Koku oluﬂumunu
engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen +) ve
ionizer teknolojisi sayesinde yiyecekler daha hijyenik
koﬂullarda saklan›r.

Kullan›c› dostu bu ürün ayn› zamanda, kir tutmayan
“Oleofobik Nano Kaplama” sayesinde fiziksel aﬂ›nd›r›c›l›
temizlik malzemesi kullan›m›nda azalma sa¤lad›¤› için
çevreyi korur. Dünyada henüz uygulamas› olmayan
Oleofobik Nano Kaplama ile ön kapak iç cam› kir tutmaz
ve çok daha kolay temizlenebilmektedir.
“Surf- Inovatif F›r›n Teknolojisi”ne sahip ankastre f›r›nlar
ile piﬂirme teknolojileri geliﬂmektedir. Bu teknoloji ile Surf
(Surround Flow) homojen piﬂirme sa¤lanmaktad›r. Enerji
tüketimi ve ses seviyesi oldukça düﬂüktür. “Oleofobik
Kaplama” ve “Anti-Finger Print” nano teknolojik kaplama
uygulamalar›, Buhar Destekli F›r›n Teknolojisi, Kullan›c›
Dostu Arayüz ve Kontrol Algoritmalar›, Ak›ll› Ev Teknolojisi
gibi özellikleri ön plana ç›kmaktad›r. Arçelik A.ﬁ. bu ürünü
ile TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD taraf›ndan 2010 y›l›nda
9.'su düzenlenen “Teknoloji Ödülleri” kapsam›nda, “Büyük
Ölçekli Ürün” kategorisinde “Surf ‹novatif F›r›n Teknolojisi”
projesi ile “Teknoloji” ödülünün sahibi olmuﬂtur.

“Siyah Orbital”

“Surf F›r›n”
2010 y›l›nda yap›lan çal›ﬂmalarla, bütün iki kap›l› konvansiyonel
buzdolaplar›nda kullan›lan bak›r miktar›, %23 oran›nda
azalt›lm›ﬂt›r.
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Ürün
Tüketici Elektroni¤i

Klima

LED TV, internet a¤›na ba¤l› TV ve üç boyutlu TV, 2010
y›l›nda, tüketici elektroni¤i sektöründeki 3 ana trendi
oluﬂturmuﬂtur. Daha ince dizayn edilen, daha zengin renk,
kontrast ve netlik kontrolü sa¤layan LED TV, görüntüleme
teknolojilerindeki geliﬂime paralel olarak daha az enerji
tüketmektedir.

2009 y›l›nda üretilen Beko 9500 Süper Invertech Klima,
uyku modunda 19 dba ses seviyesi ile dünyan›n en sessiz
klimas› olmas›n›n yan› s›ra R 410A çevre dostu gaz ile
çal›ﬂmaktad›r. A s›n›f› klimalara göre %50 daha tasarrufludur.

Grundig Energy Star Televizyon, “Avrupa'n›n Energy Star
onay› alm›ﬂ ilk LCD TV”sidir. 32", 40",46" ve 55" LED TV ise,
ayn› ekran büyüklü¤ündeki LCD TV'lere göre %40 daha
az enerji tüketmesinin yan› s›ra, çevreye daha duyarl›
teknoloji kullan›larak kurﬂunsuz ve c›vas›z malzeme ile
üretilmiﬂtir. Bu ürünler, sa¤lad›klar› enerji tasarrufu, en az
iki y›ll›k garantisi, ürün iadesi, geri dönüﬂümü ve tehlikeli
madde bar›nd›rmamas› özellikleri sayesinde Eco Label
onay› alm›ﬂt›r.
2010 y›l›nda ayr›ca Türkiye'nin ilk 55" 200 Hz Full HD 3
boyutlu LED televizyonu üretilmiﬂtir. Edge LED, FHD + 200
Hz en son panel teknolojisiyle çok canl› renkler ve daha
net görüntü kalitesi vermektedir. USB PVR özelli¤i sayesinde
dijital yay›nlar durdurulabilmekte ve kaydedilebilmektedir.
DVB-T+C ile hem karasal hem kablolu dijital yay›nlar
izlenebilmektedir. Cam ayak ile tamamlanan alüminyum
tasar›ma sahip 55" 200 Hz Full HD 3 boyutlu LED televizyonu,
“The Chicago Athenaeum Good Design” ödülüne sahiptir.
Grundig markas› ile yeni LED TV gam› pazara sunulmuﬂtur.
FineArts LED TV ve Vision 8 LED TV hem Red Dot
“Honourable Mention” hem de Plus X “Ease of Use” ödüllerini
kazanm›ﬂt›r.
Standart LCD televizyonlara göre %40'a varan enerji
tasarrufu sa¤layan Beko LED TV, ince görünümüyle göz
doldurmaktad›r. Beko LED TV'nin Full Motion Plus teknolojisi
ve saniyede 100Hz tarama h›z› en iyi görüntüyü tüketiciye
sunmaktad›r.
Kablo ve karasal yay›nlarla beraber uydu yay›nlar›n› da
ilave kutu gerektirmeden alabilen tümleﬂik TV geliﬂtirilmiﬂtir.
Avrupa'da de¤iﬂik ülkelerde faaliyet gösteren operatörlerden
onay alan bu televizyonlar, yüksek teknolojide HD kalitesinde
yay›n izlenmesine ve say›sal yay›nlar›n USB üzerine
kaydedilmesine imkân tan›maktad›r. Mevcut bant
geniﬂliklerini daha verimli kullanmak amac›yla Avrupa'n›n
geçmeyi planlad›¤› gelecek nesil karasal yay›nc›l›k format›
DVB-T2 için altyap› çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
Arçelik A.ﬁ. içerik haklar›n›n korunmas›n› sa¤layan ileri
ﬂifreleme sistemlerini içeren CI + teknolojisini destekleyen
televizyonlar› devreye alm›ﬂt›r. HD kalitesinde görüntüleri
ek bir donan›ma ihtiyaç duymadan oynatabilme özelli¤ini
içeren DivX HD Plus televizyonlar pazara sunulmuﬂtur.
Dünyada ilk olarak DivX HD Plus onay›n› alan firmalardan
biri Arçelik A.ﬁ.'dir.
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Beko 9500 Süper Invertech Klima, so¤utma modunda iken
ortamdaki nem oran›n› alg›lar ve ani so¤utma yapmak
yerine nem oran›n› konfor seviyesinde tutacak ﬂekilde
çal›ﬂ›r. Böylece aﬂ›r› nem düﬂmesi sonucu kullan›c›larda
oluﬂan fiziksel rahats›zl›klar›n önüne geçilmiﬂ olur. Ayr›ca,
The British Allergy Foundation sertifikal› anti-alerjik filtresinin
içerisinde bulunan özel enzimler sayesinde havada uçuﬂan,
alerjik özelli¤e sahip maddelerin protein yap›s› bozularak
deaktive edilmektedir.

Ürün Bilgilendirmesi
Müﬂterilerimize ürünlerimiz hakk›nda net ve güvenilir bilgi
sa¤lamak, bizim için ürünlerimizin kalitesi kadar önemlidir.
Arçelik A.ﬁ., tüketiciyle buluﬂan her ürünü için, ürünün
performans›, çal›ﬂma ﬂekli ve kullan›m bilgileri, güvenli
kullan›m uyar›lar›n›, garanti süresi ve ﬂartlar› ile ilgili gerekli
bilgileri etiket, broﬂür ve kitapç›k ile sunmaktad›r. Tüketiciye
sunulan bu bilgiler, ürünlerimizin üretildi¤i ve sat›ld›¤›
ülkelerde yürürlükteki kanun ve mevzuatlara uygun olarak
haz›rlan›r.

Enerji Etiketleri
Ürünlerimizin enerji performans›n› tüketiciye “Enerji Etiketi”
ile iletiriz. Enerji etiketi, her bir ürün grubu için standartlar›n,
direktiflerin ve regülasyonlar›n tariflendi¤i ﬂekilde haz›rlan›r
ve ürün üzerinde kullan›c›ya sunulur. Bu etiketle ürünün
enerji performans›n›n yan› s›ra cinsi, boyutlar› ve ses seviyesi
gibi bilgiler de tüketiciye sunulur.
Ürünlerimiz ve servislerimiz ile ilgili kalite uyum ve enerji
tüketim de¤erleri ile ilgili herhangi bir bilgi paylaﬂmadan
önce bu bilgilerin do¤rulu¤unu üniversiteler ve araﬂt›rma
ﬂirketleri vas›tas›yla akredite laboratuarlarda yeniden test
eder, bilginin do¤rulu¤u konusunda bu kurumlar›n onay›n›
al›r›z. Enerji etiketlemesi ile ilgili tariflere tam uyum gösteririz.
2010 y›l› sonunda, Avrupa Birli¤i ülkelerine sat›lan 3 ürünün
mevcut enerji etiketi yenilenmiﬂtir. Ayr›ca, ilk defa
televizyonlar için enerji etiketi tariflendirilmiﬂtir. Kullan›m›
2011'den sonra zorunlu hale gelecek olan bu yeni etiketleri,
Arçelik A.ﬁ. gönüllü olarak birçok modelinde kullanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Yeni enerji etiketlerinde en üst s›n›f "A+++"
olarak belirlenmiﬂtir. Avrupa Komisyonu, di¤er ürünler için
de yeni etiket geçiﬂi konusunda çal›ﬂmaktad›r. Çal›ﬂmalar
Arçelik A.ﬁ.'nin üyesi oldu¤u CECED (Avrupa Beyaz Eﬂya
Üreticileri Derne¤i) bünyesinde yak›ndan takip edilmektedir.
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Arçelik A.ﬁ., Avrupa Beyaz Eﬂya Üreticileri Derne¤i'nin (CECED)
Avrupa Komisyonu ile birlikte yürüttü¤ü, ürünlerin enerji verimlili¤i
etiketlerinin do¤rulu¤unu test eden ATLETE (Appliance Testing
for Energy Label Evaluation) projesinde yer alm›ﬂt›r. Arçelik
A.ﬁ.'nin uluslararas› markas› Beko'ya ait 3 farkl› model buzdolab›,
ATLETE Projesi'nde tüm ölçüm ve testleri baﬂar›yla tamamlam›ﬂt›r.

Arçelik ürünlerinin performans›, çal›ﬂma ﬂekli ve kullan›m›na
dair bilgileri sundu¤u ürün etiketleri ile ayn› zamanda
çevresel fark›ndal›k yaratmay› amaçlamaktad›r. Bu
do¤rultuda AB Eco Etiketi ya da EuP enerji etiketi kullanarak
çevre dostu televizyonlara dair fark›ndal›¤› artt›rmay›
hedeflemekteyiz.

Türkiye Reklamc›lar Derne¤i'ndeki aktif üyeli¤imiz sayesinde
tüketicilere do¤ru ve güvenilir bilgi aktarma ilkesine ve ilgili etik
standartlara uyumun teﬂvik edilmesi için çal›ﬂmaktay›z.

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›m›z
Müﬂterilerin sipariﬂlerine en h›zl› ﬂekilde cevap verecek
esnek bir üretim ve da¤›t›m optimizasyonu, Arçelik A.ﬁ.
için tedarik zinciri planlamas›n›n temelini oluﬂturmaktad›r.
Arçelik müﬂteri beklentileri ve memnuniyeti do¤rultusunda
sipariﬂ de¤iﬂikli¤i ve acil müﬂteri talepleri için olabildi¤ince
esnek bir Sipariﬂ-Üretim-Sevkiyat altyap›s› oluﬂturmay› ilke
edinmiﬂtir. Arçelik A.ﬁ.'nin Tüketici Hizmetleri kapsam›nda,
Merkezi Da¤›t›m Sistemi ile ürünlerin yetkili sat›c›dan
sat›lmas›ndan, tüketiciye kurulumlar› gerçekleﬂinceye kadar
olan süreç takip edilmektedir. Da¤›t›m a¤›n›n etkin bir
ﬂekilde iﬂlemesi ad›na, yetkili sat›c›lar›n›n kendilerini
geliﬂtirmelerine katk›da bulunmakta, ayn› zamanda da¤›t›m›n
çevreye olan etkisini en aza indirmek amac›yla yeni çözümler
geliﬂtirmekteyiz.

Yetkili Sat›c›lar›m›zla ‹letiﬂimimiz
Sistemimizin verimli iﬂleyebilmesi ad›na, yetkili sat›c›lar›m›zla
sürekli iletiﬂim içinde olmak son derece önemlidir. Türkiye'nin
dört bir yan›nda bulunan yaklaﬂ›k 3.600 yetkili sat›c›m›z ile
birlikte müﬂterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için
çal›ﬂmaktay›z. Bu kapsamda, yetkili sat›c›lar›m›z›n kapasite
ve becerilerini geliﬂtirebilmeleri ad›na çeﬂitli e¤itim
programlar› gerçekleﬂtiririz. Bunun yan› s›ra, “Arçelik TV”
ve “Beko TV” kapal› devre televizyon kanal› yay›nlar›m›z ve
internet üzerinden sürekli e¤itimler ile yetkili sat›c›lar›m›za
ulaﬂ›r›z.

Yetkili sat›c›lar›m›z, farkl› ürün grubu tan›t›mlar›n›, reklamlar›,
bölgesel kampanyalar›, HD içerikleri tüketicilere DS TV
üzerinden net ve kaliteli ﬂekilde sunmaktad›r. Ayn› zamanda
ma¤azalar›m›zda bulunan DS TV sisteminin önemli bir
parças› olan ‹nteraktif LCD TV üzerinden ürünlerimizi ekrana
dokunarak, ekran üzerinde hareket ettirerek ürünlerimizi
tüketicilerin daha yak›ndan tan›malar›n› ve kullan›yormuﬂ
hissi vererek en uygun karar› vermelerine yard›mc› oluyoruz.
2010 y›l›nda, Arçelik yetkili sat›c›lar› için ürün ve sat›ﬂ
teknikleri e¤itimleri olmak üzere toplam 171 e¤itim program›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Arçelik ve Beko yetkili sat›c›lar›m›zdan
toplam 3.303 sat›ﬂ temsilcisi bu programlara kat›lm›ﬂt›r.

Arçelik Ticari ‹klimlendirme alan›nda son kullan›c› müﬂterilere
perakende sat›ﬂ yapman›n yan› s›ra, profesyonel kanalda
karar vericilere yönelik B2B pazarlama ve hizmet altyap›s›
sunmaktad›r. Arçelik A.ﬁ. Klima Akademisi VRS Multi Ace
Sistem klimalar›n› pazara sunman›n yan›nda, sat›ﬂ
uzmanlar›n›n, uygulama ve sat›ﬂ sonras› hizmet personelinin,
yetkili sat›c› ve servislerden oluﬂan iﬂ ortaklar›n›n teorik ve
pratik e¤itimini gerçekleﬂtirmektedir. Ayr›ca, Arçelik Klima
Akademi'de yetkili sat›c›lar›m›za ve servislerimize vermekte
oldu¤umuz e¤itimlere “Enerji Yöneticili¤i” e¤itimleri de dahil
edilmiﬂtir. Bu kapsamda yetkili sat›c›lar›m›za enerji yöneticili¤i,
etüd-proje e¤itimi ve yetkisi verilmektedir.
Düzenledi¤imiz Yetkili Sat›c› Toplant›lar› ile yetkili
sat›c›lar›m›za Arçelik'in hedefleri hakk›nda bilgi aktar›r, ayn›
zamanda onlar›n geri bildirimlerini al›r›z. Yan› s›ra, “Yard›m
Program›” ad›n› verdi¤imiz bir iletiﬂim ve yönetim platformu
sayesinde yetkili sat›c›lar›m›zla çift tarafl› iletiﬂimimizi
geliﬂtirmekteyiz. “Beyaz Tur” ad›n› verdi¤imiz programlarla
yetkili sat›c›lar›m›z›n üretim tesislerimizi ziyaret etmesini
sa¤lamaktay›z.
Düzenledi¤imiz ziyaretler, toplant›lar ve e¤itimlerin yan›
s›ra, yetkili sat›c›lar›m›z› Arçelik A.ﬁ. ve Koç Grubu taraf›ndan
yürütülen gönüllü projelerde yer almalar› için teﬂvik ederiz.
Enerji tasarrufu sa¤layan ürünlerimizin sat›ﬂlar›n› art›rmak
için tan›t›m ve reklam giriﬂimleri ile birlikte çeﬂitli sosyoekolojik projeleri yetkili sat›c›lar›m›z ile iﬂbirli¤i içinde
yürütürüz.
Yetkili Sat›c›lar›m›zla
‹letiﬂim Metotlar›m›z

Üretim Tesisleri Ziyareti

27 Arçelik Yetkili Sat›c›s›
26 Beko Yetkili Sat›c›s›

E¤itim Say›lar›

Yetkili sat›c›lar›m›zla ayr›ca, Internet üzerinden ma¤aza
teﬂhirlerinde bulunan LCD TV'ler için TV yay›n› iletiﬂimi
yap›yoruz. Yetkili sat›c›lar›n ma¤azalar›na kurulu LCD TV
ekranlar› üzerinden, DS TV isimli özel bir yay›n sistemi ile
Arçelik A.ﬁ.'nin geliﬂtirdi¤i özel ürün içerikleri ve HD
görüntüler yay›nlanmaktad›r. DS TV, 2008'in Haziran ay›ndan
beri internet üzerinden 7/24 yay›n yapmaktad›r.

2010 y›l› Hedef Kitlesi

Arçelik için 78 E¤itim Kursu
Beko için 32 E¤itim Kursu
Arçelik ve Beko için
61 Ortak E¤itim Kursu

Sat›ﬂ Temsilcisi E¤itimleri

2371 Yetkili Sat›c› Personeli
2139 Arçelik Sat›ﬂ Temsilcisi
1164 Beko Sat›ﬂ Temsilcisi
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Ürün

Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklaﬂ›mlar
Geniﬂ yetkili sat›c› a¤›m›z arac›l›¤›yla ürünlerin tam zaman›nda
ve talep edilen adette tüketicilere ulaﬂt›r›ld›¤›n› kontrol etmek
için düzenli olarak teslimat yüzdesini takip ederiz. Müﬂteri
hizmet seviyesinin en önemli göstergelerinden biri olan bu
oran, 2010 y›l›nda, her türlü kontrol d›ﬂ› etkene ra¤men %92
seviyesine yükselmiﬂtir. Ayn› zamanda, konsolide stok miktar›
önemli ölçüde azalm›ﬂ, dolay›s›yla Tedarik Zinciri Dönüﬂüm
Program›'n›n birinci aya¤› olan esnek üretim optimizasyonunda ileri bir aﬂamaya geçilmiﬂtir.
Tedarik Zinciri Dönüﬂüm Program›'n›n ikinci aya¤›n›n
baﬂlat›lmas› ile birlikte, talep planlama faaliyetleri tüm
pazarlarda devreye al›nacak; talep, üst düzey kapasite,
üretim ve tedarik planlamas› haftal›k periyotlarda yap›lacak
ve günlük olarak revize edilecektir.
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Filo emisyon de¤erlerini iyileﬂtirmek ad›na, Yetkili Servisler
ve Tüketici Hizmetleri kapsam›nda emisyon sal›n›m› düﬂük
olan araçlar tercih edilmekte, 5 yaﬂ›n› geçen araçlar
yenilenmektedir. Ayr›ca, yetkili servisler kulland›klar› el tipi
bilgisayar sayesinde, sahadaki teknik personele ideal
seviyede iﬂ da¤›t›m› yapmaktad›r. Bu ﬂekilde hizmet kalitesi
art›r›lmakta ve verimlilik sa¤lanmaktad›r.
Türkiye'den yap›lan ihracat›n çevreye duyarl› yöntemlerle
gerçekleﬂtirilmesi Arçelik A.ﬁ. için son derece önemlidir.
2010 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz ihracat›n %72'si denizyolu,
%26's› karayolu, %2'si ise tren yolu ile sa¤lanm›ﬂt›r. 2011'de
ise hedefimiz ihracat›n %73'ünü denizden, %24'ünü karadan
ve %3'ünü tren yolu ile gerçekleﬂtirmektir.

Müﬂteriye sipariﬂi en h›zl› ﬂekilde ulaﬂt›racak esnek bir üretim
ve da¤›t›m operasyonu sa¤larken, bunu çevreye duyarl› bir
yaklaﬂ›m içinde gerçekleﬂtirmek için tedarikçi lokasyonlar›n›
ve da¤›t›m depo noktalar›n› “Çevreye Duyarl› ﬁebeke A¤›”
yaklaﬂ›m› içinde belirlemek hedeflenmektedir. Bu yaklaﬂ›m
sayesinde, tedarikçi lokasyonlar› ile birlikte da¤›t›m depo
noktalar›, çevreye duyarl› taﬂ›ma tiplerini en etkin ﬂekilde
kullanmay› sa¤layacak ve taﬂ›ma kaynakl› sera gaz›
emisyonlar›n› minimuma indirecek ﬂekilde belirlenmektedir.

Ürünlerin limanlara varmas›ndan sonra da¤›t›m› esnas›nda
mümkün oldu¤unca demiryolu ve nehir yolu taﬂ›mac›l›¤›
tercih edilmektedir. E¤er karayolu d›ﬂ›nda alternatif
bulunmuyorsa, araçlar›n ebat ve doluluklar› etkin bir ﬂekilde
de¤erlendirilerek kullan›lan araç say›s›n›n azalt›lmas› için
çal›ﬂ›lmaktad›r. Sevkiyat›n direkt müﬂterilere yap›lmas›na
dikkat edilmekte, bu ﬂekilde gereksiz taﬂ›mac›l›k ve depo
kullan›m› azalt›lmaktad›r. 2011 y›l›nda Polonya'ya kara yolu
ile gerçekleﬂtirilen taﬂ›malar›n %35'inin denizyoluna
kayd›r›lmas› hedeflenmektedir.

2010 y›l›nda Adana ve Antalya'da “bayi ortak depo kullan›m›”
uygulamas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. 2011'de ise Ankara, ‹zmir, Konya
'da ortak depolar devreye al›nacakt›r. Ortak depo kullan›m›
ile etkin stok takibi ve profesyonel depo yönetimi mümkün
olmaktad›r. Bu ﬂekilde ürün çeﬂidi ve bulunabilirli¤inde art›ﬂ
görülmekte, müﬂteriye hizmet süresinde iyileﬂme sa¤lanmakta
ve ürün hasarlar› s›f›rlanmaktad›r.

Ayr›ca konteyner sahas› çal›ﬂmalar› ile boﬂ konteyner hareketi
azalt›lmaktad›r. Limanlara yak›n depo proje çal›ﬂmalar› ise
sürmektedir. 2011 y›l›nda Antwerp deponun devreye al›nmas›
planlanmaktad›r. Bu sayede hizmet seviyesi ve nakliye
sürelerinde iyileﬂme sa¤lanacakt›r.2011 y›l›nda demiryolu
kullan›m›n›n artmas› için Koç Holding genelinde proje
çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.

"Rota ve Yük Optimizasyonu Sistemi" sayesinde ise ideal
say›da araç kullan›lmakta ve bu sayede ulaﬂt›rma kaynakl›
zararl› gazlar›n sal›n›m› azalt›lmaktad›r. Bu kapsamda, 2011
y›l› için %10 iyileﬂme hedeflenmektedir. Bunun yan› s›ra,
depolarda kullan›lan LPG'li forkliftlerden elektrikli forkliftlere
geçiﬂ planlanmaktad›r. Bu sayede 2010 y›l›nda 13.765 ton
olarak gerçekleﬂen CO2 emisyonunun 2011 y›l›nda 8.200
tona düﬂmesi hedeflenmektedir. Bunlar›n yan› s›ra depolarda
tasarruflu ayd›nlatmaya geçilmesi planlanmakta bu sayede
enerjinin verimli kullan›lmas› amaçlanmaktad›r. Araçlar›n
maksimum dolulukta minimum mesafe kat etmesini sa¤lamak
amac›yla, depo içi taﬂ›ma ve yükleme ekipmanlar›
de¤iﬂtirilmiﬂ, 2010 y›l›nda al›nan ve ilerleyen dönemlerde
al›nmaya devam edecek yaz›l›mlar sayesinde dinamik
rotalama süreçleri geliﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca, karayolu
taﬂ›mac›l›¤›na uygun yeni araçlar sözleﬂme ile kay›t alt›na
al›nmakt›r. Araç içi doluluk oranlar›n›n artmas› sayesinde,
bir yandan zararl› gaz emisyonlar› azalt›lm›ﬂ, di¤er yandan
müﬂteri hizmet seviyesi artt›r›lm›ﬂt›r.

2010 y›l›nda, ithalat›m›z›n %77'si deniz, %21'i kara ve %2'si
tren yoluyla gerçekleﬂmiﬂtir. 2011 y›l›nda ise, Mersin Liman›'na
ithal ürün giriﬂlerini %2 oran›nda artt›rmay› hedeflemekteyiz.
Ayr›ca geri dönüﬂümlü kasa yönetimi sistemi ile
ambajlamadan tasarruf edilecek ve kasalar vas›tas›yla
malzeme lojisti¤inde sefer say›s› 2011 y›l›nda %1 oran›nda
azalt›lacakt›r.

Sat›ﬂ Sonras›nda
Arçelik A.ﬁ. için kaliteli ürünleri tüketiciye güçlü sat›ﬂ teﬂkilat›
ile do¤ru zamanda sunmak kadar etkin sat›ﬂ sonras› hizmeti
sunabilmek de önemlidir. Bu do¤rultuda, müﬂteri
memnuniyeti modelimiz, toplam kalite ilkemiz çerçevesinde
geliﬂen politikam›z› ﬂekillendirmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Arçelik A.ﬁ., Türkiye'de yetkili sat›c› ve servisleri sayesinde,
dayan›kl› tüketim sektöründeki en büyük hizmet a¤›na
sahiptir. Arçelik Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü
kapsam›ndaki Tüketici Hizmetleri, 2010 y›l›nda, Türkiye'de
10 bölge yöneticili¤ine ba¤l› yaklaﬂ›k 576 yetkili servisi,
5.277 araç park›, yaklaﬂ›k 5.414'ü teknik olmak üzere 10.833
çal›ﬂan› ile sahada hizmet vermiﬂtir. Teknik elemanlar
Tüketici Hizmetleri bünyesindeki Teknik Hizmetler ve E¤itim
Yöneticili¤i taraf›ndan e¤itim verilerek sertifikaland›r›lmaktad›r. Ayr›ca, 2007 y›l›ndan bu yana, Servis TV kanal›
arac›l›¤›yla teknisyenlerimize ürünlerimizle ilgili e¤itimler
vermekteyiz. Servis TV üzerinden, e¤itimlerin yan› s›ra
interaktif test ve anketler düzenlenmektedir.
Arçelik A.ﬁ. için tüketiciye uygun zamanda randevu
verilmesi, buna uyulmas›, montaj› yapan teknisyenlerin,
müﬂteriye ürünle birlikte ulaﬂmas› ve servis hizmetinin tek
seferde tamamlanmas›, servis esnas›nda yeterli zaman
ayr›lmas›, verilen hizmete uygun çal›ﬂanlarla k›sa zamanda
ve tek seferde uygun maliyetle çözüm üretilmesi ve
müﬂterinin memnun edilmesi son derece önemlidir. Bu
do¤rultuda, servislerin iﬂleyiﬂini ölçmek ad›na bir performans
sistemi geliﬂtirilmiﬂ ve uygulamaya al›nm›ﬂt›r. Tüketici
memnuniyetini art›rmak için montaj servisi s›ras›nda, CRM
projesi kapsam›nda tüketicilere anket uygulanmakt›r. Bu
sayede, sat›ﬂ ve pazarlama kanal›n›n daha iyi hizmet
verebilmesi için gerekli olan veriler sahada toplanmaktad›r.
Daha iyi ürün ve hizmet kalitesi sa¤lamak için verilen hizmet
kay›tlar› de¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca, seçilmiﬂ servislerimizde hizmette farkl›laﬂmay› ve
müﬂteri memnuniyetinin art›r›lmas› hedeflenmektedir. Bu
do¤rultuda, ankastre ürünlerde ve kombi alan›nda
servislerde uzmanlaﬂmaya gidilmektedir.
Türkiye pazar›nda sahip oldu¤u tecrübeyi, müﬂterilerine
sundu¤u yüksek standartl› ve kaliteli hizmeti uluslar aras›
pazarlara yans›tmak Arçelik A.ﬁ.'nin birincil hedeflerindendir.
Bu sebeple, Arçelik A.ﬁ.'nin baﬂar›s›n›n yap›taﬂlar›ndan biri
olan yetkili sat›c› teﬂkilat›, yurtd›ﬂ› pazarlarda da ayn› ﬂekilde
faaliyet göstermektedir. Toplamda 2.000'den fazla servis
noktas› ve servis ﬂirketi ile ürünlerimizi müﬂterilerimize üst
düzey kalitede servis ile sunmaktay›z.

Ça¤r› Merkezi
Arçelik Ça¤r› Merkezi (444 0 888) tüketicilere 7/24 hizmet
verirken öneri ve talepleri k›sa sürede de¤erlendirerek
müﬂteri memnuniyetini en üst düzeye ç›karmay›
hedeflemektedir. Gelen öneri ve eleﬂtirileri ilgili birimlere
aktararak tüketici beklentilerini karﬂ›layacak yeni ürünlerin
geliﬂtirilmesine katk› sa¤lamak Arçelik Ça¤r› Merkezi'nin
en temel görevidir.
Telefon ve e-mailin yan› s›ra faks ve mektup ile gelen tüketici
talepleri de¤erlendirilmekte, gelen taleplerin önemli bir
k›sm› an›nda telefonda çözülmektedir (First Line Support‹lk Ad›m Deste¤i). Hizmet seviyesini yükseltmek amac›yla
tüketici memnuniyeti anketleri düzenleyen Arçelik Ça¤r›
Merkezi, ald›¤› geribildirimleri geliﬂtirilmeye aç›k f›rsatlar
olarak de¤erlendirmektedir.
Yurtiçindeki tüketicilerle 1991'den beri iletiﬂim içinde olan
Arçelik Ça¤r› Merkezi, uluslararas› ça¤r› merkezi olma
hedefi do¤rultusunda, 2008'de Avusturya Elektrabregenz,
Beko ve Altus ve 2009'da Almanya Grundig'in ard›ndan,
2010 y›l›nda da Almanya Beko'nun sat›ﬂ öncesi ve sat›ﬂ
sonras› ça¤r› merkezi hizmetlerini Türkiye bünyesine katm›ﬂ;
böylece yurtd›ﬂ› ça¤r› merkezi hizmet a¤›n› geniﬂletmiﬂtir.

Teknolojik altyap›s›, hizmet ve süreç kalitesi
ve müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m› sayesinde,
Arçelik Ça¤r› Merkezi, III. IMI Conferences
Istanbul Call Center Awards'da kendi
kategorisinde “En ‹yi Ça¤r› Merkezi
Ödülü”nün sahibi olmuﬂtur.

En ‹yi
Ça¤r›
Merkezi
Ödülü

Yasa gere¤i Türkiye’de ana ürün gruplar›
için öngörülen minimum garanti süresi
2 y›l olmas›na ra¤men, Arçelik A.ﬁ. 1998
y›l›ndan bu yana ürünlerini 3 y›l garanti
hizmeti ile sunmaktad›r.
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Ürün

Müﬂteri Memnuniyeti
Daha yenilikçi ürünler sunabilmek ve hizmet kalitemizi
art›rabilmek, müﬂterilerimizin ürün ve servislerimiz
hakk›ndaki görüﬂ ve ﬂikayetlerini dikkate alabilmek için
2008'den beri her y›l Türkiye'de Arçelik ve Beko markalar›na
iliﬂkin müﬂteri memnuniyeti anketleri düzenlenmektedir.
2010 y›l› boyunca, yurtiçi pazarda gerçekleﬂtirilen
memnuniyet anketlerinin yan› s›ra, ‹ngiltere, S›rbistan,
Danimarka gibi pazar pay›n›n giderek artt›¤› ülkelerde
yo¤un tüketici memnuniyeti anketleri düzenlenmiﬂtir. Bu
ﬂekilde farkl› kültürlerdeki tüketicilerin önerileri ve beklentileri
de¤erlendirilmeye al›nm›ﬂt›r.

Ürünlerin Bertaraf›, Yeniden Kullan›m›
ve Geri Dönüﬂümü
Arçelik A.ﬁ. için sat›ﬂ sonras› hizmet teknik servis ile s›n›rl›
de¤ildir. Ürünlerin yaﬂam döngüsü boyunca uyulmas›
gereken tüm yasal düzenlemeler takip edilmektedir. Müﬂteri
taraf›ndan kullan›lan ve ömrünü tamamlayan ürünler için
bu ürünlerin geri al›nmas›, bertaraf›, geri dönüﬂümü ve
yeniden kullan›m› konusunda yasal düzenlemeler takip
edilmektedir. Bu konuda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Standard› temel al›nmaktad›r.
Ayr›ca, Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin 2003'ten beri uyum
gösterdikleri, elektrikli ve elektronik ürün üreticilerinin pazara
sunduklar› ürünlerin bertaraf›, geri dönüﬂtürülmesi, geri
kazan›lmas› ve yeniden uygulanmas› hükümlerini getiren
2002/96/EC say›l› WEEE Direktifi'ne (Elektrikli ve Elektronik
Eﬂya At›klar› Direktifi) uyumunu Arçelik A.ﬁ. toplama ve
geri dönüﬂüm mekanizmalar› ile gerçekleﬂtirmektedir. Bu
do¤rultuda, Arçelik A.ﬁ., ürünlerin kullan›m ömürleri sonunda
toplanmas› ve bertaraf› için hizmet sunan birçok toplama
mekanizmas›n›n üyesidir. Ayr›ca, Avrupa Birli¤i d›ﬂ›ndaki
pazarlarda WEEE Direktifi'ne uyum sa¤lanmas› için gönüllü
olarak destek verilmektedir. Bu do¤rultuda, 2011 y›l›nda
baﬂlayaca¤›m›z proje ile WEEE kapsam›nda Türkiye'de
gerçekleﬂecek faaliyetleri belirleyerek TÜRKBESD (Türk
Beyaz Eﬂya Sanayicileri Derne¤i) ile birlikte ömrü dolan
ürünlerin toplanmas›, taﬂ›nmas›, geri kazan›m› ve/veya
bertaraf›na iliﬂkin bir sistem kurulacakt›r. Proje temelinde,
bir üniversite ile 1995 y›l› öncesinde üretilen ve CFC-11
so¤utucu gaz› içeren buzdolaplar› kapsaml› olarak
incelenecek ve bir anket çal›ﬂmas› ile tüketicilerden ç›kan
eski ürünlerin WEEE sistemine nas›l dahil edilebilece¤i
araﬂt›r›lacakt›r.
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Yine WEEE kapsam›nda, kullan›m ömrü tamamlanm›ﬂ at›k
ürünler ve parçalar toplanmakta, ay›klanmakta ve geri
dönüﬂtürülmek üzere lisansl› geri dönüﬂüm tesislerine
gönderilmektedir. Kullan›lan hammadde ve malzemelerde
sa¤lanan iyileﬂtirme ile Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan üretilen
beyaz eﬂyan›n cinsine ba¤l› olarak ürünlerin geri
dönüﬂtürülebilme oran› %83,9 ile %98,0 aras›nda
de¤iﬂmektedir. Avrupa Birli¤i Komisyonu Direktifi'ne göre
ise büyük elektrik ve elektronik ev aletleri için geri kazan›m
oran› %80 olarak belirlenmiﬂtir.
Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan üretilen çamaﬂ›r makinelerinin geri
dönüﬂtürülebilme oran› %99 olmakla beraber, çamaﬂ›r
makinesi ambalajlar›n›n tamam› geri dönüﬂtürülebilmektedir.
Kondanserli kurutma makineleri %98 oran›nda geri
dönüﬂtürülebilir malzemeden oluﬂmaktad›r. Arçelik
buzdolaplar› %99, bulaﬂ›k makineleri ise %84 oran›nda
geri dönüﬂtürülebilmektedirler. Elektronik cihazlar›n %8892'si geri dönüﬂtürülebilmektedir. Arçelik f›r›nlar›n %91'i,
ambalaj malzemelerinin ise tamam› geri dönüﬂtürülebilmektedir. Ayr›ca, ürünlerimizde kulland›¤›m›z plastik
malzemenin tamam› geri dönüﬂtürülebilir niteliktedir. Bu
sayede çevreye zararl› plastik at›klar da ortadan
kald›r›lmaktad›r.
Ayr›ca, ürünlerin ambalaj hacmi ve a¤›rl›¤›, asgari at›k
üretecek ﬂekilde tasarlanmaktad›r. Arçelik A.ﬁ. at›k
ambalajlar için Türkiye'de ve Avrupa'da lisansl› geri dönüﬂüm
firmalar›yla anlaﬂmal› çal›ﬂmaktad›r.
Tüm ‹ﬂletmelerimizde, yeniden kullan›m› teﬂvik ederek
kaynak verimlili¤ini sa¤lamak üzere, 1997 y›l›ndan bu yana
"Yeniden De¤erlendirme Merkezleri" kurulmuﬂtur.

‹yileﬂtirme
Kaynaklar›n
Geri
Kazan›m›

‹nceleme

Yeniden
De¤erlendirme
Merkezi
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Ürünlerimizde kulland›¤›m›z hammadde ve malzemelerin
geri dönüﬂtürülebilme oranlar› aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir.
Ürün ambalajlar›m›z›n ise tamam› geri
dönüﬂtürülebilmektedir.

Malzemeler
Metaller
Plastik
Cam
Kimyasallar*
Kauçuk
Di¤erleri
Komponentler

Durum
%100 geri dönüﬂtürülebilir
%100 geri dönüﬂtürülebilir
%100 geri dönüﬂtürülebilir
Geri dönüﬂtürülemez
%100 geri dönüﬂtürülebilir
%81 geri dönüﬂtürülebilir
%80 geri dönüﬂtürülebilir

Ayr›ca, iç sevkiyatlarda geri kazan›lm›ﬂ malzemeden imal
edilen ekipmanlar kullan›lmaktad›r. Elektrik motorlar›n›n iç
sevkiyat›nda, kompozit ambalaj at›klar›n›n geri
dönüﬂümünden elde edilmiﬂ kasalar kullan›lmaktad›r.
Ürünlerimizin kullan›m süreci için gerçekleﬂtirdi¤imiz do¤al
kaynak tasarrufu sa¤layacak projelerimizin yan›nda,
ürünlerimizin ambalajlar› için de çevreci yaklaﬂ›mlar
benimsiyoruz. 2010 y›l›nda ambalajlarda kulland›¤›m›z
do¤al kaynaklarda tasarruf sa¤lamak için çeﬂitli projeler
geliﬂtirdik.

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

F›r›nlar›m›z›n ambalajlar›n›n tahta kullan›m›nda
%85, karton kullan›m›nda %60 azalt›m

Arçelik A.ﬁ., atık ev eﬂyalarının geri
dönüﬂümü ile ilgili direktifin Türkiye 'ye
uyumlaﬂtırılması ve geri dönüﬂüm için
sistem kurulması konusunda gönüllü
olarak, Türk Beyaz Eﬂya Sanayicileri
Derne¤i ile birlikte çalıﬂmaktadır.

sa¤layarak yaklaﬂ›k 1.650 a¤ac›n kesilmesinin
önüne geçtik.
•

Kompresör ürünün yurtiçi ve yurtd›ﬂ›
sevkiyatlar›nda, sevkiyat sonras›nda iﬂletmeye
geri dönen ve birden çok kez kullan›labilen yeni
bir ambalaj sistemine geçtik. Bu sayede, eski

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

tip ambalajlamada kullan›lan tahta, karton, metal
köﬂebent, polyform plaka, çivi, naylon
film, polyester ﬂerit-toka gibi malzemelerin

Ürünlerimizin stoklanmas›, taﬂ›nmas› ve d›ﬂ etkenlerden
korunmas› için karton, plastik ve tahta ambalaj kullan›yoruz.
Daha çevreci, geri kazan›labilir ve az miktarda ambalaj
malzemesi kullanabilmek amac›yla çal›ﬂmalar yürütüyoruz.
Asgari at›k üretimine neden olacak, çevresel etkisi en aza
indirilmiﬂ ﬂekilde tasarlanm›ﬂ ambalaj kullan›yoruz. Ambalaj
kullan›m› nedeniyle oluﬂan kaynak kullan›mlar›n› azaltmak
için projeler geliﬂtiriyoruz. Örne¤in kulland›¤›m›z karton
ambalajlar›n %60'› geri kazan›lm›ﬂ karton içermektedir.
Ayr›ca buzdolab› ambalajlar›n›n üzerine etiket kullanmadan
markalama yap›yoruz. Bu sayede 87,5 ton kâ¤›t sarfiyat›n›
engellemeyi hedefliyoruz.

kullan›m›na son verildi.
Ayr›ca, yine 2010 y›l›nda, TV ürünü için tüketiciye
sunulan garanti belgesi ve ek dökümanlar›n
tasar›m›nda de¤iﬂikli¤e giderek sayfa say›s›nda
azalt›m ve bu sayede %50 oran›nda ka¤›t tasarrufu
sa¤lad›k.

Kulland›¤›m›z Ambalaj Türleri
Ambalaj Malzemesi

Bulaﬂ›k
Makinesi

Buzdolab›

Çamaﬂ›r
Makinesi

Çamaﬂ›r Kurutma
Makinesi

Piﬂirici
Cihazlar

Elektronik
Cihazlar

Karton
Plastik
Tahta
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Toplumsal gelisimi

destekliyoruz
Ürünlerimiz ça¤daﬂ, geliﬂmiﬂ, refah toplumlar›n›n simgesidir. Birçok toplumsal araﬂt›rmalarda
televizyon, so¤utucu ve y›kay›c› cihazlara sahip olmak s›kl›kla kullan›lan kalk›nm›ﬂl›k
göstergeleridir: sadece al›m gücü göstergesi olmas›ndan dolay› de¤il, ayn› zamanda ça¤daﬂ
bir yaﬂam, sa¤l›k ve hijyen standard›na iﬂaret etti¤inden dolay›. Bu sebeple, kalk›nmay› tüm
boyutlar›yla de¤erlendiriyor, iﬂ stratejimizin önemli bir bileﬂeni olarak destekliyoruz.
Faaliyet gösterdi¤imiz co¤rafyada sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›ndaki rolümüzü,
ekonomik alanlar›n yan›nda, sosyokültürel geliﬂim katk›yla tan›ml›yoruz. Bu amaçla inisiyatif
alarak birçok projeyi hayata geçiriyor, sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirlikleri oluﬂturuyoruz.
Böylelikle, ortak amaçlara birlikte daha kolay ulaﬂabiliyor, uzmanl›klar›ndan destek al›yoruz.
Gerçekleﬂtirdi¤imiz projelerde, çal›ﬂanlar›m›z›n, yetkili sat›c› ve servislerimizin, tedarikçi ve
iﬂ ortaklar›m›z›n da gönüllü kat›l›m›n› sa¤layarak oluﬂturdu¤umuz sinerjiyle sorunlar›n
çözümüne destek veriyoruz.
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Toplumsal Sorumluluk Anlay›ﬂ›
Planlad›¤› ve uygulad›¤› projelerde
toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket
eden Arçelik A.ﬁ. yerel geliﬂime ve
toplumsal yaﬂam standartlar›n›n
yükseltilmesi ilkesine inan›r, faaliyet
gösterdi¤i co¤rafyalarda yaratt›¤› yerel
istihdam ve dolayl› ekonomik etki ile
yetinmeyerek sürdürülebilir geliﬂimin
önünü açacak toplumsal ve çevresel
projeleri hayata geçirir. Ba¤l› oldu¤u
Koç Holding'in ulusal projelerine
deste¤ini sunmakla birlikte, sivil toplum
kuruluﬂlar›yla ortak hareket ederek
do¤ru noktalarda kendi ulusal ve
uluslararas› projelerini
gerçekleﬂtirmeye gayret eder.
“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n”
vizyonu uyar›nca sosyal sorumluluk
bilincinin öncelikle bir kurum kültürü
haline gelmesi gerekti¤ine inanan
Arçelik A.ﬁ. bu yönetsel yaklaﬂ›m
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do¤rultusunda çal›ﬂanlar›n›n, yetkili
sat›c›lar›n›n ve servislerinin dünyaya
sayg›l› bireyler olarak hareketlerine
eﬂlik eder. Bilinçlendirme faaliyetlerini
kurum içinde baﬂlat›r, çal›ﬂan kat›l›m›na
uygun yap›daki projeleri haz›rlar ve
mutlak önem verdi¤i gönüllülük
yaklaﬂ›m›n› teﬂvik eder.
Faaliyet gösterdi¤imiz tüm ülkelerdeki
çal›ﬂanlar›m›z, yetkili sat›c›lar›m›z ve
servislerimiz, tedarikçilerimiz ve iﬂ
ortaklar›m›z; k›saca tüm de¤er
zincirimiz bir Gönüllü Aile oluﬂturur.
Toplumsal sorunlar›n kal›c› çözümünün
ancak iﬂin gönüllülerince
gerçekleﬂtirilebilece¤ine olan inanc›m›z
do¤rultusunda de¤er zincirimiz
mensuplar›nca oluﬂturulan “Gönüllü
Tak›mlar›” uzmanl›k, gayret ve
zamanlar›n› toplum için de¤er
yaratacak faaliyetlerde kullan›r ve

bunlar› hiçbir karﬂ›l›k beklemeden,
ahlaki birer gerek olarak yerine
getirirler.
Dünyadaki sayg›nl›¤›n› herﬂeyden önce
bu kurumsal de¤erlerine ve taviz
vermedi¤i ilkelerine borçlu olan Arçelik
A.ﬁ. paydaﬂlar›na, önümüzdeki
dönemde de bu do¤rultudaki
ad›mlar›n› artt›rarak sürdürme
taahhütünü vermektedir.
Toplumsal projelerinin yan› s›ra kültür,
sanat ve spor alanlar›nda sponsorluklar
ve ba¤›ﬂlar gerçekleﬂtiren Arçelik A.ﬁ.
bu uygulamalar›na hem ulusal hem de
uluslararas› düzeyde devam
etmektedir.
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Toplumsal Projeler ve Destek Faaliyetleri
Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i Program› - Türkiye
• Bizim Odalar

2004'ten beri Milli E¤itim
Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile maddi
olanaklar› k›s›tl› ö¤rencilerimizin
bireysel geliﬂimlerine destek
olmak amac›yla yürüttü¤ümüz
E¤itimde Gönül Birli¤i Program›
ve bu kapsamdaki projelerimizle
program bitiminde 300 yat›l›
ilkö¤retim bölge okulunda e¤itim
gören 200.000 çocu¤umuza
ulaﬂm›ﬂ olmay› hedefliyoruz.
Ö¤rencilerimizin e¤itim ve
geliﬂim standartlar›n› yükseltmeyi
ve topluma örnek bireyler
kazand›rmay› amaçlayan
program›m›za iliﬂkin muhtelif
projelere raporlama döneminde
de h›z kesmeden devam etmiﬂ
bulunmaktay›z.

Bizim Odalar projesi ile yat›l›
okullarda ve ailelerinden uzakta
yaﬂayan ö¤rencilerimizin okul
sonras›nda zamanlar›n›
de¤erlendirebilecekleri, kültür ve
sanat faaliyetleri
sürdürebilecekleri ve dolay›s›yla
kiﬂisel geliﬂimlerine yard›mc›
olacak ortam›n haz›rlanmas›
amaçlanmaktad›r.
• Onlar da Çocuktu
Proje ile ö¤rencilerin kendileriyle
benzer e¤itim formasyonuna
sahip baﬂar›l› örneklerle
tan›ﬂt›r›lmalar›, ülkenin gelece¤i
için önemli birer birey olduklar›n›n
bu rol modeller arac›l›¤›yla
anlat›lmas› ve gelece¤e iliﬂkin
hedeflerine inanmalar›
amaçlanmaktad›r.

• E¤itim Bursu
Yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda
baﬂar›l› olan ö¤rencilerin
ortaö¤renim hayatlar›n› devam
ettirebilmeleri için kendilerine
maddi destek sa¤lanmaktad›r.
• Ö¤retmene Destek ve E¤itim
Yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›nda
çal›ﬂan ö¤retmen ve yöneticilerin
bireysel geliﬂimlerine destek
olmak için seminerler ve atölyeler
düzenlenmektedir.
• Gönüllü Aile Birli¤i
Gerçekleﬂtirilen projelerin
kal›c›l›¤›n› sa¤lamak ve yerel
düzeyde bir gönüllülük
yaklaﬂ›m›n› geliﬂtirmek amac›yla
Gönüllü Aile Birlikleri oluﬂturulmuﬂ
ve bu birliklerin ilgili okullarda
gözlem ve yard›m birimleri olarak
görev almalar› sa¤lanm›ﬂt›r.
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• “Çevremizi ve Do¤al Kaynaklar›m›z› Koruyal›m” Yar›ﬂmas›
Gönüllü Aile etkinlikleri kapsam›nda ikinci kez gerçekleﬂtirdi¤imiz “Çevremizi ve Do¤al
Kaynaklar›m›z› Koruyal›m” kompozisyon, ﬂiir ve resim yar›ﬂmas› ile ö¤rencilerin dünyada azalmakta
olan do¤al kaynaklar›n korunmas› ve su ve enerji tasarrufu konular›nda bilinçlendirilmeleri
hedeflenmiﬂtir. Yat›l› bölge ilkö¤retim okullar›ndan 450 'ye yak›n eserin kat›ld›¤› yar›ﬂman›n
ard›ndan E¤itimde Gönül Birli¤i Program›'n›n ilk gününden bu yana gerçekleﬂtirilen projeler bir
kitapta derlenmiﬂtir.
Yar›ﬂmaya kat›lan eserler öncelikle ö¤retmenler ve okul yöneticileri taraf›ndan de¤erlendirmeye
tabi tutulmuﬂlard›r. Her okulun seçti¤i tüm kategorilerdeki en iyi üç çal›ﬂma Arçelik A.ﬁ.
çal›ﬂanlar›ndan oluﬂan seçici kurul taraf›ndan de¤erlendirilmeye tabi tutulmuﬂ ve internet
üzerinden Türkiye'deki ve uluslararas› tüm ofislerde 2500 çal›ﬂan›m›z›n görüﬂlerine sunulmuﬂtur.
Baﬂar›l› ö¤renciler ve okul yöneticileri Arçelik Gönüllü Ailesi'nin davetlisi olarak ‹stanbul'da
a¤›rlanm›ﬂ ve ödülleri takdim edilmiﬂtir.

Bir önceki KSS raporumuzda 2009-2010
e¤itim ö¤retim dönemine iliﬂkin ortaya
koydu¤umuz hedefi gerçekleﬂtirerek
program kapsam›na Ad›yaman,
Batman, Diyarbak›r, Siirt ve Bitlis illerini
de alm›ﬂ ve 55 ilde 258 yat›l› ilkö¤retim
bölge okuluna ulaﬂm›ﬂ bulunmaktay›z.
2010-2011 e¤itim ö¤retim dönemi için
hedefimiz ﬁ›rnak, Tunceli, Muﬂ, Bingöl
ve Bart›n illerini de programa dahil
ederek 60 ilde 299 okula ulaﬂm›ﬂ
olmakt›r.
2004-2005
2005-2006
2006-2007
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2007-2008
2008-2009
2009-2010

2010-2011
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Ülkem ‹çin - Türkiye
Koç Holding'in 2006 y›l›ndan bu yana
gerçekleﬂtirdi¤i, holdinge ba¤l› ﬂirket
çal›ﬂanlar› ile bayileri aras›nda sosyal
sorumluluk alg›s›n›n geliﬂtirilmesini ve
bu yöndeki aktif kat›l›mlar›n› teﬂvik
etmeyi amaçlayan Ülkem ‹çin projesine
Arçelik A.ﬁ. ilk günden beri binlerce
çal›ﬂan›, yetkili sat›c› ve servisi ile
destek vermektedir. E¤itim, sa¤l›k,
çevre, kültür ve sanat alanlar›nda 81
ilde gerçekleﬂtirilen muhtelif projelerle
yerel geliﬂim ve yaﬂam standartlar›n›n
yükseltilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Ülkem ‹çin projesi kapsam›nda son
olarak raporlama döneminde “Ulusal
Kan Ba¤›ﬂ Kampanyas›”
düzenlenmiﬂtir. Türk K›z›lay› iﬂbirli¤iyle
gerçekleﬂtirilen bilgilendirici toplant›lar
ile baﬂlayan kampanyan›n ilk aya¤›na
8300 Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂan› kat›lm›ﬂt›r.
‹ki etapta gerçekleﬂtirilen kan ba¤›ﬂ›
için firma genelinde 5775 gönüllü
baﬂvuru yap›lm›ﬂ olup, sa¤l›k durumu
uygun olan çal›ﬂanlar›m›zdan toplamda
4849 ünite kan toplanm›ﬂt›r. ‹llerde
Sat›ﬂ Bölge Yöneticilikleri ve Ülkem
‹çin Elçileri taraf›ndan yürütülen
kampanyaya yetkili sat›c› ve servislerin
de yo¤un kat›l›m› gerçekleﬂmiﬂtir.

• Changzhou Çocuk Refah
Enstitüsü - Çin

• 2010 ﬁanghay Dünya
Fuar› - Çin

• Afet Sonras› Destek
Rusya

Beko Electrical Appliances Co.
Ltd., Arçelik A.ﬁ.'nin yerel
geliﬂime ve toplumsal yaﬂam
standartlar›n›n yükseltilmesine
atfetti¤i önem do¤rultusunda
yetim çocuklar›n bak›m ve e¤itim
gördü¤ü Changzou Children
Welfare Institute'a (Changzoi
Çocuk Refah Enstitüsü) yard›mda
bulunmuﬂtur.

Uluslararas› alandaki
sponsorluklar›na bir yenisini
ekleyen Beko, EXPO 2010
Shanghai'da Türkiye
pavilyonunun teknoloji
sponsorlu¤unu üstlenerek
ülke tan›t›m›na katk›da
bulunmuﬂtur.

Beko LLC 2010'da Rusya'n›n
Kirzhach ﬂehri yak›nlar›ndaki
Vladimir bölgesinde ç›kan
yang›n›n ard›ndan ma¤dur
durumda bulunan 70'in
üzerindeki aileye beyaz eﬂya
yard›m›nda bulunmuﬂtur.

61

Toplum

Meslek Lisesi Memleket Meselesi - Türkiye
Arçelik A.ﬁ. Koç Holding'in 2006'dan beri aral›ks›z olarak
sürdürdü¤ü, mesleki/teknik e¤itimin ülke ekonomisi
üzerindeki önemi konusunda fark›ndal›k yaratmay› ve
gençleri mesleki e¤itime özendirerek nitelikli iﬂgücünün
yetiﬂtirilmesine katk› sa¤lamay› hedefleyen MLMM projesine
ilk günden beri aktif olarak destek vermektedir. Raporlama
döneminde de Gönüllü Tak›mlar›m›z ö¤rencileri
yönlendirmek ve geliﬂimlerine destek vermek amac›yla
“Meslek Lisesi Koçlar›” olarak görev üstlenmiﬂlerdir.
2009-2010 e¤itim ö¤retim döneminde say›lar› 28'e ulaﬂan
“Meslek Lisesi Koçlar›,” meslek lisesi ö¤rencileriyle biraraya
gelerek bilgi ve deneyimlerini onlarla paylaﬂmaktad›rlar.
E¤itim dönemi içerisinde MLMM kapsam›nda ö¤rencilerin
bilgi, beceri ve yetkinliklerini artt›rma amac›yla düzenlenen
“Mesleki E¤itimin Gelece¤i Senin Gelece¤in” temal›
yar›ﬂmada Arçelik'in “Meslek Lisesi Koçlar›” ö¤rencilere
destek vermiﬂtir.
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Proje ekibi oluﬂturulmas›ndan detayland›rmaya, planlamadan
baﬂvuru sürecine kadar her aﬂamada ö¤rencilere yard›mc›
olan Arçelik Meslek Lisesi Koçlar›'n›n liderli¤indeki Kocaeli
Gebze Ticaret Meslek Lisesi, “E-Stajyer” projesi ile yar›ﬂma
birincili¤ini elde etmiﬂtir. MLMM projesi kapsam›nda 20092010 e¤itim ö¤retim döneminde say›lar› 896'ya ç›kan burslu
ö¤rencilerimize ve gelecekteki di¤er ö¤rencilerimize
deste¤imiz artarak devam edecektir.
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Spora Destek
Beko Basketbol Ligi (Türkiye)
Türkiye'de ve dünyada “Basketbolun Sponsoru” olmak misyonuyla yola ç›kan Arçelik A.ﬁ., Beko markas›n›n yenilikçi,
genç ve dinamik marka imaj› ve hedefleri do¤rultusunda 2006'dan beri devam ettirdi¤i Türkiye Basketbol Ligi sponsorlu¤unu
2010 y›l›nda uzatma karar› ald›. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Arçelik A.ﬁ. aras›ndaki bu güç birli¤inin ilerleyen
y›llarda da güçlenerek devam edece¤ini öngörüyoruz. Uluslararas› arenada ülkemizi baﬂar›yla temsil edecek yeni nesil
sporcular›m›z›n yetiﬂmesinde basketbolun tan›t›m›n›n ve gençlerin bu alana yönelmeleri için gerekli olan maddi koﬂullar›n
öneminin fark›nda olan Arçelik A.ﬁ., bu sorumlulu¤u ayn› zamanda Beko'nun marka de¤erinin ayr›lmaz bir parças› olarak
kabul etmektedir. Bu amaçla her y›l gerçekleﬂtirdi¤imiz “Beko All Star” ve “Beko Basketbol Ligi Y›l›n Oyuncusu” gibi
etkinlikler 2010 y›l›nda da devam etmiﬂtir.
Bu alandaki çal›ﬂmalar›m›zla ilgili daha detayl› bilgiye www.tbl.org.tr/beko/index.asp?sezon=2011-2012 adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Beko Basketball Bundesliga (Almanya)
“Baketbolun Sponsoru” ve “Dünya Markas›” misyon ve vizyonuyla 2009 y›l›nda Almanya Basketbol Ligi'nin isim sponsoru
olan Beko, bu do¤rultudaki faaliyetlerine raporlama döneminde de devam etmiﬂtir. 2010'da Beko Basketball Bundesliga
All Star Day, Beko BBL Top Four, Beko BBL Champions Cup ve Beko Super Cup 2010 gibi etkinliklere sponsor olarak
Almanya'da basketbola verdi¤i deste¤i sürdürmüﬂtür.

16. Londra Türk Film Festivali (‹ngiltere)
Beko Plc. 16. Londra Türk Film Festivali'nin sponsoru olarak hem Türk sinemas›na destek olmuﬂ, hem de yurtd›ﬂ›ndaki
sponsorluk faaliyetlerine bir yenisini eklemiﬂtir.

Beko Basketbol Ligi (Rusya)
Türkiye ve Almanya'daki basketbol ligi sponsorluklar›n›n ard›ndan son olarak Rusya Basketbol Ligi'nin sponsorlu¤unu
üstlenen Beko 2010 itibariyle bu lige de ad›n› vermiﬂtir.

2010 Fiba Dünya Basketbol ﬁampiyonas›
Türkiye'nin ev sahipli¤ini gerçekleﬂtirdi¤i 2010 FIBA Dünya Basketbol ﬁampiyonas›'n›n en büyük sponsoru Beko olmuﬂtur.

Petersburg Samovar 2010 (Rusya)
Beko LLC, Uluslararas› V. Festivali'nin Rusya aya¤› olan Petersburg Samovar 2010'da semaver ve telve ürünleri ile çay
ve kahve kültürünü tan›t›c› etkinliklere destek vermiﬂtir.

Arçelik A.ﬁ.'nin raporlama dönemi içerisinde gerçekleﬂtirdi¤i ba¤›ﬂ ve sponsorluklara iliﬂkin ayr›nt›lara
kurumsal web sitemizde bulunan Kültür, Sanat ve Spora Destek bölümünden ulaﬂabilirsiniz. http://www.arcelikas.com/sayfa/181/Kultur__Sanat_ve_Spora_Destek
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Kurumsal Ödüller ve Baﬂar›lar

•

Eskiﬂehir Buzdolab› ‹ﬂletmesi - TPM Verimlilik Yönetimi Özel Ödülü.

•

Bolu Piﬂirici Cihazlar ‹ﬂletmesi - TPM Mükemmellik Ödülü.

•

Arçelik A.ﬁ. - Capital 500 "En çok istihdam sa¤layan ﬂirket" kategorisinde üçüncü ve "En çok ihracat yapan ﬂirket"
ikincilik ödülleri.

•

Arçelik A.ﬁ. - Capital Dergisi "Türkiye'nin En Be¤enilen ﬁirketleri Araﬂt›rmas›" Üçüncülük Ödülü.

•

Arçelik A.ﬁ. "AB Çevre Ödülleri Avrupa Program›” “Yönetim” kategorisinde ilk üç finalistten biri.

•

Arçelik A.ﬁ. - “AB Çevre Ödülleri Türkiye Program›” sürdürülebilir geliﬂime katk›lar›yla “Yönetim” ve Ekonomist
çamaﬂ›r makinesi ile “Ürün” kategorilerinde birincilik ödülleri.

•

Beko DFN 71042 S bulaﬂ›k makinesi - Plus X Tasar›m, Kullan›m Kolayl›¤› ve Ekoloji Ödülleri.

•

Beko DRW 11400 FB ›s›tma çekmecesi - Plus X Tasar›m ve Ekoloji Ödülleri.

•

Beko XL9 WMB 91242 LC çamaﬂ›r makinesi - Plus X Kullan›m Kolayl›¤› ve Ekoloji Ödülleri.

•

Blomberg TKF 7459 A kurutma makinesi - Plus X Ekoloji Ödülü.

•

Blomberg Greenplus GSN 9582 XB7 bulaﬂ›k makinesi - Plus X Kullan›m Kolayl›¤› ve Ekoloji Ödülleri.

•

Blomberg WNF 8447 A50 çamaﬂ›r makinesi - Plus X Kullan›m Kolayl›¤› ve Ekoloji Ödülleri.

•

Blomberg Greenplus BEO 9761 X ankastre f›r›n - Plus X Tasar›m ve Ekoloji Ödülleri.

•

Arçelik A.ﬁ. - Türk Patent Enstitüsü “En çok patent baﬂvurusu yapan firma”, “En çok patent tescili alan firma” ve
“En çok uluslararas› patent baﬂvurusu yapan firma” kategorilerinde birincilik ve alt›n patent ödülleri.

•

Beko LED TV - Red Dot Tasar›m Onur Ödülü.

•

Beko WME 7247 çamaﬂ›r makinesi - Which? Tüketici Dergisi "Best Buy".

•

Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf› (TTGV) “Dr. Ak›n Çakmakç› Üniversite Sanayi ‹ﬂbirli¤i - "En Baﬂar›l› Tez ve Kuruluﬂ"
Ödülü.
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•

Leisure Cookmaster CM101FRKP - Which? Tüketici Dergisi "Best Buy".

•

Grundig Fine Arts TV - Home Vision Test Magazine'den “iyi not” ald›.

•

Grundig 40'' FineArts LED TV ve Grundig Vision8 LED TV - Red Dot Onur Ödülü ve Plus X Kullan›m Kolayl›¤› Ödülleri.

•

Beko 4 More GNE 114610 FX buzdolab› - Plus X Tasar›m ve Kullan›m Kolayl›¤› Ödülleri.

•

Beko One Touch DFN 1000 X bulaﬂ›k makinesi - Plus X Tasar›m ve Kullan›m Kolayl›¤› Ödülleri.

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

•

Beko OCM 25500 X kompakt ankastre f›r›n - Plus X Tasar›m ve Kullan›m Kolayl›¤› Ödülleri.

•

Blomberg BGM 15320 DX PR profesyonel solo f›r›n - Plus X Tasar›m Ödülü.

•

Grundig Vision8 LED TV ve Grundig FineArts LED TV - Plus X Kullan›m Kolayl›¤› Ödülü.

•

Blomberg TKF 8439 A kurutma makinesi - Plus X Kullan›m Kolayl›¤› Ödülü.

•

Blomberg BEO 9770 X ankastre f›r›n - Plus X Tasar›m ve Kullan›m Kolayl›¤› Ödülleri.

•

Blomberg 4 Kap›l› Side-By-Side KQD 1360 X buzdolab› - Plus X Tasar›m ve Kullan›m Kolayl›¤› Ödülleri.

•

Beko Plc. ‹ngiltere'de "En ‹yi Dayan›kl› Tüketim ﬁirketi" ve "Sektöründe En H›zl› Büyüyen ﬁirket" Ödülleri.

•

Beko WM7335W çamaﬂ›r makinesi - Which? Tüketici Dergisi "Best Buy".

•

Beko LLC, Rusya Enerji Kurumu - "Enerji Tasarruflu Ürünler Üreten En ‹yi ﬁirket" Ödülü.

•

Beko Plc., Euronics ve Currys (DSG) - ‹ngiltere'de "Y›l›n Beyaz Eﬂya Tedarikçisi" Ödülü.

•

Blomberg Domino Ocak Serisi, Ankastre F›r›n, Grundig 40” Rom Led TV ve 40” Vision8 Led TV - "The Chicago
Athenaeum" (Mimari ve Tasar›m Müzesi) “Good Design” Ödülleri.

•

Arçelik Ankastre Domino Ocak Serisi ve Arçelik 4 Kap› Joker Bölmeli Buzdolab› - Design Turkey, ‹yi Tasar›m
Ödülü.

•

DesignUM firmas›n›n Arçelik için tasarlad›¤› tost makinesi - Design Turkey, Üstün Tasar›m Ödülü.

•

“Surf® - ‹novatif F›r›n Teknolojisi” projesi - TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD 9. Teknoloji Ödülleri "Büyük Ölçekli Ürün"
kategorisi Teknoloji Ödülü.

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporlamas›
Sürdürülebilir geliﬂim ve faaliyet co¤rafyalar›m›zda toplumsal kalk›nman›n sa¤lanmas› hususlar›ndaki sorumluluklar›m›za
iliﬂkin sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlar›ndaki taahhüt, uygulama, hedef ve performans sonuçlar›m›z›n aç›k
ve dürüst bir özetini paydaﬂlar›m›za sundu¤umuz sürdürülebilirlik raporlamas› çal›ﬂmam›z› ﬂeffaf ve hesap verebilir
bir organizasyon olmak ad›na önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu nedenle Arçelik A.ﬁ. olarak uygulama düzeyimizi
her geçen y›l art›r›yoruz.
Aral›k 2010'da yay›nlad›¤›m›z bir önceki sürdürülebilirlik raporu uygulamam›za, bu y›l birçok yenilik getirdik. Geçmiﬂ
uygulamalarda oldu¤u gibi raporlama kapsam›n›n, içerik yap›s›n›n ve kalitesinin, veri ölçüm ve aç›klama tekniklerinin
belirlenmesinde GRI Raporlama Standard› ilkelerini kullanmakla birlikte, farkl› olarak bu y›lki çal›ﬂmam›z› daha fazla
performans göstergesinde aç›klama yaparak B uygulama düzeyinde gerçekleﬂtiriyoruz. Yine geçti¤imiz y›ldan farkl›
olarak 2 takvim y›l›n› kapsayan performans aç›klamas› yerine bu raporlama çal›ﬂmam›z›n içeri¤ini 1 Ocak 2010 - 31
Aral›k 2010 aras›ndaki 1 takvim y›l›n› kapsayan performans aç›klamalar› oluﬂturmaktad›r.
Arçelik A.ﬁ. 2010 Sürdürülebilirlik Raporu içeri¤inde yapt›¤›m›z aç›klamalarda GRI Standard›'n›n sundu¤u kapsam
belirleme ilkelerine uygun olarak üretim, sat›ﬂ, istihdam boyutlar›, sürdürülebilirlik performans› alanlar›ndaki belirgin
etkisi ve merkez teﬂkilat›yla birlikte organizasyonumuzun en büyük k›sm›n› oluﬂturmas› sebebiyle--Türkiye
operasyonumuzun performans verileri temel al›nm›ﬂt›r. Ancak gerekli oldu¤u durumlarda ﬂirket geneline ait performans
verilerinden de faydalan›lm›ﬂ olup, bu gibi aç›klamalar söz konusu oldu¤unda gerekli uyar›lar yap›lm›ﬂt›r.
Arçelik A.ﬁ. 2010 Sürdürülebilirlik Raporu'nun temel içeri¤ini ve hedef okuyucu kitlesini, organizasyonumuzun tüm
fonksiyonlar›n›n temsil edildi¤i Arçelik A.ﬁ. Sürdürülebilirlik Çal›ﬂma Grubu'nun kat›l›m›yla, GRI Standard›'nda önerilen
konu ve paydaﬂ önceliklendirme tekniklerine göre gerçekleﬂtirilmiﬂ çal›ﬂmalar oluﬂturmaktad›r.
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Performans Verileri (*)

2008

2009

2010

3.615

3.065

3.487

Türkiye (Milyon EURO)

-

1.474

1.718

Avrupa (Milyon EURO)

-

1.238

1.329

Di¤er (Milyon EURO)

-

353

440

Beyaz Eﬂya (Milyon EURO)

-

2.044

2.208

Tüketici Elektroni¤i (Milyon EURO)

-

554

631

Di¤er (Milyon EURO)

-

467

648

1.027

1.011

1.040

232

348

321

15

268

330

3

234

276

Toplam Varl›klar (Milyon EURO)

3.204

2.975

3.573

Toplam K›sa Vadeli Yükümlülükler (Milyon EURO)

1.397

1.472

1.143

Toplam Yükümlülükler (Milyon EURO)

2.269

2.705

1.910

935

1.270

1.663

Ödenen Temettüler (Milyon EURO)

54

1

55

Yat›r›m Harcamalar› (Milyon EURO)

187

96

127

0,013

0,069

0,186

Y›l Sonu Hisse Fiyat› (EURO)

0,96

2,71

3,81

Y›l Sonu Piyasa De¤eri (Milyon EURO)

385

1.830

2.572

-

8,21

8,55

7.639

7.170

7.347

7.639

7.170

7.347

7.855

6.353

6.911

5.893

5.379

5.745

625

577

706

1.266

333

389

65

63

62

6

1

9

(216)

817

436

-

-

656.999

Ham Maddeler - Plastikler (Ton)

-

-

59.263

Ham Maddeler - Metaller (Ton)

-

-

244.045

Ham Maddeler - Di¤er (Ton)

-

-

186

Malzemeler (Ton)(2)

-

-

343.630

Kimyasallar (Ton)(3)

-

-

9.875

EKONOM‹K ve YÖNETSEL PERFORMANS VER‹LER‹
Net Sat›ﬂlar (Milyon EURO)
Bölgelere Göre

Ürün Grubuna Göre

Brüt Kar (Milyon EURO)
Faaliyet Kar› (Milyon EURO)
Vergi Öncesi Kar (Milyon EURO)
Net Kar (Milyon EURO)

Özkaynaklar (Milyon EURO)

Temettü (EURO)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Üretilen Ekonomik De¤er (Milyon TL)
Gelirler (Milyon TL)
Da¤›t›lan Ekonomik De¤er (Milyon TL)
Toplam ‹ﬂletme Maliyeti (Milyon TL)
Personel Giderleri (Milyon TL)
Kaynak Sa¤lay›c›lara Ödemeler (Milyon TL)
Devletlere Ödenen Kurumlar Vergisi (Milyon TL)
Toplum Yarar›na Yat›r›mlar (Milyon TL)
Biriken Ekonomik De¤er (Milyon TL)
ÇEVRESEL PERFORMANS VER‹LER‹
Toplam Ham Madde ve Di¤er Malzeme Tüketimi (Ton)
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2008

2009

2010

1.286.771

1.301.498

1.409.750

374.866

374.187

436.176

911.905

927.311

973.574

800.478

857.147

824.673

233.155

328.421

230.083

205.920

135.002

171.770

361.203

393.724

422.820

Piﬂirici Cihazlar (mg/lt)(s›n›r de¤er: 100.00)

30,00

30,00

22,00

Bulaﬂ›k Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 1,000.00)

81,30

94,80

58,60

Elektronik (mg/lt)(s›n›r de¤er: 600.00)

89,00

198,00

44,00

<10

17,00

22,00

Çamaﬂ›r Kurutma Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 1,000.00)

130,00

130,00

30,00

Çamaﬂ›r Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 600.00)

142,70

114,00

123,60

1.209.492

1.080.419

1.219.911

Mazot (GJ)

4.378

5.691

9.237

Fuel-oil (GJ)

93.248

59.969

53.669

LNG (GJ)

180.201

12.355

0

LPG (GJ)

71.393

34.336

55.539

860.272

968.068

1.101.466

581.591

524.158

565.991

581.591

524.158

565.991

-

-

157.725

Do¤rudan Sera Gaz› Emisyonlar› (Ton CO2 )

-

-

77.038

Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› (Ton CO2 )

-

-

80.687

-

-

7.560

Azalt›lan Do¤rudan Sera Gaz› Miktar› (Ton CO2 )

-

-

1.551

Azalt›lan Dolayl› Sera Gaz› Miktar› (Ton CO2 )

-

-

6.009

Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3)
Kuyu Suyu

(m3)

ﬁebeke Suyu

(m3)

Var›ﬂ Noktas›na Göre Toplam Su Deﬂarj› (m3)
Kamu Ba¤lant› Kanal› (m3)
Al›c› Ortam

(m3)

Organize Sanayi Bölgesi At›k Su Kanal›

(m3)

Deﬂarj Edilen Suyun KO‹ De¤erleri

Buzdolab› ve Kompresör (mg/lt)(s›n›r de¤er: 100.00)

Birincil Kayna¤a Göre Do¤rudan Enerji Tüketimi (GJ)

Do¤al Gaz (GJ)
Kayna¤›na Göre Dolayl› Enerji Tüketimi (GJ)
Elektrik (GJ)
Toplam Sera Gaz› Emisyonu Miktar› (Ton CO2 )

Verimlilik Projeleriyle Azalt›lan Toplam Sera Gaz› Miktar› (Ton CO2 )

Türüne Göre Toplam At›k Miktar› (Ton)

65.805

Tehlikeli At›klar (Ton)

-

-

1.970

Tehlikesiz At›klar (Ton)

-

-

63.835

Geri Kazan›lan At›k Miktar› (Ton)

-

-

64.366

Bertaraf Edilen At›k Miktar› (Ton)

-

-

1.439

-

-

4.443.260

‹ﬂlem Türüne Göre Toplam At›k Miktar› (Ton)

Çevre Koruma ve Yat›r›m Harcamalar› (TL)
Çevre E¤itimleri (kiﬂi*saat)

12.915

Oryantasyon E¤itimleri (kiﬂi*saat)

-

-

80

Çal›ﬂan E¤itimleri (kiﬂi*saat)

-

-

11.055

Altyüklenici E¤itimleri (kiﬂi*saat)

-

-

680

Topluma Yönelik E¤itimler (kiﬂi*saat)

-

-

1.100
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2008

2009

2010

12.678

12.264

13.735

10.866

10.405

11.734

1.812

1.859

2.001

Kad›n

-

2.698

3.022

Erkek

-

9.566

10.713

Sürekli

11.652

11.804

12.910

Geçici

1.026

460

825

Üst Düzey Yöneticiler

47

46

46

Orta Kademe Yöneticiler

42

42

42

Uzmanlar & Memurlar

34

36

35

Üst Düzey Yöneticiler

18

15

15

Orta Kademe Yöneticiler

15

14

14

8

9

8

86

85

88

265.807

180.021

296.185

176.046

137.278

247.849

89.761

42.743

48.336

Kaza S›kl›k Oran› (KSO) (4)

16,45

10,49

8,41

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO) (5)

0,152

0,113

0,085

0,0025

0,0012

0,0007

7,4

9,5

9,6

Kad›n (%)

3,3

6,6

4,7

Erkek (%)

10,8

8,2

11

Kad›n (%)

-

-

12

Erkek (%)

-

-

88

SOSYAL PERFORMANS VER‹LER‹
Toplam Çal›ﬂan Say›s›
Statüye Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›
Mavi Yaka
Beyaz Yaka
Cinsiyete Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›

Sözleﬂme Türüne Göre Çal›ﬂan Da¤›l›m›

Çal›ﬂan Kategorilerine Göre Ortalama Yaﬂ

Çal›ﬂan Kategorilerine Göre Ortalama K›demlilik

Uzmanlar & Memurlar
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Kapsam›ndaki Çal›ﬂanlar (%)
Çal›ﬂan E¤itimleri (kiﬂi*saat)
Mavi Yaka (kiﬂi*saat)
Beyaz Yaka (kiﬂi*saat)

Genel Kazalanma Oran› (GKO) (6)
Çal›ﬂan Sirkülasyonu (%)
Cinsiyete Göre Çal›ﬂan Sirkülasyonu**

Cinsiyete Göre Üst Yönetim

(*) Aç›klanan veriler, rapor kapsam› gere¤i Türkiye operasyonlar›ndan kaynaklanan performans› kapsamaktad›r.
(**) Cinsiyete göre sirkülasyon oran› cinsiyete göre toplam çal›ﬂan say›s›na oranlanarak hesaplanm›ﬂt›r.
(1) Aç›klanan verilere izolasyon ham maddesi tüketimini kapsamaktad›r.
(2) Aç›klanan verilere nihayi ürün parças› olan her türlü malzeme ve yar› iﬂlenmiﬂ ürün dahil edilmiﬂtir.
(3) Aç›klanan verilere, yap›ﬂt›r›c›lar, ya¤lar, boya, emaye, operasyonel ve tüm di¤er kimyasallar dahil edilmiﬂtir.
(4) KSO= (Toplam Kaza Say›s›/Toplam Çal›ﬂma Saati)*1.000.000
(5) KAO= (Kaza Nedeniyle Kaybedilen Toplam Gün Say›s› /Toplam Çal›ﬂma Saati)*1.000
(6) GKO= (KSO*KAO)/1.000
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GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

AÇIKLAMA
DÜZEY‹

RAPORLAMA

Profil Göstergeleri
1.1

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Tam

1.2

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Tam

Sürdürülebilirlik Performans› 2010

4-6

Arçelik A.ﬁ. Hakk›nda

8-9

Sürdürülebilirlik Yönetimi
2.1

‹letiﬂim

2.2

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

2.3

14
Arka Kapak ‹çi
24-25

Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Kurumsal Websitesi

http://www.arcelikas.com/sayfa/80/Markalar

Kurumsal Websitesi

http://www.arcelikas.com/sayfa/74/Yonetim

Tam

http://www.arcelikas.com/sayfa/57/Isletmeler
Arçelik A.ﬁ Hakk›nda
Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

8-9

http://www.arcelikas.com/sayfa/59/Dunyada_Arcelik_A_S_

Tam

22, 23,
54, 55, 56,

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

57, 58
2.4

‹letiﬂim

Arka Kapak ‹çi

http://www.arcelikas.com/sayfa/264/Iletisim
http://www.arcelikas.com/sayfa/59/Dunyada_Arcelik_A_S_

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

Kurumsal Web Sitesi
2.5

Arçelik A.ﬁ Hakk›nda

8-9

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu
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Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

22, 23

2.6

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

17

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

2.7

Arçelik A.ﬁ Hakk›nda

8-9

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

2.8
2.9

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

22-23

Yeteneklerin Çekim Alan›

30-31

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

16

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

17

Raporlama dönemindeki önemli de¤iﬂimlere iliﬂkin detayl›
bilgiye www.arcelikas.com adresindeki Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
/Son Geliﬂmeler Sekmesinden ulaﬂ›labilir.
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

2.10

Kurumsal Ödüller ve Baﬂar›lar

3.1

Tam

64-65

Tam

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.2

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.3

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.4

‹letiﬂim

Arka Kapak ‹çi

Tam

3.5

Sürdürülebilirlik Yönetimi

14

Tam

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

3.6

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.7

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.8

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.9

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

3.10

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

65

Tam

65

Tam

3.11

Bir Hesap Verebilirlik Arac› Olarak Sürdürülebilirlik Raporu

3.12

GRI Göstergeleri Tablosu

3.13

Ba¤›ms›z Denetim Raporu

Tam
77

Rapor kapsamında yer alan ve Güvence Raporu Ek -1 de
detaylandırılan, 31.12.2010 tarihiyle sona eren yıla iliﬂkin do¤rudan
ve dolaylı karbon emisyonu verileri “yeterli güvence” ile ba¤›msız

Tam

bir organizasyon tarafından onaylanmıﬂtır.
4.1

Kurumsal Yönetim

12-13

http://www.arcelikas.com/sayfa/75/Yonetim_Kurulu
http://www.arcelikas.com/sayfa/74/Yonetim

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Tam

14

Kurumsal Websitesi
4.2

Kurumsal Yönetim

12-13

4.3

Kurumsal Yönetim

12-13

4.4

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Paydaﬂlarla Diyalog
Çal›ﬂanlar›n Yönetime Kat›l›m›

4.5

14

Tam
Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

16
29-30

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu
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Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

66

69

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹
4.6

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

Kurumsal Websitesi

AÇIKLAMA
DÜZEY‹

RAPORLAMA

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik%20
Kurallar%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf
Tam

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu
4.7
4.8

65

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Kurumsal Yönetim

12-13

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

54-63

Kurumsal Yönetim

12-13

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Çevre Yönetimi
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

14
18-19

Tam

34

Kurumsal Websitesi
Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu
4.9
4.10
4.11

13

Sürdürülebilirlik Yönetimi

14

Kurumsal Yönetim

12-13

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

65-66

Risk Yönetimi
Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

4.12

63

Risk Yönetimi

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum
Çevre Yönetimi
Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

13

Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

63-64
15

Tam

18-19
20

Enerji Tüketimi ve Emisyonlar

21-22

Tedarikçilerimizi Önemsiyoruz

42-43

4.13

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum

15

Tam

4.14

Paydaﬂlarla Diyalog

16

Tam

4.15

Sürdürülebilirlik Yönetimi

14

Tam

Paydaﬂlarla Diyalog

16

4.16

Paydaﬂlarla Diyalog

16

4.17

Ça¤r› Merkezi

53

Müﬂteri Memnuniyeti

54

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

58

Tam
http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

Yönetsel Yaklaﬂ›m
‹klim De¤iﬂikli¤iyle Mücadele

18

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme

25

Tüketicilere Yaﬂam› Kolaylaﬂt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler
Üstün Hizmetler Sunuyoruz

DMA EC

66

Yeteneklerin Çekim Alan›

31

Direkt Malzeme Al›mlar›n›n Da¤›l›m›
‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik
Yenilikçi Ürünler

40-41
46
50-51

Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i

59-60

Ülkem ‹çin

61

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

62

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu
Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
Ürünlerin Bertaraf› Yeniden Kullan›m› ve Geri Dönüﬂümü
Genel Müdür Mesaj›
Sürdürülebilirlik Performans› 2010
Enerji Tüketimi ve Emisyonlar
Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri

70

Tam

61
16, 21-22, 134
20
54-55
2-3
5
21-22
23

Tüketicilere Yaﬂam› Kolaylaﬂt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler
Üstün Hizmetler Sunuyoruz

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),
Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14),Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

47-50

Enerji Etiketleri

Changzou Çocuk Refah Enstitüsü

DMA EN

45

Performans Verileri

45

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

46-47

Yenilikçi Ürünler

47-50

Enerji Etiketleri

50-51

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),
Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14), Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

Tam

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

BULUNDU⁄U BÖLÜM

Performans Verileri

DMA EN

17

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m

20

Su Deﬂarj›

20-21

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),

Entegre At›k Yönetimi

24-25

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14), Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklaﬂ›mlar

52

Çevre Harcama ve Yat›r›mlar›

25

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

55

Paydaﬂlarla Diyalog

16
68

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

28

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme

29

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14), Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

DMA SO

32

Geliﬂim Yönetimi

32
28

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

35

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14), Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

Paydaﬂlarla Diyalog

16

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

Risk Yönetimi

13

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum, Direkt cevap SO6

15

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),

Rekabet Kurallar›na Uyum

15

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14), Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

50

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum

15

Tedarikçilerimizi Önemsiyoruz
DMA PR

Yenilikçi Ürünler
Ürün Bilgilendirmesi

Tam

Tam

63-64

Ürün Bilgilendirmesi
Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

Tam

42-43

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

Tam

34-35

Performans Yönetimi
Tedarikçilerimizi Önemsiyoruz

RAPORLAMA

30-31

Performans Verileri

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

DMA HR

AÇIKLAMA
DÜZEY‹

67

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

Yeteneklerin Çekim Alan›

DMA LA

SAYFA

20
42-43
47

Sürdürülebilirlik Performans› 2010 (s.4-5), Risk Yönetimi (s.13),
Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14), Paydaﬂlarla Diyalog (s.16)

Tam

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/2010.pdf

Tam

50-51

Sat›ﬂ Sonras›nda

52-54

Enerji Etiketleri

50-51

Performans Göstergeleri
EC1
EC2

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

16

Performans Verileri

66

‹klim De¤iﬂikli¤iyle Mücadele

18

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme

25

K›smen

Tüketicilere Yaﬂam› Kolaylaﬂt›ran Çevreci Yenilikçi
Ürünler Üstün Hizmetler Sunuyoruz

45

EC4

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

134

K›smen

EC5

Yeteneklerin Çekim Alan›

31

K›smen

EC6

Hammadde Al›mlar›n›n Da¤›l›m›

40-41

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu

21-22

EC8

EC9

Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i

59

Ülkem ‹çin

61

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

62

Changzou Çocuk Refah Enstitüsü

61

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

62

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

46

Yenilikçi Ürünler

47-50

Enerji Etiketleri

50-51

EN1

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

EN2

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

EN3
EN4

20

Tam
K›smen

Tam

Tam

54-55

K›smen

Enerji Tüketimi ve Emisyonlar

21-22

Tam

Performans Verileri

66-67

Enerji Tüketimi ve Emisyonlar

21-22

Performans Verileri

66-67

K›smen

71

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

EN5

Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri

23

EN6

Genel Müdür Mesaj›

2-3

Sürdürülebilirlik Performans› 2010

AÇIKLAMA
DÜZEY‹

RAPORLAMA

Tam

5

Tüketicilere Yaﬂam› Kolaylaﬂt›ran Çevreci Yenilikçi
Ürünler Üstün Hizmetler Sunuyoruz

45

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

46-47

Yenilikçi Ürünler

47-50

Enerji Etiketleri

50-51

EN7

Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri

23

EN8

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m

20

Tam

Tam
Tam
Kullan›lmakta olan suyun ço¤unlu¤u belediye sistemlerinden
sa¤land›¤›ndan ve RAMSAR ve benzeri statüdeki su kaynaklar›

EN9

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

kullan›lmad›¤›ndan, bu göstergenin de belirtti¤i gibi Arçelik A.ﬁ.'nin
su kaynaklar› üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktad›r.

Tam

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m

20

EN11

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

Tam

EN13

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

Tam

EN14

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

Tam

EN16

Enerji Tüketimi ve Emisyonlar

21-22

Tam

EN18

Performans Verileri

67

Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri

23

Performans Verileri

67

EN19

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

EN20

Enerji Tüketimi ve Emisyonlar

21-23

EN21

Su Deﬂarj›

20-21

Tam

20

Tam
Tam
Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂletmelerinden deﬂarj edilen sular
baﬂka firmalar taraf›ndan kullan›lmamaktad›r.

Performans Verileri
EN22

Entegre At›k Yönetimi
Performans Verileri

Tam

67
24-25
57

Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂletmelerinde ortaya ç›kan at›klar›n %98'i
geri kazan›lmaktad›r. Geriye kalan oran ise güvenli saklama

Tam

yöntemiyle bertaraf edilmektedir.
EN25

GRI Göstergeleri Tablosu

72

Arçelik A.ﬁ. ‹ﬂletmelerinde oluﬂan at›klar›n büyük bir k›sm›
kamusal yada endüstriyel kanalizasyon sistemlerine deﬂarj
edilmektedir. Sadece çok küçük bir k›sm› çal›c› ortama deﬂarj
edilmektedir. At›k sular sadece ar›tma süreçlerinin ard›ndan

Tam

deﬂarj edildi¤inden, yasalar›n öngördü¤ü kalite seviyesi
yakalanmakta ve al›c› ortam biyoçeﬂitlilik de¤eri zarar
görmemektedir.
EN26

Genel Müdür Mesaj›
Sürdürülebilirlik Performans› 2010

2-3
5

Tüketicilere Yaﬂam› Kolaylaﬂt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler
Üstün Hizmetler Sunuyoruz

45

‹novasyon ﬁampiyonu Arçelik

46

Yenilikçi Ürünler

47-50

Enerji Etiketleri

50-51

Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklaﬂ›mlar
Ürünlerin Bertaraf›, Yeniden Kullan›m› ve Geri Dönüﬂümü
Ambalaj Kullan›m› ve Ambalaj At›klar›n›n Yönetimi

Tam

52
54-55
55

EN27

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

55

K›smen

EN29

Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklaﬂ›mlar

52

K›smen

EN30

Çevre Harcama ve Yat›r›mlar›

25

LA1

Yeteneklerin Çekim Alan›

30-31

Tam
Raporlama Arçelik A.ﬁ.'nin Türkiye'deki faaliyet ve projeleri
kapsad›¤›ndan, bölgesel k›r›l›mlar verilmemiﬂtir.

Performans Verileri
LA2

Yeteneklerin Çekim Alan›

30-31

Raporlama Arçelik A.ﬁ.'nin Türkiye'deki faaliyet ve projeleri
kapsad›¤›ndan, bölgesel k›r›l›mlar verilmemiﬂtir.

LA3

Yeteneklerin Çekim Alan›

Tam

68

30-31

Tam

http://www.arcelikas.com/sayfa/197/%C3%9Ccretlendirme
%20ve%20Yan%20Faydalar

Tam

Kurumsal Websitesi
LA4

72

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleﬂme

29

Performans Verileri

68

Tam

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

GRI Göstergeleri Tablosu
GRI
GÖSTERGES‹

BULUNDU⁄U BÖLÜM

SAYFA

AÇIKLAMA
DÜZEY‹

RAPORLAMA

LA5

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

28

Tam

LA6

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

34-35

Tam

LA7

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

34-35

Performans Verileri
LA 8

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

LA10

68

K›smen

34-35

Tam

Geliﬂim Yönetimi

32

Tam

Performans Verileri

68

LA11

Geliﬂim Yönetimi

32

LA12

Performans Yönetimi

32

Tam
Tam

LA13

Performans Verileri

68

K›smen

LA14

Yeteneklerin Çekim Alan›

31

‹ﬂe al›mlarda çal›ﬂanlar herhangi bir özellikleri nedeniyle farkl›
bir uygulamaya tabi tutulamazlar. Çal›ﬂan performans sonuçlar›na
ve iﬂ sorumluluklar›na göre ücretleri de¤iﬂebilir. Ücretlendirmede

Tam

hiçbir ﬂekilde cinsiyet ayr›mc›l›¤›na izin verilmemektedir.
HR2

Tedarikçilerimizi Önemsiyoruz

HR4

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

42-43
28

K›smen
Raporlama döneminde bu duruma iliﬂkin bir vaka yaﬂanmam›ﬂ

Tam

ve taraf›m›za hiçbir ﬂikayet ulaﬂmam›ﬂt›r.
HR5

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

28

Tüm mavi yaka çal›ﬂanlar›n toplu sözleﬂme, örgütlenme ve
sendikalaﬂma haklar› güvence alt›ndad›r. Tüm çal›ﬂanlar tercih

Tam

ettikleri sendikaya üye olmak ve toplu sözleﬂme haklar›ndan
yararlanmak hakk›na sahiptirler. Raporlama döneminde bu konuya
iliﬂkin ihlal yahut risk tespit edilmemiﬂtir.
HR6

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

28

Hiçbir Arçelik operasyonunda çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›lmamaktad›r.
Raporlama döneminde Arçelik organizasyonuna dair hiçbir

Tam

ihlal yahut risk tespit edilmemiﬂtir.
HR7

Çal›ﬂmak ‹çin ‹yi Bir Yer

28

Hiçbir Arçelik operasyonunda zorla iﬂçi çal›ﬂt›r›lmamaktad›r.
Raporlama döneminde Arçelik organizasyonuna dair hiçbir

Tam

ihlal yahut risk tespit edilmemiﬂtir.
HR8

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

35

SO1

‹ﬂin Baﬂ› Sorumluluk

17

Tam

SO2

Risk Yönetimi

13

K›smen

Arçelik A.ﬁ. 2010 Y›l› Faaliyet Raporu
SO6

GRI Göstergeleri Tablosu

Tam

63-64
73

Arçelik A.ﬁ. do¤rudan yada dolayl› bir biçimde hiçbir siyasi
ideolojiyi, fikri, pozisyonu; parti, hareket ve giriﬂimi

Tam

desteklememektedir.
PR1

Ürün Bilgilendirmeleri

50

PR3

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum

15

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik
Tedarikçilerimizi Önemsiyoruz
Yenilikçi Ürünler

20
42-43

Tam

47

Ürün Bilgilendirmeleri

50-51

PR5

Sat›ﬂ Sonras›nda

52-54

PR6

Yasa ve Gönüllü ‹nisiyatiflere Uyum

15

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik

20

Enerji Etiketleri

K›smen

K›smen
Tam

50-51

GRI göstergelerinin detayl› aç›klamalar›na www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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EK-1 Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonlar› Envanteri Özet Raporu, 2010

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. 2010 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, 01.01.2010-31.12.2010 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 dökümante etmiﬂtir.
Sera Gaz› Emisyonu Envanteri S›n›rlar›
Arçelik A.ﬁ., 2010 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 :
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•

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 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.
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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› (endirekt) sera gaz› emisyonlar›,
Di¤er dolayl› sera gaz› emisyonlar›.

Do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› Scope 1, 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, so¤utucular, asetilen,
propan ve endüstriyel ya¤lard›r.

•

Dolayl› (Endirekt) Sera Gaz› Emisyonlar› :

Arçelik A.ﬁ.'nin dolayl› (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 dönüﬂümü faaliyetlerinden kaynaklanan
sera gaz› emisyonlar›d›r.
Bu emisyonlar, Arçelik A.ﬁ. Sera Gaz› Emisyonu Envanteri'ne dahil de¤ildir.
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EK-1

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.

•

Türkiye'de 2010 y›l› ulusal ﬂebeke elektrik emisyon faktörünün yay›nlanmam›ﬂ olmas› nedeniyle, "IPCC-2006
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary Combustion" ve
TE‹Aﬁ (Türkiye Elektrik ‹letim A.ﬁ.) verileri kullan›larak ortalama elektrik emisyon faktörü hesaplanm›ﬂt›r. Dolayl›
(endirekt) sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda bu emisyon faktörü kullan›lm›ﬂt›r.

•

Di¤er do¤rudan sera gaz› emisyonlar›n›n hesaplanmas›nda, "American Petroleum Industry Compendium (2009)",
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) Ozone-Depleting Subtances (ODS), GWP de¤erleri
"http://www.epa.gov/ozone/science/ods", "IPCC-2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume
3: Industrial Processes and Product Use, Chapter 7: Emissions of Fluorinated Substitutes for ODS", "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 edilebilir emisyonlar hesaplanm›ﬂt›r ve varsay›mlar Sera Gaz› Emisyonu Envanteri
ile dökümante edilmiﬂtir.
Belirsizliklerin Yönetimi
Belirsizlikler, ölçüm cihazlar›ndan, potansiyel kay›t hatalar› ve sapmalar›ndan, kalorifik de¤erlerdeki ve yak›tlar›n altüst de¤erlerindeki sapmalardan kaynaklanabilir.
Belirsizlikler, Arçelik A.ﬁ. do¤rudan (direkt) sera gaz› emisyonlar› ve Arçelik A.ﬁ. dolayl› (endirekt) sera gaz› emisyonlar›
için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
‹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 2010 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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Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyan›
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