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Yasal Uyarı

Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”),  flirket hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, flirket Yönetimi'nin
gelecekte olmasını öngördü¤ü olaylar do¤rultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüfllerini de yansıtmaktadır.
Raporda verilen bilgilerin ve analizlerin do¤rulu¤u ve beklentilerin gerçe¤e uygun oldu¤una inanılmasına ra¤men,
öngörülerin altında yatan faktörlerin de¤iflmesine ba¤lı olarak, gelece¤e yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden
sapma gösterebilir.

Arçelik, Arçelik Yönetimi veya çalıflanları veya di¤er ilgili flahıslar, bu Raporun bilgilerinin kullanımı nedeniyle
do¤abilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Bu raporla ve Arçelik A.fi.'nin sürdürülebilirlik aktiviteleriyle ilgili
geribildirim ve sorular›n›z için

teflekkür ederiz.

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

www.arcelikas.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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

2011 Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu - Alt›n Ödül
2010 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu - Onur Ödülü
2009 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu - Gümüfl Ödül
2008 Arçelik A.fi. Faaliyet Raporu - Platin Ödül

alm›flt›r.

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

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

b›rakmaya çal›fl›yoruz. Kurumsal vizyonumuz,
misyonumuz, kültürümüz, de¤erlerimiz ve

etik ilkelerimiz bu sorumluluklar›m›z› yerine
getirirken bize yön veriyor.

Rapor Hakk›nda

Sürdürülebilirlik raporumuzla paydafllar›m›za faaliyetlerimizden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri,
bu etkilerin yönetimine iliflkin taahüt, uygulama, hedef ve performans sonuçlar›n› aç›k ve dürüst bir flekilde sunmaktay›z.
fieffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak ad›na sürdürülebilirlik raporlamas› çal›flmam›z› önemli bir araç olarak
görüyoruz.

Arçelik A.fi. 2011 Sürdürülebilirlik Raporu'nun temel içeri¤ini, 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. Geçmifl raporlama uygulamalar›m›zda
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 kulland›k. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ve insan kaynaklar› uygulamalar›m›z ile ilgili
verilerimizin uluslararas› ba¤›ms›z bir denetim kuruluflu taraf›ndan (PwC) s›n›rl› ba¤›ms›z incelemeye tabi oldu¤u bu
raporumuzu GRI B+ uygulama düzeyinde gerçeklefltiriyoruz. Bu raporlama çal›flmam›z›n içeri¤ini 1 Ocak 2011 - 31
Aral›k 2011 aras›ndaki 1 takvim y›l›n› kapsayan performans aç›klamalar› oluflturmaktad›r.

Arçelik A.fi. 2011 Sürdürülebilirlik Raporu içeri¤inde yapt›¤›m›z aç›klamalarda GRI Standard›'n›n sundu¤u kapsam ve
s›n›r 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. ‹letiflim

Melis Mutufl
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

melis.mutus@arcelik.com

Yasemin Baflçavuflo¤lu
‹letiflim Uzman›

yasemin.bascavusoglu@arcelik.com

kurumsal@arcelik.com

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

Bu raporun bas›m› ile Türkiye ve Türkiye
d›fl› da¤›t›m›ndan do¤an karbon ayak
izi hesaplanarak, karbon emisyon azalt›m
projelerinin kredileri ile nötrlenmifltir.
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Sayg›de¤er Paydafllar›m›z,

Arçelik A.fi.'nin dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu sizlerle
paylaflmaktan mutluluk duyuyorum. “Sistem”, “‹nsan”,
“Tedarik”, “Ürün” ve “Toplumsal Geliflim” ana boyutlar›nda
ele ald›¤›m›z bu rapor, sürdürülebilirlik önceliklerimize iliflkin
performans›m›z›, uluslararas› raporlama standard› - Küresel
Raporlama Giriflimi (GRI) ilkelerine uyumlu olarak
paydafllar›m›za sunmay› hedeflemektedir.

“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonumuz paralelinde,
tüm süreçlerimizde “Sürdürülebilir Geliflim” oda¤› ile hareket
etmekteyiz. Stratejik hedeflerimiz do¤rultusunda global
varl›¤›m›z› art›r›rken; kaynaklar›n sürdürülebilirli¤i konusundaki
sorumlulu¤umuzun da bilincindeyiz. Bu yaklafl›mla ifl
süreçlerimizi ve hedeflerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle
bütünlefltiriyoruz.

2011 y›l›nda küresel ekonomik geliflmeleri yak›ndan takip
ederek, küresel flirket olma yolculu¤umuzda kararl› ad›mlar
att›k. Büyümemizi sürdürdük, faaliyet gösterdi¤imiz ülkelerde
markalar›m›zla pazar pay›m›z› art›rd›k ve 8,4 milyar TL
konsolide ciroya ulaflt›k. Küresel yayg›nl›¤›m›z› art›rma
hedeflerimiz do¤rultusunda Avustralya, Yeni Zelanda ve
Tayvan'da yeni ofisler kurduk. Güney Afrika beyaz eflya
pazar›n›n lideri Defy Appliances Ltd. flirketini bünyemize
katt›k.

Sürdürülebilirlik hedeflerimizi Ar-Ge yat›r›mlar› ve inovasyon
yönetimi ile destekliyoruz

2011'de 20. y›l›n› kutlad›¤›m›z Ar-Ge'miz, Arçelik'in özgün
teknolojisi ile tasarlad›¤› ve üretti¤i yenilikçi ürünler ile
dünyada öncü konuma ulaflmas›na büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Bugün sahip oldu¤umuz sürdürülebilir rekabet gücümüzü
destekleyen inovasyon ve Ar-Ge çal›flmalar›m›z ise,
gelifltirdi¤imiz patentler ile korunmaktad›r. Arçelik A.fi., 2010
y›l›nda Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) taraf›ndan
yay›mlanan, en çok patent baflvurusu yapan ilk 500 flirket
aras›nda 95. s›rada yer alarak, bu listedeki ilk ve tek Türk
flirketi olmufltur. Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) 2011 Y›ll›k
Raporuna göre, EPO taraf›ndan tescil edilen Türk
baflvurular›n›n yar›s› Arçelik A.fi.'ye aittir. Y›lda ortalama 145
patent baflvurusu sahibi olan Arçelik A.fi., Türkiye'den yap›lan
uluslararas› patent baflvurular›n›n ve Avrupa patent
baflvurular›n›n 1/3'üne sahiptir.

Çevresel etkilerimizi en aza indirgemek için çal›fl›yoruz

Raporlama döneminde tüm süreçlerimizde çevre yönetim
sistemini uygulamaya devam ettik. Y›ll›k iyilefltirme hedefleri
do¤rultusunda, iflletmelerimizde oluflan at›klar›n kayna¤›nda
azalt›lmas›, geri kazan›lmas› ve sera gaz› emisyonlar›n›n
düflürülmesi yönünde çal›flt›k. Yürüttü¤ümüz enerji verimlili¤i
projeleriyle, 11.090 ton CO2  sera gaz› emisyonu azal›m›
sa¤lad›k. 2010 y›l›nda oldu¤u gibi 2011 y›l›nda da sera gaz›
emisyonu envanterimizi, ISO 14064-1 Sera Gaz› Emisyonu
Standard›na uygun olarak hesaplayarak uluslararas› ba¤›ms›z
denetim kuruluflu taraf›ndan tescil ettirdik.

Üretimde enerji verimlili¤i çal›flmalar›m›z sonucunda,
yetkilendirilmifl ba¤›ms›z kurulufl taraf›ndan, 2010 y›l›nda
Türkiye'de 8 ifl letmemizin “Al t ›n”  seviyesinde
de¤erlendirilmesinin ard›ndan, 2011 y›l›nda Buzdolab›,
Çamafl›r Makinesi, Piflirici Cihazlar ve Kompresör
iflletmelerimiz baflar›lar›n› daha da yükselterek, dünyada bir
ilk olarak beyaz eflya sektöründe “Platin” seviyesine ulaflt›.
Çin'deki iflletmemiz de “Alt›n” sertifika sahibi oldu.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standard›na uyum
çal›flmalar›m›z devam etti. 2012 y›l›nda, Türkiye'deki
faaliyetlerimiz kapsam›nda tüketilen enerjinin verimli
kullan›lmas› esas›na dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi sertifikas›na sahip olmay› ve kendi sektörümüzde
yine bir ilke imza atmay› hedefliyoruz.

‹klim de¤iflikli¤ine karfl› mücadelede duyarl›l›¤›m›z› ve
projelere deste¤imizi sürdürüyoruz

2011 y›l›nda, iklim de¤iflikli¤iyle mücadele alan›nda Türkiye'de
ve uluslararas› platformda yürütülen projelere deste¤imizi
sürdürdük. Düflük karbon ekonomisine geçifl sürecinde,
ulusal ve uluslararas› politikalar›n hayata geçirilmesine
öncülük etmek üzere kurulan “Kurumsal Liderler A¤› Türkiye
‹klim Platformu”nda yer ald›k. Dünyay› tehdit eden iklim
de¤iflikli¤ini “2˚C” ile s›n›rland›rmak için at›lmas› gereken
ad›mlar› tarifleyen “2˚C - ‹klim ‹çin Acil Eylem Ça¤r›s› Bildirisi'ni
imzalad›k. Güney Afrika'n›n Durban kentinde düzenlenen
“Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Zirvesi”nde, Türkiye ‹klim
Platformu dönem sözcüsü olarak, Türkiye'yi temsil ettik.

Tüketicilerimizin yaflam kalitesini art›ran ve en yüksek
seviyede enerji ve su verimlili¤i sa¤layan ürünler tasarl›yoruz

Ürünlerimizin yaflam döngüsü içinde oluflan sera gaz›
emisyonunun %95'lik k›sm› ürün kullan›m› esnas›nda
oluflmaktad›r. Bu nedenle çevresel etkileri düflürülmüfl ürün
gelifltirme uygulamalar› öncelikli çal›flma alan›m›z› oluflturuyor.
Amac›m›z yenilikçi teknolojileri hayata geçirerek, ürün yaflam
döngüsü boyunca ürünlerimizin karbon ayak izini azaltmak
ve sürdürülebilir bir gelece¤in oluflturulmas›na katk›
sa¤lamakt›r.

2011 y›l›nda, Türkiye'de ilk A+++ enerji s›n›f›na sahip olan
ve kendi s›n›f›nda dünyada en az enerji harcayan No-Frost
buzdolab›n›, 6 litre su ile 13 kiflilik bulafl›¤› A++ enerji s›n›f›nda
y›kayabilen ilk ve tek bulafl›k makinesini ve 10  kiflilik bulafl›¤›
A++ enerji s›n›f›nda 9 litre su ile y›kayabilen ilk 45 cm bulafl›k
makinesini ürettik. A enerji s›n›f›na göre %50 daha az enerji
tüketen çamafl›r kurutma makineleri ve buhar jeneratörü
destekli bulafl›k makinesini ürün gam›m›za dâhil ettik.

Bunlara ek olarak “Kaktüs Bulafl›k Makinesi”  Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›'nca “Enerji Verimli Ürünler” kategorisinde
ve ‹stanbul Sanayi Odas›'nca “Çevre Dostu Ürün”
kategorisinde birincilikle ödüllendirildi ve ard›ndan “Rio+20
Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir Kalk›nma Konferans›”nda
Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalardan biri olmaya
hak kazand›.

Genel Müdür’ün Mesaj›



Sürdürülebilirlik Raporu 2011

3

Küresel organizasyonumuzdan güç al›yoruz

Geliflen ifl hacmimizle birlikte büyüyen organizasyonumuzda
çal›flan say›m›z son 10 y›lda 3 kat artt›. Elde etti¤imiz
baflar›lar›m›zda ve küresel yolculu¤umuzda, yarat›c› ve
donan›ml› insan kayna¤›m›z›n en önemli unsurlardan biri
oldu¤unun fark›nday›z. Bu bilinçle, insan kayna¤›m›z›n sürekli
geliflimine yat›r›m yap›yoruz. Çal›flanlar›m›z›n süreçlere aktif
kat›l›m›n› ve yetkinliklerini art›r›c› farkl› geliflim temalar›na
odaklanmalar›n› teflvik ediyoruz. Güvenli ve huzurlu bir ifl
ortam› sa¤lama hedefiyle çal›fl›yoruz. Hayata geçirdi¤imiz
çeflitli e¤itim programlar›yla 2011 y›l›nda çal›flanlar›m›za
300.000 saati aflan e¤itim olana¤› sunduk. ‹fl güvenli¤i
sistemlerimizin sa¤laml›¤›, çal›flanlar›m›z›n fark›ndal›¤› ve
uygulamada gerçeklefltirdi¤imiz iyilefltirmeler sonucunda
2010 y›l›na oranla kaza s›kl›k oran›m›z› %32, kaza a¤›rl›k
oran›m›z› ise %8 oran›nda iyilefltirmeyi baflard›k. Bu sonuca
ulaflmam›zda Arçelik A.fi. genelinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
yönelik toplam 51.464 adam*saat e¤itim vermifl olmam›z
önemli rol oynad›.

Sürdürülebilir tedarik süreçleri gelifltiriyoruz

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
standartlar›yla faaliyet gösteren kurulufllar› tedarikçi
havuzumuza dahil ediyor; çal›flma süreci boyunca
tedarikçilerimizin performanslar›n› art›rmaya yönelik e¤itim
ve iflbirli¤i faaliyetleri yürütüyoruz. Tedarikçilerimizle iletiflimi
güçlendirmeyi ve ifl ak›fllar›n› elektronik ortama tafl›yarak
süreçlerin izlenebilirli¤ini art›rmay› hedefliyoruz. Bu kapsamda,
“Tedarikçi Portal›” projemizi 2011 y›l›nda hayata geçirdik ve
tedarikçi devreye alma süreçlerimizi bu portal üzerinden
yönetmeye bafllad›k.Tedarik süreçlerimizde, üretim yapt›¤›m›z
ülkelerdeki yerel tedarik a¤›n› kullanmaya a¤›rl›k veriyoruz.

Toplumsal geliflimi destekliyoruz

fiirketlerin, sürdürülebilir toplumsal geliflim için “gönüllülük”
ilkesini teflvik etmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Bu kapsamda,
uygulad›¤›m›z sosyal sorumluluk projelerinin toplum nezdinde
sahiplenilmesini ve yayg›nlaflmas›n› önemsiyoruz. Faaliyet
gösterdi¤imiz co¤rafyada sürdürülebilir kalk›nman›n
sa¤lanmas›nda; istihdam, vergi, büyüme ve katma de¤er
oluflturma gibi ekonomik alanlar›n yan›nda, sosyal ve kültürel
geliflime katk› sa¤lamaya çal›fl›yoruz.

2011 y›l›nda da çal›flanlar›m›z, yetkili sat›c›lar›m›z ve
servislerimiz ile birlikte birçok alanda sosyal sorumluluk
projeleriyle topluma de¤er katmay› sürdürdük.

Koç Holding'in “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sosyal
sorumluluk projesine deste¤imizi devam ettirdik. Bu
çerçevede Türkiye'de sektörümüzde geliflmeleri ve yeni
teknolojileri bilen insan gücünün yetiflmesi amac›yla “Arçelik
Elektrikli Ev Aletleri Program›” n› oluflturduk,  4 meslek
lisesinde yeni teknolojilerle e¤itim veren laboratuvarlar
kurduk.

“Arçelik A.fi. ile E¤itimde Gönül Birli¤i” program›, 60 ilde
200 bin ö¤renciye ulaflt›. Güney Afrika, Avusturya, Rusya
ve Romanya'da gerçeklefltirdi¤imiz projeler ile faaliyet
gösterdi¤imiz co¤rafyan›n öncelikli sosyal sorunlar›n›
gidermek için çal›flt›k.

Sürdürülebilir bir gelecek için çal›fl›yoruz

Raporumuz, paydafllar›m›za ifl hedeflerimize ulafl›rken
sürdürülebilirlik ilkeleriyle yönetti¤imiz süreçleri ve bu alanda
att›¤›m›z ad›mlar› fleffaf bir flekilde aktarmam›z› sa¤l›yor.
Sürdürülebilirlik alan›nda yürüttü¤ümüz çal›flmalardaki
kararl›l›¤›m›z›n bir göstergesi olarak, geçti¤imiz raporlama
döneminde bafllad›¤›m›z d›fl denetim uygulamas›na bu
raporlama döneminde de devam ettik.

Küresel bir organizasyon olma sorumlulu¤u ile flirketimizin
ve dünyam›z›n sürdürülebilirli¤i için çal›flmaya devam
edece¤iz.

fiirketimizin baflar›s›ndaki en önemli etken olan
çal›flanlar›m›za, yetkili sat›c›lar›m›za ve servislerimize,
tedarikçilerimize ve ifl ortaklar›m›za, ürünlerimize gösterdikleri
güvenden ötürü müflterilerimize ve desteklerini sürekli
hissetti¤imiz hissedarlar›m›za teflekkürlerimi sunar›m.

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› 2011

Sürdürülebilir
Büyüme

Küresel
Organizasyon

Yenilikçilik

Kurumsal
Sorumluluk

Hedef Pazar
Dünya

Sistem, insan, tedarik, ürün ve toplumsal geliflim
odakl› sürdürülebilirlik stratejimizi ifl

hedeflerimizle bütünlefltiriyoruz.
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Sürdürülebilirlik Raporu 2011

Verimli ve Sürdürülebilir ‹fl Süreçleri Oluflturuyoruz
• Gerçeklefltirdi¤imiz 173 enerji verimlili¤i projesiyle; 109.516 GJ enerji tasarruf ettik.

• Sera gaz› emisyonumuzu 11.090 ton CO2  azaltt›k.

• Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde gerçeklefltirilen iyilefltirme çal›flmalar› kapsam›nda ar›tma tesisinde 

kullan›lan kimyasal miktar›n› 34 ton azaltt›k.

• Üretim tesislerimizde oluflan at›klar›n %96's›n› geri kazand›k.

Küresel Organizasyonumuzdan Güç Al›yoruz
• Yeni ifl olanaklar› sa¤layarak çal›flan say›m›z› 19.213'e* ç›kard›k.

• 306.743 saat çal›flan e¤itimi gerçeklefltirdik.

• 51.464 saat ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimi gerçeklefltirdik.

• 2010 y›l›na k›yasla, kaza s›kl›k oran›m›z› %32, kaza a¤›rl›k oran›m›z› %8 iyilefltirdik.

Sürdürülebilir Tedarik Süreçleri Gelifltiriyoruz
• Direkt malzeme al›mlar› için 1.400'den fazla tedarikçi ile çal›flt›k.

• Co¤rafi bölge baz›nda direkt malzeme al›mlar›m›z›n % 46's›n› Türkiye'den  gerçeklefltirdik.

• Tedarikçi Portal'›n›n devreye al›nmas› projesini hayata geçirdik.

• 2 milyar Euro’luk bir sat›nalma hacmini yönetiyoruz.

• Çin'de 7 farkl› ülke ve 20 farkl› firmadan, 300'e yak›n kat›l›mc› ile Beko  Tedarikçi Günü gerçeklefltirdik.

• Tedarikçilerimizin gelifltirilmesi ve ortak projeler gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetleri daha etkin 

yürütmek üzere  “Yard›mc› Sanayi Gelifltirme” birimini kurduk.

Tüketicilere Yaflam› Kolaylaflt›ran, Çevreci, Yenilikçi Ürünler; Üstün Hizmetler
Sunuyoruz
• Çevre dostu ürünler gelifltirmek amac›yla 2011 y›l›nda Ar-Ge yat›r›m ve harcamalar›m›za toplam

18.125.320 TL ay›rd›k.

• 6 litrelik su tüketimi ile , kendi s›n›f›nda “dünyan›n en az su harcayan”, ilk A++ bulafl›k makinesini 

gelifltirdik.

• A+++ enerji seviyesinde yeni 4 adet buzdolab› modeli tasarlad›k ve ürettik.

• 7 kg A s›n›f›nda %50 daha az enerji harcayan kurutma makinelerinin üretimine bafllad›k.

• Dünyan›n en az enerji  tüketen f›r›n› CSM 62520 DWL'yi ürettik.

• Ürün gam›ndaki A ve B s›n›f› ürünlerin oran›n›, toplam üretimin  % 45'ine ulaflt›rd›k.

Toplumsal Geliflimi Destekliyoruz
• Koç Holding A.fi.'nin  Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi kapsam›nda 590 ö¤renciye 

e¤itim bursu sa¤lad›k. 4 Meslek Lisesinde Arçelik A.fi. Elektrikli Ev Aletleri Laboratuvarlar› Program›n›

bafllatt›k.

• E¤itimde Gönül Birli¤i Program› ile 60 ilde, 300 yat›l› okulda 200.000 ö¤renciye ulaflt›k.

• Ülkem ‹çin Projesi, Ulusal Kan Ba¤›fl› Kampanyas› kapsam›nda çal›flanlar›m›z 6.637 ünite kan ba¤›fl›nda

bulundu.

• Spor alan›nda deste¤imizi artt›rarak devam ettirdik.

* Defy hariç çal›flan say›m›zd›r.



• Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu GRI Küresel Raporlama Giriflimi ‹lkelerine uygun olarak
"B+" seviyesinde yay›mland›.

• Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz 10 üzerinden 8,59'a yükseldi.
• Araflt›rma Gelifltirme Bölümümüzün 20.kurulufl y›l›n› kutlad›k.
• Arçelik A.fi.'nin farkl› lokasyonlarda bulunan 7 ayr› Ar-Ge merkezi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 

“Ar-Ge Merkezi Belgesi”ne lay›k görüldü.
• Arçelik A.fi. Dünya Fikri Haklar Örgütü'nde (WIPO) en çok uluslararas› patent baflvurusuna sahip

"ilk 500 flirket" listesinde 95. s›rada yer ald›.
• Türkiye ‹klim Platformu Liderler Grubu üyesi ve dönem sözcüsü olarak "2oC - ‹klim ‹çin Acil Eylem Ça¤r›s› 

Bildirisini" imzalad›k ve Birleflmifl Milletler 17. ‹klim De¤iflikli¤i Zirvesinde Türkiye'yi temsil ettik.
• Arctic S.A., Japon devlet kuruluflu JIPM taraf›ndan "TPM Mükemmel Fabrika Süreklilik Ödülü"ne lay›k
  görüldü ve Romanya'da bu ödülü alan ilk flirket oldu.
• ISO 14064-1 standard›na uygun olarak 2010 y›l› sera gaz› emisyonlar›n› hesaplayarak, uluslararas› ba¤›ms›z
  bir akredite kuruluflu olan BSI (British Standards Institution) firmas› taraf›ndan Do¤rulama Belgesi almaya
  hak kazand›k.

6

Sürdürülebilirlik Yolculu¤u

• 2008-2009 Arçelik A.fi. Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Küresel Raporlama Giriflimi ilkelerine göre yay›mland›.
• Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 8,55'e yükseldi.
• Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri kapsam›nda, tüm ifl süreçlerimize entegre etti¤imiz sürdürülebilirlik 

yaklafl›m›m›z ile “Yönetim” alan›nda ilk üç aras›nda yer ald›k. Dünyada ilk kez AB üyesi 
olmayan bir ülkenin flirketi finalist olma baflar›s›n› gösterdi.

• “Türkiye'de enerji tasarrufu sa¤layan ev aletlerinin pazar dönüflümü” bafll›kl› kamuyu 
bilinçlendirme kampanyalar› için Birleflmifl Milletler (UNDP), Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanl›¤›, Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD) ve flirketimiz aras›nda iflbirli¤i anlaflmas›
imzalad›k.

• ‹lk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yay›mlad›k.
•  Türkiye'de mevzuat yürürlü¤e girmeden önce RoHS'a (Baz› Tehlikeli Maddelerin Kullan›m›n›n

S›n›rland›r›lmas›) tam uyum sa¤land›.
• 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›.

• Yal›n 6 Sigma uygulamalar›n›n bafllamas›.
• Türkiye d›fl›ndaki üretim  iflletmelerimizde “‹fl Hayat› De¤erlendirme ve ‹yilefltirme” anketi  

uygulanmaya baflland›.

• 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›.

• Avrupa Birli¤i Beyaz Eflya Üreticileri Derne¤i (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›.

• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nu gerek Y›ll›k Faaliyet Raporu'nda ve gerekse   
internet sitemizde yay›nlamaya bafllad›k.

• Türkiye'deki  yasal yükümlülük bafllang›c›ndan önce ambalaj at›klar› uyumu sa¤land›.

• 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.
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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
alanlar›nda faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük
flirketler toplulu¤u Koç Holding'e ba¤l›d›r. 2011 Fortune
Global 500 listesinde ilk 250 flirket aras›nda yer alan
Koç Holding, listedeki tek Türk flirketidir.

Arçelik A.fi.; Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney
Afrika olmak üzere 14 üretim tesisi, 20 ülkedeki sat›fl
ve pazarlama ofisleri ve kendisine ait 10  markas›yla
(Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz,
Arctic, Leisure, Flavel, Altus, Defy) 100'den fazla ülkede
ürün ve hizmet sunmaktad›r.

Türkiye’de beyaz eflya, klima ve LCD TV'de liderli¤ini
koruyan Arçelik flirketi, global pazarlarda da h›zl›
büyümesini sürdürmektedir. Arçelik A.fi. sektöründe
Avrupa'n›n üçüncü büyük flirketidir. Arçelik A.fi.’nin
Beko markas› beyaz eflya sektöründe Avrupa'n›n ilk 3
markas›ndan biridir. Arçelik A.fi., yurt içindeki lider
konumunun yan› s›ra, Romanya’da Arctic markas› ve
Güney Afrika’da Defy markas› ile de pazar›n lideridir.

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, 2011 y›l›nda 8,4 milyar TL konsolide
ciro elde etmifltir. Yurt d›fl› sat›fllar› ise 4,4 milyar TL
olmufltur.

Türkiye'nin y›llard›r tart›flmas›z patent flampiyonu olan
Arçelik A.fi., Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne
(WIPO) yap›lan uluslararas› patent baflvurular›n›n
1/3'ünden fazlas›n› gerçeklefltirmifltir. Yine bu patent
baflvurular› ile Dünya Fikri Haklar Örgütü'nde, en çok
Uluslararas› Patent baflvurusuna sahip "ilk 500" firma
listesinde 95. s›rada yer alan tek Türk flirketi olmaya
devam etmektedir.

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›l› aflk›n 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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Arçelik A.fi. Hakk›nda
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Sürdürülebilirlik Raporu 2011

Üretim Tesisleri - Uluslararas›
Romanya��������SC Arctic SA
Rusya��� ���������Beko LLC
Çin ������� ���������Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd.
G. Afrika Jacobs Piflirici Cihazlar ve Çamaflır Kurutma

Makinesi ‹flletmesi
G. Afrika Ezakheni, Ladysmith So¤utucu Cihazlar ‹flletmesi
G. Afrika East London, Buzdolabı ‹flletmesi

Genel Müdürlük
Türkiye/‹stanbul

Üretim Tesisleri - Türkiye
Eskiflehir, Türkiye Buzdolab› ‹flletmesi
‹stanbul, Tuzla, Türkiye Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi
‹stanbul, Beylikdüzü, Türkiye Elektronik ‹flletmesi
Bolu, Türkiye Piflirici Cihazlar ‹flletmesi
Ankara, Türkiye Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi
Tekirda¤, Çerkezköy, Türkiye Elektrik Motorlar› ‹flletmesi
Eskiflehir, Türkiye Kompresör ‹flletmesi
Tekirda¤, Çerkezköy, Türkiye Çamafl›r Kurutma Makinesi ‹flletmesi

*   Grundig Multi Media Hollanda’da kurulu Holding fiirketidir ve kendine ait 10 adet ba¤l› ifltiraki 
        bulunmaktadır. �
** Defy Appliances (PTY) Ltd. fiirketi’nin genel müdürlü¤ü Jacobs, Durban kentindedir.
�

Uluslararas› Sat›fl ve Pazarlama
Almanya Beko Deutschland GmbH
Avusturya Elektra Bregenz AG
Çek Cumhuriyeti Beko S.A. Cesko
Çin (fianghay) Beko Shanghai Trading Co.
Fransa Beko France S.A.
‹ngiltere Beko Plc.
‹spanya Beko Electronics Espana S.L.
‹talya Beko Italy S.r.l
Slovakya Beko Slovakia S.R.O.
Polonya Beko S.A.
Hollanda Grundig Multimedia B.V.*
Avustralya Beko A and NZ Pty Ltd.
Tayvan ����������������� Ardutch B.V.
Romanya SC Arctic SA
Rusya Beko LLC
Çin Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd.
Güney Afrika Defy Appliances (PTY) Ltd. �**�
M›s›r Beko LLC
Ukrayna Beko LLC
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Arçelik A.fi. olarak dünyada elde etti¤imiz sayg›n konuma ulaflmam›z›, karl›, uzun dönemli ve

sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi gerçeklefltirirken bir yandan paydafllar›m›z için yaratt›¤›m›z

katma de¤eri büyütme di¤er yandan da ard›m›zda pozitif bir iz b›rakma arzumuza ba¤l›yoruz.

Bu amac›m›z› gerçeklefltirmek için kuruluflumuzdan itibaren çal›flma ilkelerimizi, faaliyet sistem

ve süreçlerimizi do¤ru amaçlara yönelik oluflturduk ve bu prensiplerimizden taviz vermedik.

Sorumluluk bilinciyle flekillenen çal›flma kültürümüz, 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.

Verimli ve sürdürülebilir
is süreçleri olusturuyoruz, ,

Sürdürülebilirlik Raporu 2011
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Sürdürülebilir Büyüme için Güçlü Yönetiflim

Sistem

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.

Kurumsal Yönetim

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, 2011 y›l›nda ise %85,91’e
yükseltmifl olmam›zd›r.

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.
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. 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.

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 bulunmaktad›r.

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.'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.
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Risk Yönetimi

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 uygular. 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›

Prosedürler

‹ç Denetim Bölümü

Risk Veri
Taban›

‹fl Süreçleri

Risk Yönetimi Bölümü

Risk Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu

Hukuk Risk Takibi, Analizi ve Raporlamas›

Ana Risk Gruplar› için Prosedür ve
Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi

Stratejik Ana ‹fl Hedefleri Baz›nda
Risklerin De¤erlendirilmesi
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Arçelik A.fi’nin ifl stratejisinde sorumlu ve hesap verebilir
bir ifl modelinin oluflturulmas› 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 önceki raporlama döneminde
belirlenen öncelikli konu ve paydafl çal›flmalar› gözden
geçirilmifltir. 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.

Arçelik A.fi.’de sürdürülebilirlik performans›m›z› Sistem,
‹nsan, Tedarik, Ürün ve Toplumsal Geliflim olmak üzere 5
ana odak noktas› alt›nda de¤erlendirerek yönetiyoruz.
Sürdürülebilirlik yönetimi kapsam›nda öncelik verdi¤imiz
konular, 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 belirlenmifltir.

Sürdürülebilirlik yönetimimizin 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

Sistem

‹nsan

Tedarik

Ürün

Toplumsal
Geliflim

ARÇEL‹K A.fi.
Sürdürülebilirlik

Öncelikleri

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

        • ‹fl Yerinde ‹nsan Haklar›
        • Yetenek ve Performans Yönetimi
        • ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

            • Tedarik Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

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

 • Yerel Ekonomilere Katk›
• Toplumsal Geliflime Katk›

Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklafl›m›

Sistem
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Arçelik A.fi. Yönetim Sistemi, kurumsal
hedeflere ulaflmak için 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›
(QDMS) 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.

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.

2006 y›l›nda Birleflmifl Milletler Küresel
‹lkeler Sözleflmesi'ni imzalam›fl olan
Koç Toplulu¤u'nun flirketlerinden biri
olarak Arçelik A.fi. de Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi'ne uyum göstermektedir.

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin
öngördü¤ü çal›flma ilkelerini tüm
kurumsal operasyonlar›m›zda oldu¤u
gibi tedarikçi de¤erlendirme sürecinde
de takip ediyoruz.

Arçelik A.fi. yurtiçi ve yurtd›fl› üretim
tesislerinin, ba¤›ms›z bir denetim
kuruluflu taraf›ndan Avrupa Birli¤i'nde
yayg›n olarak kabul gören BSCI
(Business Social Compliance Initiative)
ve Sedex (Suppliers Ethical Data
Exchange) Sosyal Sorumluluk
Organizasyonlar›n›n kriterlerine göre
bir program dahilinde denetlenmesi
sa¤lanarak, gerçeklefltirilen denetimler
sonucunda uygunluk raporlar›
al›nmaktad›r.

Arçelik A.fi., ürün nitelikleri alan›nda
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 Birli¤i
Beyaz Eflya Üreticili¤i Derne¤i
(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.

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. 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,
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 (Uluslararas› Sulak Alanlar›n
Korunmas› Sözleflmesi) alanlar›nda
bulunmamaktad›r. Tesislerimizin fiziki
etki alan›nda da bu statüde alanlar
bulunmamaktad›r. Lokasyon
tercihlerimiz,  ald›¤›m›z tedbirler ve
çevresel etki azalt›c› çal›flmalar›m›z
sonucunda faaliyetlerimiz biyoçeflitlilik
ve do¤al habitatlar üzerinde belirgin
bir olumsuzluk yaratmamaktad›r.

Faaliyet gösterdi¤imiz noktalarda do¤al
ortam›n gelifltirilmesine yönelik
gerçeklefltirdi¤imiz iyilefltirme ve
koruma faaliyetleriyle biyoçeflitlilik
de¤erini yükseltmeye çal›fl›r›z. Bu
amaçla 2011 y›l›nda, ‹stanbul
Kemerburgaz’da “Arçelik Hat›ra
Orman›” oluflturarak 6.500 fidan diktik.
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
gerçeklefltirdik. 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.
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Arçelik A.fi.’de fleffaf, hesap verebilir ve kat›l›mc› bir yönetim anlay›fl›n› benimsiyoruz. Aç›k bir iletiflim platformu oluflturarak
paydafllar›m›z›n beklenti ve görüfllerini performans›m›z›n gelifltirilmesinde önemli bir bileflen olarak de¤erlendiriyoruz.
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.

Paydafllarla Diyalog

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

Tüketiciler

Çal›flanlar

Hissedarlar

Yetkili Sat›c›,
Yetkili Servis ve
Perakendeciler

Tedarikçiler
Sektör

Kurulufllar›
ve STK’lar

Sendikalar

Kamu
Kurulufllar›

Yerel
Toplumlar

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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 görüfllerini al›r›z.

Sistem

‹LG‹L‹ KURULUfiLAR KATILIM
Avrupa Beyaz Eflya Üreticileri (CECED) Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve di¤er üyelikler
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) Çeflitli ‹fl Konseylerinde  Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve di¤er üyelikler ile üst düzeyde temsil
Elektronik Cihazlar ‹malatç›lar› Derne¤i (EC‹D)  Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i
Is›tma So¤utma Klima Araflt›rma ve E¤itim Vakf› (ISKAV) Mütevelli Heyeti Üyeli¤i
‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliflim Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
‹hracatç›lar› Birli¤i ( TET)
‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› (IKSV) Mütevelli Heyet Üyeli¤i
‹stanbul Maden Ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B)  Koordinatör Baflkanl›k
‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Meslek Komitesi Üyeli¤i ve Meclis Baflkanl›¤›, Çevre Teknik Kurulu Kurul Üyeli¤i
Kalite Derne¤i(KALDER)  Çeflitli asil Üyelikler ile üst düzeyde temsil
PERYÖN Personel Yöneticileri Derne¤i Yönetim Kurulu Üyeli¤i
REC ‹klim Platformu Dönem sözcülü¤ü
Sanayi ve Ticaret Odalar› Meclis ve/veya  Meslek Komitesi Üyelikleri
T‹SK Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu ‹l Temsilcili¤i
Türk Elektronik  Sanayiciler Derne¤i(TES‹D) Genel Sekreterlik,  Çevre Dan›flma Kurulu üyeli¤i
Türk Sanayicileri Ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) 12 ayr› çal›flma grubu içinde  üyelikler ile  üst düzeyde temsil ve Genel Kurul Üyeli¤i
Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne¤i (TÜRKBESD) Üst düzeyde üyelik
Türkiye Biliflim Vakf› (TBV) Üst düzeyde temsil
Türkiye D›fl Ticaret Derne¤i (TURKTRADE) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Genel Kurul Üyeli¤i
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)  Dayan›kl› Tüketim Mallar› Meclis Baflkanl›¤› ve Sektör Meclisi’nde üst düzey temsil
Türkiye Yat›r›mc› ‹liflkileri Derne¤i (TÜY‹D) Kurucu Üyelik



Performans› sürekli artan, verimli ve sürdürülebilir ifl süreçleri
oluflturmak ifl stratejimizin içinde önemli bir yer tutar. Arçelik’te
yan›t›n› arad›¤›m›z temel soru: “Daha az kaynak kullanarak,
nas›l daha çok ürün üretebiliriz?”. Kaynaklar›n verimli kullan›m›,
tüm süreçlerde daha az enerji, su ve hammadde kullanmak
anlam›na gelir. Kaynak kullan›m›nda verimlili¤in art›r›lmas›
faaliyetlerimizin birçok boyutu aç›s›ndan önemlidir. Daha az
kaynak kullanarak karl›l›¤›m›z› art›rabilir, kurumsal
sürdürülebilirlik performans›m›z› gelifltirir, daha az emisyon,
at›k su ve at›k b›rakabiliriz. En önemlisi, kaynaklar› verimli
kullanarak günümüzün en öncelikli sorunu olan iklim
de¤iflikli¤iyle mücadelenin en temel ad›m›n› da atm›fl oluruz.

‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele

‹klim de¤iflikli¤inin nedeni olan atmosferdeki sera gaz› art›fl›n›n
alt›nda enerji tüketimi sonucu oluflan emisyon yatar. Nüfus
art›fl›na ba¤l› olarak enerji tüketimindeki yükselme günümüzde
gezegenimizin hassas dengesini kendi do¤al olanaklar›yla
dengeleyemez hale gelmesine neden oluyor. ‹klim de¤iflikli¤i
yaln›zca çevresel de¤il ayn› zamanda sosyal ve ekonomik
bir tehdittir. 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 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 çal›flmalara destek
sa¤lamak amac›yla, ba¤›ms›z ve kar amac› gütmeyen bir
inisiyatif olarak kurulan, ‹klim Platformu’na 2 May›s 2011
tarihinde üye olmufltur. Bu platformun Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i
Liderler Grubu Dönem Sözcüsü Arçelik A.fi. Genel Müdürü
Levent Çak›ro¤lu'dur.

Uluslararas› iklim rejimini düzenleyen en önemli resmi belge
olan Kyoto Protokolü’nün birinci yükümlülük döneminin 2012
y›l›nda tamamlanacak olmas› nedeniyle, yeni iklim rejiminin
nas›l flekillenece¤i, Güney Afrika’n›n Durban kentinde
düzenlenen ‹klim Zirvesi’nde tart›fl›ld›. Arçelik A.fi. Genel
Müdürü Levent Çak›ro¤lu, 190 ülkeden hükümet temsilcileri,
uluslararas› örgütler ve sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcilerinin
kat›l›m› ile gerçeklefltirilen Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i
17. Taraflar Toplant›s›’nda Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i Liderler
Grubu Dönem Sözcüsü olarak Türkiye’yi temsil etti.

4 Aral›k 2011’de gerçekleflen "Rio + 20 'ye Do¤ru, ‹fl Liderleri
De¤iflimi Kurguluyor" konulu panelde konuflan Levent
Çak›ro¤lu, yeflil kalk›nma için özel sektörün rolü ve liderli¤i
hakk›ndaki görüfllerini paylaflt›. Levent Çak›ro¤lu, 5 Aral›k
tarihinde de yine zirve kapsam›nda gerçekleflen, Dünya
Sürdürülebilir ‹fl Konseyi'nin düzenledi¤i "Küresel ‹fl Dünyas›
Günü"ne de kat›ld›. "Harekete Devam; Çevre, ‹fl Dünyas› ve
Herkes ‹çin Geliflim" bafll›kl›, "Çevre ‹çin Neden ‹fl Dünyas›
‹tici Güç Olmal›?" temal› panelde konuk konuflmac› olarak
yer ald›.

“Dünyaya Sayg›l›, Dünyada Sayg›n” vizyonundan hareketle,
Türkiye’de ve uluslararas› alanda ifl dünyas› taraf›ndan
yürütülen, iklim de¤iflikli¤i etkilerinin azalt›lmas›na yönelik
projelere destek veren Arçelik A.fi., “2˚C - ‹klim ‹çin Acil
Eylem Ça¤r›s› Bildirisi”ni (The 2˚C Challenge Communique)
28 Kas›m 2011'de imzalad›.

‹klim de¤iflikli¤ini, dünyan›n sürdürülebilirli¤inde; çevresel,
sosyal ve ekonomik boyutlar› olan önemli bir risk olarak gören
Arçelik A.fi., bu alanda yürütülen yerel ve uluslararas› projelere
deste¤ini sürdürmektedir. Arçelik A.fi. bu kapsamda,
Türkiye'nin de içinde bulundu¤u Kurumsal Liderler A¤› (CLN)
taraf›ndan haz›rlanan, 29 ülkede farkl› sektörlerde faaliyet
gösteren 200'ün üzerinde flirket yöneticisinin imzalad›¤› “2˚C
- ‹klim ‹çin Acil Eylem Ça¤r›s› Bildirisi”ne imza att›.

Arçelik A.fi. iklim de¤iflikli¤i ile mücadelesini flirketin tüm
kademelerinde gerçeklefltirmektedir. Arçelik A.fi.
çal›flanlar›ndan oluflan 12 kiflilik bir ekip, küresel ›s›nmaya
dikkat çekmek üzere Afrika K›tas›'n›n en yüksek da¤› olan
Kilimanjaro'ya t›rmand›. Zirvesinde 1912 y›l›nda bulunan
buzullar›n %85'i bugün yok olan da¤a, 17-25 Eylül 2011
tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen t›rman›fla; Türkiye, Rusya,
Almanya, Romanya ve Fransa'daki Arçelik çal›flanlar›ndan
oluflan bir ekip kat›ld›.
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Kaynak Yönetiminde Çevreci Yaklafl›m

a
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Çevre Yönetimi

Arçelik A.fi. çevre yönetiminin kalitesi, imza att›¤› baflar›larla kan›tlanm›flt›r. Arçelik
A.fi. 2010 y›l› “Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri - Türkiye Program›” “Yönetim Kategorisi”
birincisi ve “Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri - Avrupa Program›” “Yönetim Kategorisi”
finalistidir. Arçelik'in bu baflar›s› Aral›k 2011 y›l› "Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›-

 Avrupa ve Orta Asya’dan Kalk›nma Hikayeleri" raporunda da yer alm›fl olup;
raporda yer alan Türkiye'deki tek özel sektör flirketidir.

Sistem

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 stratejinin
temelini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standard›'na entegre
flekilde yürütülen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard›
oluflturur.

Arçelik A.fi.çevre politikas›na
http://www.arcelikas.com/sayfa/211/Urun_ve_Uretimde_Cevreci_Yaklasim adresinden ulaflabilirsiniz.
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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 performans›n›n art›r›lmas›nda en temel unsur
bilgili ve bilinçli çal›flanlard›r. Çevre e¤itimlerimizin

kapsam›na çal›flanlar›m›z›n yan› s›ra proje
çal›flanlar›n›, altyüklenicilerimizi ve stajyerlerimizi de

dahil ederiz. Tüm çal›flan ve stajyerlerimiz
Arçelik A.fi.'de çal›flmaya bafllamalar›n› takiben genifl
kapsaml› bir oryantasyon e¤itimine tabi tutulurlar.

Bu e¤itimlerde çevre bilinçlendirme ve Arçelik A.fi.'de
çevre yönetimi konular›nda bilgilendirmeler yap›l›r.

2011 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 15.904
adam*saat, tafleronlara ve stajyerlere 303,6
adam*saat, sosyal sorumluluk amac›yla ise

255 adam*saat e¤itim verdik.

Çevre E¤itimleri
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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.

Üretim Tesislerinde Kaynak Kullan›m›

2011 y›l›nda malzeme kullan›m›nda verimlili¤i
art›rmaya yönelik projeler yürüterek kaynak
tüketimimizi azaltt›k. Örne¤in plastik ambalaj
iyilefltirme projesi ile 2011 y›l› sonu itibariyle tüm
iflletmelerimizde kullan›lan shrink ambalaj miktar›
334 ton azalt›lm›fl, toplamda % 27'lik azalma
sa¤lanm›flt›r.

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›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.

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m
2011 y›l›nda, üretim süreçlerimizin temel girdilerinden biri olan su ihtiyac›m›z›n %28'ini kuyu suyundan; %72'sini ise flebeke
suyundan sa¤lad›k.

2011 y›l›nda, Türkiye iflletmelerimizin üretim
adetlerinde ortalama %15 oran›nda üretim art›fl›
gerçekleflmifltir. Buna karfl›n, yap›lan iyilefltirme
ve geri kazan›m çal›flmalar› sayesinde, toplam
su tüketimindeki art›fl oran› %4,8  düzeyinde
s›n›rland›r›larak 1.477.482  m3 olarak
gerçekleflmifltir.

Sistem

Türkiye'deki ürün iflletmelerinin 2011 y›l› hammadde ve
malzeme kullan›m de¤erleri (ton)

Hammaddeler

Plastik Hammadde 74.493

Metal Hammadde 295.863

Di¤er(1) 192

Malzemeler(2)  304.404

Kimyasallar (3)  7.479

Toplam  681.431

(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.

CFC kullan›m tablosu

Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3)

2009          2010 2011

Kuyu Suyu 374.187     436.176              406.583

fiebeke Suyu 927.311    973.574           1.070.899

Toplam                 1.301.498           1.409.750           1.477.482

2011 y›l› içinde gerçeklefltirdi¤imiz geri
kazan›m projeleriyle toplam, 12.900 m3

suyu geri kazanmay› baflard›k. Çamafl›r
Makinesi ‹flletmemizde ürün fonksiyon
test sular›n›n iyon de¤ifltirici ünitelerde
ar›t›m› sa¤lanarak boyahane prosesinde
kullan›lmas› sonucu 12.000 m3 suyu
geri kazanmay› baflard›k. Elektronik
‹flletmemizde klima santrallerinde
yo¤uflan sular›n geri kazan›lmas› ile
toplam 900 m3 suyu geri kazand›k.

Bunlara ek olarak, çal›flmalar›na
bafllanm›fl ve devam eden su geri
kazan›m projelerimiz de bulunmaktad›r.

Piflirici Cihazlar ‹flletmemizin at›ksu
ar›tma tesisi deflarj suyunun 50
m3/gün'lük k›sm›n›n geri kazan›larak
tuvalet rezervuarlar›nda kullan›lmas›na
yönelik çal›flmalara bafllanm›fl olup;
proje 2012 y›l›nda devreye al›nacakt›r.
Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde
Biyolojik Ar›tma Tesisi ç›k›fl sular›n›n ve
ya¤mur sular›n›n geri kazan›larak üretim
prosesinde kullan›lmas›na yönelik proje
ön çal›flmalar› yürütülmekte olup;
projeye 2012 y›l›nda bafllanacakt›r.
Proje ile biyolojik ar›tma tesisinden
deflarj edilen 380 m3/gün'lük ar›t›lm›fl
su ileri ar›t›m prosesinden geçirilerek

üretim prosesinde kullan›lmak üzere
geri kazan›lacakt›r. Proje ile ayn›
zamanda bina çat›lar›ndan toplanacak
ya¤mur suyunun geri kazan›lmas› da
planlanmaktad›r.

Su geri kazan›m projelerinin yan› s›ra,
su tüketiminin azalt›lmas›na yönelik
projeler de gerçeklefltirmekteyiz.
Örne¤in; Buzdolab› ‹flletmemizde
tuvalet rezervuarlar›nda kullan›lan su
miktar›n›n azalt›lmas›na yönelik
iyilefltirme çal›flmas› sonucu 1.595 m3

su tasarrufu sa¤lad›k.

CFC12
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1995
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1995

R600a
Kullanım
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R600a
Kullan›m
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2011



Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde, at›k su
ar›tma tesisi verimlili¤inin art›r›lmas›na
yönelik projede, ar›tma verimlili¤inin
art›r›lmas› için kimyasal madde tüketimi
azalt›m› ve muhtemel hatalar›n /
gere¤inden fazla kullan›mlar›n
önlenmesi için manuelden otomatik
dozlamaya geçifl ile 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 neticesinde 2011 y›l›nda,

2010 y›l›na k›yasla ar›tma çamuru
miktar› 22,5 ton azalt›lm›flt›r.
Piflirici Cihazlar ‹flletmemizin at›ksu
ar›tma tesisinde otomatik oksijen
ölçümleri ile oksijen optimizasyonu
sa¤lanm›fl ve kullan›lan blowera
otomatik devir ayar› yap›lm›flt›r. Bu
sayede günde 86 kWh enerji tasarrufu
sa¤lanm›flt›r.

Üniversite-sanayi iflbirli¤i çal›flmalar›
çerçevesinde; ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i ile

2011 y›l›nda gerçeklefltirilen "Piflirici
Cihazlar ‹flletmesi At›ksu Ar›tma Tesisi
Performans ‹yilefltirme” yüksek lisans
tez çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. Bu
kapsamda; at›ksu kirlilik yükü
analizi,at›ksu karakterizasyonunun
laboratuvar ortam›nda incelenmesi,
biyolojik ar›t›m›n inert organik madde
giderimine etkisi, mevcut at›ksu ar›tma
tesisinin performans›n›n incelenmesi
ve potansiyel iyilefltirme f›rsatlar›n›n
belirlenmesi üzerine çal›flmalar
yap›lm›flt›r.
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Deflarj edilen su miktarlar› (m3) 2009 2010 2011

Kamu Ba¤lant› Kanal› Deflarj› 328.421 230.083 303.454

Al›c› Ortam Deflarj› 135.002 171.770 190.940

Organize Sanayi Bölgesi

Kanal› Deflarj› 393.724 422.820 456.848

Toplam 857.147 824.673 951.242

Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde Ar-Ge'de gerçeklefltirilen iyilefltirme
çal›flmas› sonucu 944 m3 su tasarrufu sa¤lad›k. Ayr›ca, tek
boyahanede transfer ve stoklama projesi kapsam›nda, çift hatl›
olan boya tesisini efl iki üretim hatt›na kavuflturduk ve tek hatl› olan
boya tesisini iptal ettik. Proje ile y›lda 20.000 m3 su kazanc› sa¤lad›k.

Gerçeklefltirilen su tüketimi azalt›m projeleriyle, ürün bafl›na su
tüketiminde Kurutma Makinesi ‹flletmemizde % 8,7; Bulafl›k Makinesi
‹flletmemizde % 7,7; Buzdolab› ‹flletmemizde % 5,6; Kompresör
‹flletmemizde %6; Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde % 5'in üzerinde
azalt›m sa¤lad›k.

2011 y›l›nda, Türkiye iflletmelerimizin üretim adetlerindeki ortalama %15 oran›nda üretim art›fl› gerçekleflmifl; evsel ve
endüstriyel toplam at›ksu deflarj› art›fl oran›, üretim art›fl oran› ile ayn› kalm›flt›r.

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.

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

‹flletme* 2009 2010 2011 KO‹ Yasal S›n›r De¤eri (mg/lt)**

Piflirici Cihazlar 30 22 39 100

Bulafl›k Makinesi 94,8 58,6 106,8 1.000

Elektronik 198 44 51 600

Buzdolab› ve Kompresör 17 22 <30 100

Çamafl›r Kurutma Makinesi 130 30 30 1.000

Çamafl›r Makinesi 114 123,6 40 600
* : 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.

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.

Bolu Piflirici Cihazlar ‹flletmesi
At›ksu Ar›tma Tesisi
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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, Ekim 2011'de yay›nlanan EN 50001
Enerji Yönetim Sistemi Standard›'na uyum çal›flmalar›m›z
devam etmektedir.

Arçelik A.fi Enerji Politikas›’na
http://www.arcelikas.com/sayfa/209/Arcelik_te_Enerji_Verimliligi

adresinden ulaflabilirsiniz.

Arçelik A.fi. üretim süreçleri esnas›ndaki enerji tüketimi ile
ilgili olarak ulusal yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
2007 y›l›nda yay›nlanan 5627 say›l› “Enerji Verimlili¤i Kanunu”
kapsam›nda, enerji tüketim de¤eri belirtilen de¤erin üzerinde
olan iflletmelerinde YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlü¤ü) veya yetkilendirilmifl kurulufl taraf›ndan yürütülen
“Enerji Yöneticisi Sertifikasyon Program›na” kat›lm›fl
mühendisler istihdam etmektedir.

2011 y›l› sera gaz› emisyonumuz ISO 14064-1 standard›
çerçevesinde raporlanm›fl olup  hesaplanma metodolojisi
olarak IPCC 2006 Standard› kullan›lm›flt›r. 2011 y›l› sera
gaz› emisyonu de¤erimizin ba¤›ms›z akredite kurulufl
taraf›ndan denetlenmesi ve “reasonable assurance (yeterli
güven seviyesi)” seviyesinde do¤rulanmas› çal›flmalar›
tamamlanm›flt›r. 2011 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›
173.149 ton CO2 'dir.

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 laboratuvarlar
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, enerji verimlili¤i çal›flmalar› gerçeklefltirerek ve farkl›
enerji kaynaklar›na yönelerek di¤er emisyonlar›n azalt›m›n›
sa¤l›yoruz.

Sistem

Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde gerçeklefltirilen iyilefltirme çal›flmalar› kapsam›nda ar›tma tesisinde kullan›lan kimyasal
miktar› 2011 y›l›nda 2010 y›l›na k›yasla 34 ton azalt›lm›flt›r. Ayr›ca at›ksu ar›tma tesisinde bak›m ve iyilefltirme faaliyetleri
gerçeklefltirilmifltir (iyon de¤ifltirici ünite reçinelerinin ve nozullar›n de¤iflimi, kum filtresi kum ve hidroantrasitinin de¤iflimi,
sarf malzemesi de¤iflimleri, yeni ölçüm cihaz› al›m› vb.).

2012 y›l›nda enerji verimlili¤i çal›flmalar› kapsam›nda biyolojik at›ksu ar›tma tesisini havaland›rma havuzunda kullan›lan
blower›n inverter yard›m›yla optimize edilmesi çal›flmalar› yürütülmesi planlanmaktad›r.
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84.254 88.895 173.149*

2011 y›l› Sera Gaz› Emisyonlar› Kampüs Alanlar›
Da¤›l›m Tablosu (tonCO2 )

* Türkiye’de Genel Müdürlük Kampüsü ve ‹flletme Kampüsleri verileridir.



Do¤rudan Enerji Tüketimi (GJ/y›l)

2009 2010 2011
Mazot 5.691 9.237 14.408
F.Oil 59.969 53.669 56.775
LNG 12.355 0 0
LPG 34.336 55.539 43.272
D.gaz 968.068 1.101.466 1.212.587
Toplam 1.080.419 1.219.911 1.327.041

2011 y›l›nda ortalama %15 oran›nda artan üretim miktar›na
ra¤men gerçeklefltirdi¤imiz verimlilik projeleri sonucunda
enerji tüketim art›fl› %8 düzeyinde kalm›flt›r. Do¤rudan
enerji tüketimindeki art›fl %8,8 oran›nda gerçekleflmiflken
dolayl› enerji tüketiminde bu oran %6,2'dir. Buna göre 2011
y›l›nda toplam 1.929.235 GJ enerji tüketimi gerçekleflmifltir.

Arçelik A.fi. ‹flletmeleri “enerji verimli” alanlard›r.
Gerçeklefltirilen enerji verimlili¤i projelerinde, tüketim
bölgelerindeki ölçüm cihazlar› 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.

2011 y›l›nda Arçelik A.fi. Türkiye fabrikalar›nda
gerçeklefltirilen 173 enerji verimlili¤i projesi sonucunda
13.688.867 kWh elektrik, 1.748.444 m3 do¤algaz olmak
üzere toplam 109.516 GJ enerji tasarrufu sa¤lad›k.

Bu projelerle ayr›ca 3.761 ton CO2 'lik k›sm› do¤rudan,
7.329 ton CO2 'lik k›sm› ise dolayl› olmak üzere toplam
11.090 ton CO2  sera gaz› emisyonu azalt›m› sa¤lamay›
baflard›k. Bu çal›flmalardan  baz›lar› flunlard›r;

Buzdolab› ‹flletmemizde gerçeklefltirdi¤imiz ayd›nlatma
verimliliklerinin art›r›lmas› çal›flmas› ile verimli ayd›nlatma
sistemlerine geçifl yapt›k. Proje kapsam›nda 1.200 adet
ayd›nlatma ünitesini verimli ayd›nlatma sistemleri ile
de¤ifltirdik. Bu sayede y›ll›k 1.402.694 kWh elektrik tasarrufu
sa¤lad›k. Sa¤lanan elektrik tasarrufu ile y›lda 751 ton CO2

sera gaz› emisyonu oluflmas›n› engellemifl olduk.

Elektronik ‹flletmemizde, üretimde kulland›¤›m›z buhar›n
üretildi¤i tesislerdeki ekipmanlarda iyilefltirme ve yenileme
çal›flmalar› yürüttük. Yürüttü¤ümüz proje sayesinde y›ll›k
45.360 kWh elektrik, 220.000 m3 do¤algaz kazanc› sa¤lad›k.
Sa¤lanan elektrik ve do¤algaz tasarrufu ile y›lda 496 ton
CO2  sera gaz› emisyonu oluflmas›n› engellemifl olduk.

Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde, üretimde kulland›¤›m›z
transfer preslerinin verimlerinin art›r›lmas› projesini
gerçeklefltirdik. Yapt›¤›m›z kaizen çal›flmalar› ve h›z art›rma
projeleri ile mekanik üretimde %8,3 verim art›fl›, y›ll›k 392.066
kWh'lik elektrik tasarrufu sa¤lad›k. Sa¤lanan elektrik tasarrufu
ile y›lda 210 ton CO2  sera gaz› emisyonu oluflmas›n›
engellemifl olduk.

Üniversite-sanayi iflbirli¤i çal›flmalar› çerçevesinde Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i ile 2011 y›l›nda
gerçeklefltirilen "Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Plastik
Enjeksiyon So¤utma Sistemi Optimizasyonu” yüksek lisans
tez çal›flmas› kapsam›nda so¤utma sisteminin potansiyel
iyilefltirme f›rsatlar›n›n belirlenmesi üzerine çal›flmalar
yap›lm›flt›r.
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Dolayl› Enerji Tüketimi (GJ/y›l)

2009 2010 2011

Elektrik 524.158 566.914 602.194

Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri

2010 y›l›nda, Türkiye'deki 8 ‹flletmemiz T.C. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yetkilendirilmifl ba¤›ms›z bir kuruluflun
yapt›¤› de¤erlendirmeler sonucunda “Gold Certificate” almaya hak kazanm›flt›r. Bu çal›flmaya göre Arçelik A.fi., dünya beyaz eflya
sektöründe "Gold Certificate" almaya hak kazanan ilk ve tek flirket olmufltu. 2011 y›l›nda kendi rekorumuzu k›rarak ç›tay› biraz daha
yükselttik. Türkiye'deki 4 iflletmemiz bir üst seviye olan "Platinum Certificate" seviyesine ulaflt›. Arçelik A.fi., dünya beyaz eflya sektöründe
"Platinum Certificate" almaya hak kazanan ilk ve tek flirket olmufltur.

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (ISO) çevreye yönelik çal›flmalar› art›rmak, çevre bilincini gelifltirmek ve çevre mevzuat›n›n AB ile uyumlu hale
getirilmesine katk›da bulunmak amac›yla 2011 y›l›nda düzenledi¤i ISO Çevre Ödülleri yar›flmas›nda Arçelik A.fi., "‹SO 2010 Y›l› Sürdürülebilir
Çevre Dostu Ürün ve Uygulama Ödülleri"nde üç ödül birden kazanm›flt›r. Arçelik A.fi.’nin Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi Kaktüs Bulafl›k
Makinesi ile ‘Büyük Ölçekli Kurulufl Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün Birincilik Ödülü’, Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Ekonomist Serisi
Çamafl›r Makineleri ile ‘Büyük Ölçekli Kurulufl Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün ‹kincilik Ödülü’ ve Arçelik A.fi. E¤itimde Gönül Birli¤i
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Program›, "Çevre" Temal› Yar›flma ile ‘Büyük Ölçekli Kurulufl Çevre Alan›nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk
‹kincilik Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.

Üretim /
Proses
%51

Su %4

Bas›nçl› hava
%4

Motorlar
%5

Elektrik
%18

Konular›na göre 2011 y›l›
Enerji Verimlili¤i Projeleri

Havaland›rma /
Is›tma / So¤utma

%2

Ayd›nlatma
%13

Do¤algaz
%3
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Entegre At›k Yönetimi

Etkin bir at›k yönetimi, kaynaklar›n giderek azald›¤›
günümüzde, do¤al kaynaklar›n korunmas›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 verilir.

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.

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

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

Tehlikeli At›k (ton) 1.993 114 94,5

Tehlikesiz At›k (ton) 56.019 2.257* 96

Toplam 58.012 2.371 96

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

Geri Kazan›lan;
58.012 ton

Bertaraf Edilen;
2.371 ton

At›klar

Sistem

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, çevre 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.

At›k Azalt›m Projeleri

Çamafl›r Makinesi ‹flletmemizde gerçeklefltirilen projelerle
at›k ya¤ miktar› 2011 y›l›nda 2010 y›l›na k›yasla 3,7 ton
azalt›lm›fl; toplam at›k miktar›nda 429 tonluk azalt›m
sa¤lanm›flt›r.

Piflirici Cihazlar ‹flletmemizde elek alt› hurda over sprey
emayelerinin yeniden ifllenerek kullan›ma haz›r hale
getirilmesiyle 2011 y›l›nda toplam 49 ton elek alt› hurda
emaye yeniden kullan›labilir hale getirilmifltir.

Ayr›ca, ankastre ürünleri oluflturan parçalar›n ortalama
%60’›nda kullan›lan siyah tozboya sarf›n›n azalt›m›na yönelik
çal›flmalarla kullan›m toplam 13,2 ton azalt›lm›flt›r.

Elektrik Motorlar› ‹flletmemizde üretim adedinde % 20'ye
yak›n bir art›fl olmas›na ra¤men, gerçeklefltirilen iyilefltirme
çal›flmalar›yla toplam tehlikeli at›k miktar› 139,3 ton azalt›larak
% 23'lük bir iyileflme sa¤lanm›flt›r.

Kurutma Makinesi ‹flletmemizde üretim adedi % 20'nin
üzerinde artmas›na ra¤men, gerçeklefltirilen iyilefltirme
çal›flmalar›yla toplam tehlikeli at›k miktar› 17,3 ton azalt›larak
yaklafl›k % 33'lük bir iyileflme sa¤lanm›flt›r.

Kompresör ‹flletmemizde ya¤ sarfiyat›n›n azalt›lmas›
çal›flmalar› ile ya¤ sarfiyat› toplam 10,5 ton azalt›lm›fl, buna
ba¤l› olarak ç›kan at›k ya¤ miktar› da azalm›flt›r.



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 2011 y›l›nda toplam 6.333.821
TL tutar›nda çevre yat›r›m ve harcamas› gerçeklefltirdik.

Toplam çevresel maliyetlerin %23'ünü at›k yönetimi ve
operasyonel faaliyet harcamalar› olufltururken,%13'ü
çevresel koruma ve yönetim maliyetleri, %64'ü çevre ve
enerji yönetimine yönelik yat›r›mlar ise düzeyindedir.
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Çevre Koruma Yat›r›m ve Harcamalar›

Çevre ve Enerji
Yat›r›mlar›;
4.069.340

Çevresel Koruma
ve Yönetim
Maliyetleri;

803.097

2011 Çevresel harcama ve yat›r›mlar (TL)

At›k Yönetmi ve
Operasyonel Faaliyetler;

1.461.384

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 mecrada yer alan ürün
reklamlar›m›zda ürünlerimizi tan›t›rken çevreci nitelikleri ön
planda tutar›z.

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
bafllam›fl oldu¤umuz "Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa
Dönüflümü" projesine 2011'de de devam ettik. 2014 y›l›na
kadar sürecek projenin amac›, daha az enerji tüketen
elektrikli ev aletlerinin piyasa dönüflümünü h›zland›rarak
Türkiye'de konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve buna
ba¤l› sera gaz› emisyonlar›n› azaltmakt›r.

Elektronik ‹flletmemizde oluflan at›k lehim cürufun azalt›m›na
yönelik çal›flmalarla lehim cüruf  at›¤› miktar› yaklafl›k %35
azalm›flt›r. Plastik enjeksiyon ifllemi s›ras›nda oluflan plastik
at›klar›n azalt›m›na yönelik çal›flmalarla bu proseste ç›kan
plastik at›k miktar› %4’den  %0,05‘e düflmüfltür.

Bir Koç Toplulu¤u flirketi olan Arçelik, 2010 y›l›nda Topluluk
genelinde bafllat›lan Koç Toplulu¤u Geri Dönüflüm Projesine
de kat›lmaktad›r. Küresel Geri Dönüflüm A¤›’na üye olan
Koç Holding’in bu projesinde çal›flanlar›n geri dönüflüm
bilincinin gelifltirilmesi, ka¤›t, cam, metal ve plastik at›klar›n›n
ortak bir standartta toplanarak geri dönüfltürülmesi ve
toplanan at›k miktar›n›n art›r›lmas› hedeflenmektedir. Proje
kapsam›nda 2011 y›l›nda Arçelik A.fi tesislerinde 5,1 ton
evsel cam at›k, 120,3 ton ka¤›t, 1,5 ton metal at›k, 6,9 ton
plastik at›k toplanm›flt›r. Dolay›s›yla toplam 3.728 adet a¤aç
yok olmaktan kurtar›lm›flt›r.

At›k azalt›m projelerinin yan› s›ra çal›flanlar›n çevre bilincinin
art›r›lmas› ve evlerden ç›kan t›bbi at›klar›n uygun yöntemlerle
bertaraf›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak amac›yla
Elektrik Motorlar› ve Kurutma Makinesi ‹flletmelerimizde
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "Çöpe At›lmayan Her
‹laç, Dünyaya bir ‹laç" etkinli¤i bafllat›lm›flt›r. Çerkezköy ‹l
Çevre Müdürlü¤ü'nün de destek verdi¤i bu etkinlik ile,
çal›flanlar›n evlerinde bulunan kullan›m ömrünün
tamamlam›fl ilaçlar iflletmelerdeki ilgili toplama bölgelerinde
toplanarak, uygun yöntemlerle lisansl› bertaraf firmalar›nda
bertaraf edilmeleri sa¤lanm›flt›r. Di¤er iflletmelerde de bu
proje çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.



2012 Çevre Koruma Hedefleri

• 2012'de su tasarrufu ve su geri kazan›m› çal›flmalar›n›n 
yürütülmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›

• 2012'de enerji verimlili¤i projeleriyle %5 enerji tasarrufu 
sa¤lanarak sera gaz› emisyonu azalt›m›

• 2012'de tüketilen elektri¤in bir k›sm›n›n yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan karfl›lanmas›

• Arçelik ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmas› ve 
belgelendirilmesi

• Arçelik ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14064-
1 Sera Gaz› Envanteri Raporlama Standard› kapsam›ndaki
belgelerin devaml›l›¤›

• Entegre at›k yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
gelifltirilmesi

• Ambalaj at›klar› azalt›m› projesinin yürütülmesi
1 pilot iflletmede ya¤mur suyunun toplanmas›, geri 
kazan›lmas› ve ölçümüne yönelik sistemin kurulmas›

• 2014 y›l› sonuna kadar "Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa
Dönüflümü Projesi" ile kamuoyu fark›ndal›¤›n›n 
art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar gerçeklefltirilmesi

Kaynak Kullan›m› ve Çevre Koruma Hedefleri

Çevre Koruma Hedefi Gerçekleflme Durumu Aç›klama

2011'de en az 3 iflletmede su kullan›m›n›n %5 azalt›lmas› Tamamland›. Üretim adetlerindeki art›fla ra¤men,
 5 iflletmemizde ortalama %6,6 

 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r.
2011'de en az 2 iflletmede su geri kazan›m projesi gelifltirilmesi Tamamland›. 3 iflletmemizde su geri kazan›m projesi

gerçeklefltirilmifltir. Detaylar, bu raporun
"Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m›" 

bölümünde yer almaktad›r.
2011'de toplam enerji tüketiminin %5 düflürülerek, sera gaz› Tamamland›. Gerçeklefltirilen 173 enerji verimlili¤i projesi
emisyonunun azalt›lmas›  sonucunda bütçeye göre %7,4’lük bir enerji

          tasarrufu, 11.090 ton CO2  sera gaz›
       emisyonu azalt›m› sa¤lanm›flt›r. Detaylar›, bu 

raporun “Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m 
Projeleri” bölümünde yer almaktad›r.

2011'de 1 iflletmede emaye geri kazan›m projesi yürütülmesi Tamamland›. PC‹'de 2011 y›l›nda toplam 49 ton elek alt›
hurda emaye yeniden kullan›labilir

 hale getirilmifltir.
2011'de 4.500 fidan dikilmesiyle Arçelik A.fi. Hat›ra Orman› Tamamland›. ‹stanbul Kemerburgaz'da ÇM‹ ve
oluflturulmas› Eskiflehir'de B‹ ve K‹ taraf›ndan toplam

6.500 adet fidan dikilmifltir.
2011'de 1 pilot iflletmede d›fl ayd›nlatmalarda iyilefltirme Tamamland›. 3 iflletmemizde d›fl ayd›nlatmalarda iyilefltirme
yap›larak ›fl›k kirlili¤inin azalt›lmas› projeleri gerçeklefltirilmifltir.
2011'de 1 iflletmede çevreyle ilgili sosyal proje gelifltirilmesi Tamamland›. EM‹ ve KM‹ ‘de ''Çöpe At›lmayan Her ‹laç,

Dünyaya bir ‹laç'' etkinli¤i gerçeklefltirilmifltir.
2012 itibar›yla at›k miktar›n›n %5 azalt›lmas› Tamamland›. At›k azalt›m› ortalama %13 olarak 

gerçeklefltirilmifltir.
2012'de bir pilot iflletmede plastik at›k geri kazan›m› Tamamland›. B‹, ÇM‹, E‹ ve PC‹'de hurda plastiklerin 
projesi gerçeklefltirilmesi  k›r›larak yeniden kullan›lmas›  faaliyetleri

 ile plastik at›k miktar› azalt›lmaktad›r.
2012'de 1 pilot iflletmede ya¤mur suyunun toplanmas›, Proje devam ediyor. ÇM‹'de fizibilite çal›flmalar› tamamland›,
geri kazan›lmas› ve ölçümüne uygulama  çal›flmalar›na baflland›.
yönelik sistemin kurulmas›
2014 y›l› sonuna kadar "Enerji Verimli Ürünlerin Proje devam ediyor. Projeye ait 2011 y›l› aktiviteleri tamamland›.
Piyasa Dönüflümü Projesi" ile kamuoyu fark›ndal›¤›n›n
art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar gerçeklefltirilmesi
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Sistem

B‹ : Buzdolabı ‹flletmesi
BM‹ : Bulaflık Makinesi ‹flletmesi
ÇM‹ : Çamaflır Makinesi ‹flletmesi
E‹ : Elektronik ‹flletmesi

EM‹ : Elektrik Motorları ‹flletmesi
K‹ : Kompresör ‹flletmesi
KM‹ : Kurutma Makinesi ‹flletmesi
PC‹ : Piflirici Cihazlar ‹flletmesi
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Arçelik A.fi. Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika’da olmak üzere 14 üretim tesisi,
20’den fazla ülkede pazarlama faaliyetleri yürüten, küresel pazarda 100'den fazla ülkede
ürünlerini tüketiciyle buluflturan, 19.213 çal›flan›n görev ald›¤› küresel bir organizasyondur.
26 farkl› dil,  17 farkl› para birimi anlam›na gelen bireysel ve kültürel farkl›l›klar›n zenginlik
yaratt›¤›n› yeteneklerin bilefliminden oluflan ortak sinerjinin operasyonel ve stratejik
hedeflerimizi gerçeklefltirmede çarpan etkisi yaratarak bizi daha güçlü k›ld›¤›na inan›r›z.

Arçelik A.fi. olarak sürdürülebilirli¤in 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 f›rsatlar sunar›z. Çal›flanlar›m›zdan temel beklentimiz iflbirli¤i
ve dayan›flma kültürü içinde Arçelik A.fi.'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik
alanlarda yenili¤e her zaman liderlik etmeleri, katma de¤er yaratarak fark yaratmalar›d›r.

Küresel Organizasyonumuzdan
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‹flimizin sürdürülebilirli¤i Arçelik A.fi.'yi
gelece¤e tafl›yacak nitelikli ve deneyimli
profesyonellere ba¤l› oldu¤undan
hareketle Arçelik A.fi. olarak
çal›flanlar›m›za kendilerini mutlu ve
verimli hissedecekleri, geliflim odakl›
bir çal›flma sunmak en önemli
sorumluluklar›m›z aras›ndad›r. Bu
sorumluluklar›m›z› yerine getirirken
birincil yaklafl›m›m›z temel insan
haklar›na sayg› ve sürekli iyilefltirme
odakl›l›kt›r.

Oluflturdu¤umuz bu sistemin
süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla Koç
toplulu¤unun kurucusu Vehbi Koç’un
belirledi¤i temel ilkeleri esas alan Etik
Davran›fl Kurallar›m›z büyük önem
tafl›maktad›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.

Etik kurallar›n iflleyifli ve  sa¤l›kl› bir
flekilde uygulanmas› Arçelik A.fi.
bünyesinde oluflturulmufl Etik Davran›fl
Kurulu arac›l›¤›yla gerçekleflmektedir.

Bu yap› operasyonel olarak Genel
Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür
Yard›mc›s›, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
ve Hukuk Müflaviri'nden oluflmaktad›r.
2011 y›l›nda da etik kuruluna yans›yan
herhangi bir flikâyet olmam›flt›r.

fiirketimizde etik de¤erlerin tüm
çal›flanlar›m›za ayn› etkinlikte
yayg›nlaflt›r›lmas› ve gelecek nesillere
aktar›lmas›n›n teminat alt›na al›nmas›
için "Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama
Prensipleri” gözden geçirilerek ilgili
yönetmelikle tüm çal›flanlar›m›za 2011
y›l›nda duyurulmufltur.

Arçelik A.fi. olarak çal›flma koflullar›
konusuna verdi¤imiz önem sadece
kendi sistemimiz içinde belirledi¤imiz
uygulamalarla s›n›rl› de¤ildir. Avrupa
Birli¤i Beyaz Eflya Üreticileri Derne¤i
(CECED) taraf›ndan oluflturulan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etik
Sözleflmesini ilk imzalayan flirketler
aras›nda yer alarak konuyla ilgili öncü
yaklafl›m›m›z› ortaya koymufl
bulunmaktay›z. Bu uygulaman›n yan›
s›ra Arçelik A.fi., yurtd›fl› ifltirakleri
vas›tas›yla BSCI (Business Social
Compliance Initiative) ‹flyeri Sosyal
Uyumluluk Giriflimi'ne üyedir.

Bu giriflimde yer almak suretiyle Arçelik
A.fi. ilgili tüm üretim tesislerinin 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 etmifltir.

‹nsan haklar›na sayg› yaklafl›m›m›z›n
gere¤i olarak Arçelik A.fi. bünyesinde
çal›flan herkes etnik köken, ›rk, dil, din,
yafl, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayr›m›
yap›lmaks›z›n eflit kabul edilmektedir.
‹stihdam politikam›zla bafllayan bu
yaklafl›m do¤ru ifle do¤ru insan, eflit
ifle eflit ücret, baflar›ya ba¤l› liyakat ve
herkese eflit f›rsat prensiplerine
dayanmaktad›r.

Arçelik A.fi. 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. Bunlarla birlikte
toplu ve/ veya bireysel iflten ç›karmalar
ya da görev de¤ifliklikleri olmas›
durumunda, faaliyet gösterilen ülkelerde
geçerli olan ifl mevzuat› ve toplu
sözleflmelerde belirtilen ihbar süresi
hükümleri uygulanmaktad›r.

fiirketimiz Etik Davran›fl Kurallar›na;

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

adresinden ulaflabilirsiniz.

‹nsan



Baflar›lar›m›z›n sürdürülebilirli¤inin
çal›flanlar›m›z›n kendilerini ifade
edebilecekleri  platformlar›n yarat›lmas›,
geribildirimlerini sa¤layabilecekleri
iyilefltirmelerin sürekli olarak hayata
geçirilmesi ile mümkün oldu¤una
inan›yoruz. Bu amaçla Arçelik A.fi.
olarak çal›flanlar›m›z›n çal›flma hayat›na
daha aktif kat›l›m›n›, sürekli
geribildirimlerini ve önerilerini
iletebilmelerini sa¤lamak amac› ile
farkl› sistemler uygulamaktay›z.

Arçelik A.fi. olarak çal›flanlar›m›z›n
motivasyonuna önem vermekteyiz. Üst
yönetimimizin de sürekli gündeminde
olan çal›flan ba¤l›l›¤›na yönelik
çal›flmalarla ilgili olarak; 2011 y›l›
Çal›flan Ba¤l›l›¤› Anketi sonras›
lokasyonel faaliyet planlamalar› d›fl›nda

flirket genelinde proje gruplar› ve üst
düzey yöneticilerden oluflan dan›flma
komiteleri oluflturulmufltur. Proje
ekiplerinin y›ll›k proje planlar›
oluflturarak, flirket genelinde swot
analizleri yapmas›, faaliyet plan›
önerileri gelifltirmeleri ve dan›flma
komitelerinin görüflüne sunmalar›
beklenmektedir. 2012 y›l›nda flirket
genelinde önceliklendirilen faaliyetlerin
hayata geçmesi planlanmaktad›r. Bu
faaliyetler flirket genelinde Mavi Yaka
çal›flanlar›m›za yönelik kiflisel geliflim
seminerleri verilmesi, iç iletiflimin
güçlendirilmesi,  öneri sisteminin
kapsam›n›n geniflletilmesi, iç ilan
sisteminin beyaz yaka çal›flanlardan
sonra mavi yaka çal›flanlar için de
hayata geçirilmesi, motivasyona yönelik
sosyal faaliyetlerin çeflitlendirilmesi

gibi konular› kapsayacakt›r. Yap›lacak
faaliyetlerin çal›flanlara yönelik iletiflimi
ve etkinli¤inin yans›mas› da aksiyon
planlar› aras›nda yer alacakt›r.
Çal›flanlar›m›z taraf›ndan aktif bir
flekilde  kullan›lan Öneri Sistemi
sayesinde çal›flanlar›m›z›n fark›ndal›¤›
art›r›l›rken; kat›l›mc›l›¤›n teflvik edilmesi
amaçlanmaktad›r. Sistem ile çal›flanlar,
do¤rudan veya dolayl› tüm konularda
mevcut durumun iyileflmesine yönelik
fikirlerini sunmaktad›rlar. Gelen tüm
öneriler de¤erlendirme komiteleri
taraf›ndan de¤erlendirilmekte, hemen
hayata geçirilecek uygulamalar
devreye al›n›rken; projelendirilecek
konular›n detaylar› çal›fl›lmaktad›r.
Öneri sistemi tan›ma takdir süreciyle
entegre edilecek flekilde yönetilmekte,
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Toplu ifl sözleflmeleri kapsam›na giren çal›flanlar›n yüzdesi

Toplu ‹fl
Sözleflmesi

14.631

4.582

Toplam
çal›flan

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

Kapsamdaki
çal›flan %

Türkiye

Yurtd›fl› fiirketler

12.454

2.380

85

52

Arçelik A.fi., iflveren sendikas› olarak MESS’e
(Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›), mavi yakal›
çal›flanlar› ise Türk Metal Sendikas›’na üyedir.

2010 Kas›m ay› içerisinde, MESS ile Türk Metal
Sendikas› aras›nda 01.09.2010-31.08.2012

dönemini kapsayan Toplu ‹fl Sözleflmesi
imzalanm›flt›r. Toplu Sözleflmesi kapsam›nda ‹fl

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili yönetmeliklerin
hükümleri yer almaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n en temel çal›flan haklar›ndan olan örgütlenme ve sendikalaflma haklar›na Arçelik A.fi. olarak sayg›
duymaktay›z. Bu anlay›fl›m›z sonucunda çal›flanlar›m›z›n ba¤l› olduklar› sendikalarla iliflkilerin düzenli bir flekilde
yürütülmesine özen gösterilmekte, mevzuat ve toplu sözleflmelerin gerekleri eksiksiz bir flekilde yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda zorunlu olan uygulamalar›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 özenle uygulanmaktad›r. Bu uygulamalara
ek olarak faaliyet gösterilen co¤rafyalar›n yerel ve kültürel unsurlar› da göz önünde bulundurulmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n Yönetime Kat›lmas›



2011 y›l› içinde Türkiye operasyonlar›ndaki
çal›flanlar›m›z taraf›ndan toplam 5.990
öneri verilmifl ve bu önerilerin %50’si

hemen hayata geçirilmifltir.

çal›flanlar›m›z verdikleri her öneri sonras› puan toplayarak
ödüllendirilmektedir. Öneri veren çal›flanlar kat›ld›¤›
toplant›larda ödüllendirilmektedir. Çal›flanlar›m›z›n flirket
süreçlerine kat›l›m›n›n sa¤land›¤› di¤er bir uygulama da
‹letiflim ve Paylafl›m Toplant›lar›d›r. Farkl› seviyelerde
düzenledi¤imiz bu toplant›lar kapsam›nda çal›flanlar›m›z
flirket ana süreçlerinin ifllerli¤ine yönelik fikirlerini bildirmekte,
ana ifl hedeflerine ulafl›lmas› hususunda aktif destek
sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n sürekli olarak bilgilendirilmesi ve daha aktif
bir kat›l›m sa¤layabilmeleri için flirket içi iletiflim kanallar›
büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle baflta flirket içi
intranetimiz olmak üzere, online iletiflim dergimiz Aydabir,
haber bültenleri, iç duyurular, bilgi bültenleri, e-posta gibi
farkl› iletiflim kanallar› ile çal›flanlar›m›z› sürekli olarak
bilgilendiriyoruz. Bu uygulamalara ilave olarak iletiflimi daha
etkin yönetmek amac›yla sosyal medya uygulamalar›na
yönelik projeler gerçeklefltirmekteyiz.

Faaliyet gösterdi¤imiz tüm alanlarda “öncü” olabilmek,
yetenekli iflgücümüz ile mümkün olabilmektedir. Bu sayede
Arçelik A.fi. olarak “ilk”lere ve “en yeni”lere imza
atabilmekteyiz.

De¤iflmeyecek bu anlay›fl›m›z do¤rultusunda bünyemize en
yetenekli ve tecrübeli profesyonelleri çekerken onlar›
gelifltirecek, bünyemizde tutacak potansiyellerini
sergileyecekleri f›rsatlar sunmaktay›z. Yaratt›¤›m›z tüm bu
f›rsatlar› global, sistematik ve flirketimiz stratejileri ile paralel
bir flekilde oluflturarak yönetti¤imiz insan kaynaklar›
süreçlerimiz ile destekleyip, gelifltiririz.

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
yönetimi stratejisine paralel olarak potansiyel geliflimine ve
kariyer planlamas›na özen gösterilmektedir. Arçelik A.fi.
olarak flirket stratejilerimize paralel olarak büyürken insan
kaynaklar› uygulamalar›m›z› gelifltirerek  önem vermekte ve
sürekli olarak çal›flanlar›m›z›n kendilerini gelifltirebilecekleri
uygulamalar gelifltirmekteyiz.

‹nsan kaynaklar› yaklafl›m›m›z ve ilgili süreçleri ayr›nt›l› olarak
incelemek için:
http://www.arcelikas.com/sayfa/13/INSAN_KAYNAKLARI adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Geliflen ifl hacmimiz ile birlikte, Arçelik A.fi. ailesi de sürekli
olarak geliflmektedir. Bünyemize katt›¤›m›z yeni yetenekler
ile global arenada daha aktif ve baflar›l› bir aktör durumuna
gelmifl bulunmaktay›z. Çal›flan say›m›z, son 10 y›l
düflünüldü¤ünde, yaklafl›k olarak 3 kat artm›fl durumdad›r.
Bu durum “yeteneklerin çekim merkezi olma” hedefimizi
baflar› ile gerçeklefltirebildi¤imizi göstermektedir.
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Sözleflme Türüne Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Arçelik A.fi.
Türkiye

2009
2010
2011

Sürekli % Geçici % Toplam

11.804
12.910
13.337

96,2
94

91,2

460
825

1.294

3,8
6

8,8

12.264
13.735
14.631

Yeteneklerin Çekim Alan›

‹nsan

4318

1876

0

2000

5000

10000

15000

20000

2005

3.43

2010
Türkiye Yurtd›fl› fiirketler Toplam

6.730
13.735

18.053

9.203

11.079

6.972

2011

14.631242

* Y›l sonu itibariyle, Defy Appliances hariç.

4.318

19.213*

4.582

Y›llara Göre Çal›flan Say›s›

1.876



Arçelik A.fi. bünyesine hedeflenen
nitelikli profesyonelleri katmak ve aday
çal›flanlar› sa¤l›kl› yöntemler ile
de¤erlendirerek ihtiyaç duyulan
pozisyona yerlefltirmek amac› ile farkl›
ifle al›m yöntemleri uygulanmaktad›r.
Bu uygulamalar ile ihtiyaç duyulan
iflgücü sa¤lan›rken potansiyel aday
say›s› da artt›r›lmaktad›r. Uluslararas›
düzeyde faaliyet gösteren bir
organizasyon olmam›z›n gereklili¤i
sonucunda esneklik,  farkl›l›klar›
yönetmek ve sürekli ö¤renmek gibi
yetkinlikler kritik yetkinlikler olarak
belirlenmifltir.

Bu nedenle Arçelik A.fi. bünyesine
kat›lacak yeteneklerin hem
bu yetkinliklere sahip olmas› hem de
flirket kültürü ve de¤erleri ile örtüflen
bireyler olmas›na özen gösterilir. ‹fle
al›m sürecinde ilgili 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 bulunmamaktad›r.

Çal›flan ücretlerindeki farkl›laflma
yap›lan ifl ve üstlenilen sorumluluk
çerçevesinde 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/Calisma_Hayati adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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Statülerine Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Arçelik A.fi. Türkiye

2009
2010
2011

2009
2010
2011

1.859
2.001
2.177

1.055
1.051
1.154

12.264
13.735
14.631

4.043
4.318
4.582

15,2
14,6
14,9

26,1
24,3
25,2

10.405
11.734
12.454

2.988
3.267
3.428

Beyaz Yaka % Mavi Yaka % Toplam

Yurtd›fl›
fiirketler

84,8
85,4
85,1

73,9
75,7
74,8

Cinsiyete Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Arçelik A.fi. Türkiye

2009

2010

2011

9.566

10.713

11.412

78

78

78

2.698

3.022

3.219

22

22

22

12.264

13.735

14.631

Erkek % Kad›n % Toplam

Yafla Göre Çal›flan Sirkülasyon Oranlar›

Arçelik A.fi. Türkiye

2010
2011

<30-50>

371
1.336

28
69

909
547

69
28

38
40

2,9
2,1

1.318
1.923

<30 % % >50 % Toplam

Cinsiyete Göre Çal›flan Sirkülasyon Oranlar›

Arçelik A.fi. Türkiye

2010
2011

% Kad›n % Toplam %

10.713
11.412

1.177
1.700

11,0
14,9

3.022
3.219

141
223

4,7
6,9

1.318
1.923

13.735
14.631

9,6
13,1

Erkek Ç›k›fl Say›s› Ç›k›fl Say›s› Top. Ç›k›fl Say›s› Top. Çal›flan Say›s›



Küresel alanda yakalad›¤›m›z baflar›lar›m›z›, sürekli bir flekilde
geliflim gösteren küresel çal›flma kültürümüz ile desteklemek
Arçelik A.fi. olarak bafll›ca hedeflerimizdendir. Bu do¤rultuda
faaliyet gösterdi¤imiz her ülkede çal›flanlar›m›z›n ifle al›mdan
bafllayarak yeteneklerini gelifltirmek özel önem arz etmektedir.
Bu amaçla çal›flanlar›m›z›n performans›n› yak›ndan takip
eder, insan kayna¤›m›z› en etkin flekilde yöneterek
gelifltirilmesi için,  hedef yay›l›m›, performans yönetimi,
yetkinlik ve potansiyel de¤erlendirme gibi yöntemler kullan›r›z.

Hedef yay›l›m süreciyle flirketimizin hedef ve stratejilerinin,
organizasyonun üst kademelerinden bölümlere ve ard›ndan
bireylere indirilmesi  sa¤lanmaktad›r. Böylelikle tüm çal›flanlar›n
ortak hedefleri benimsemesi ve ortak hedefler için  çal›flmas›
sa¤lanmakta, ifl sonuçlar›n›n do¤ru göstergelerle ölçülüp
de¤erlendirilmesi sa¤lan›lmaktad›r.

Performans de¤erlendirme süreci kapsam›na yurtiçinde
beyaz ve mavi yakal› tüm çal›flanlar›m›z dahildir. Sistem
yurtd›fl› flirketlerimizin bir k›sm›nda uygulanmakta olup geri
kalan flirketlerimizde de yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›
sürmektedir.

Geliflim ve Yetenek Yönetimi

Arçelik’te Geliflim ve Yetenek Yönetimi flirket vizyonumuzu
gerçeklefltirecek yeteneklerin tespit edilmesi ve gelifltirilmesini
amaçlamaktad›r. Bu amaç iki önemli ad›m› kapsamaktad›r.
Bunlardan ilki flirketin ve toplulu¤un hedef ve stratejileri
do¤rultusunda sürekli büyümeye yönelik, flirketin gelece¤inde
rol alacak çal›flanlar›n belirlenmesidir. Di¤eri ise; flirket
öncelikleri, stratejileri ve hedefleri ile uyumlu olarak, çal›flanlar›n
mevcut ve gelecekteki geliflim ihtiyaçlar›n› planlamak ve
karfl›lamakt›r.

Geliflim ve Yetenek Yönetimi, global organizasyonun
stratejilerine odaklan›rken lokal farkl›l›klardan kaynaklanan
ihtiyaçlar› da göz önünde bulundurur. Tüm çal›flanlar için
adil e¤itim ve geliflim olanaklar› sunma prensibiyle hareket

edilmektedir. ‹lgili süreçlerin etkinli¤i sürekli ve düzenli olarak
gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirme ve elde edilen
veriler do¤rultusunda bir sonraki çal›flma dönemi ile ilgili
geliflme ve iyilefltirme alanlar› belirlenmektedir.

Arçelik’te E¤itim ve Geliflim, flirketin ve bireyin performans›n›
sürekli olarak gelifltirmeyi amaçlamaktad›r. Çal›flanlar›n geliflim
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde, kiflinin bugünkü ve gelecekteki
rolünün gereklilikleri esas al›nmakt›r. Bu çerçevede çal›flanlar
farkl› seviyelerde tasarlanan geliflim programlar›na dahil
edilmektedir. Bu programlar,  ifle ve flirkete adaptasyon ile
teknik ve davran›flsal geliflimine odaklanan, liderlik becerilerini
gelifltiren ve lider adaylar›n› gelecekteki rollerine haz›rlayan
yetenek geliflimi programlar› olarak tan›mlanmaktad›r.

‹fle giriflten itibaren çal›flanlar›m›z kurumsal ve kiflisel geliflim
ihtiyaçlar› dikkate al›narak; oryantasyon, kiflisel ve mesleki
beceri geliflimi, teknik ve operasyonel bilgi, sat›fl pazarlama,
liderlik, yönetim, yabanc› dil gibi temalarda farkl› seviyelerde
ve içerikte tasarlanan e¤itim programlar›na dahil olmaktad›rlar.
 Liderlik becerilerini gelifltiren ve gelece¤e haz›rlayan geliflim
programlar›m›zdan baz›lar›;

• 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, sat›fl, pazarlama, sat›nalma, 
insan kaynaklar› programlar›d›r.
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Performans Yönetimi

2011  y›l›nda gerçekleflen toplam
e¤itim saatinde bir önceki y›la göre
art›fl sa¤lanm›flt›r. Beyaz Yaka

çal›flanlara kifli bafl› 40 saat; Mavi
Yaka çal›flanlara kifli bafl› 18 saat

e¤itim verilmifltir.

‹nsan

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›

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Toplam

220.402

86.341

306.743

Toplam E¤itim Saati 2011

17,7

39,7

21,0

Kifli Bafl› Saat



• 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 art›rabilme, sinerji 
oluflturacak kifli, birim ve kurulufllarla iflbirli¤i kurma ve 
bu ortamlarda flirketi temsil etme yetkinliklerinin geliflimi
desteklenmektedir.

• Arçelik Liderlik Program› ile flirketimizin liderlik 
yetkinliklerinin geliflimini desteklemekteyiz.

• Mentorluk Program› ile deneyimli Arçelik yöneticilerinin 
sahip olduklar› bilgi, beceri ve deneyimleri kendilerinden
daha az deneyimli çal›flanlar›n kiflisel, kariyer ve mesleki
geliflimlerine destek olmalar›na olanak sa¤lanmaktad›r.

Uygulanan bu programlar d›fl›nda, üretim sahas›ndaki
çal›flanlara yönelik e¤itim ihtiyaç analizleri ilgili çal›flanlar›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 desteklenmekte; iç e¤itmenlik uygulamas›
ile e¤itimlerin yay›l›m› ve süreklili¤i sa¤lanmaktad›r.

Arçelik A.fi olarak üniversite ö¤rencileri ve üniversitelerle
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz proje ve uygulamalarla yarat›lan
katma de¤erin öneminin bilinci ile hareket etmekteyiz. Bu
uygulamalarla üniversite ö¤rencilerine teori ve prati¤in
birleflti¤i ortamda tecrübe edinme f›rsat›n› sa¤layarak
kendilerini gelifltirme f›rsat› sunuyoruz. Bu yaklafl›m›m›z›
ö¤rencilere uzun ve k›sa dönemli staj olanaklar› sunarak,
üniversite sanayi iflbirli¤i çal›flmalar› ve uluslararas› platformda
CEMS ile iflbirli¤i çal›flmalar› yürüterek destekliyoruz.

Üniversite - Sanayi ‹flbirli¤i Çal›flmalar›

Arçelik A.fi. olarak üniversitelerle karfl›l›kl› olarak yap›lan
protokoller ile hayata geçirilen Üniversite-Sanayi ‹fl Birli¤i
Çal›flmalar› kapsam›nda Ar-Ge, mühendislik, üretim, biliflim
teknolojileri gibi teknik alanlar›n yan› s›ra sat›fl, pazarlama,
insan kaynaklar›, mali ifller gibi sosyal alanlardaki çal›flmalar
yer almaktad›r. Bu 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

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

Stajlar

Arçelik A.fi olarak y›l içerisinde yapt›¤›m›z istihdam›n ortalama
%40-%50’sini yeni mezun adaylar oluflturmaktad›r. Staj
sürecimiz mezun olacak adaylarla iletiflime geçti¤imiz ve
ileride flirketimizde çal›flma potansiyeli olan adaylar›
gözlemleyebildi¤imiz bir süreç olmas› aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. Ö¤renciler stajlar› sonras›nda y›l içerisinde
belirli süreli ya da yar› zamanl› çal›flma f›rsat› bulmaktad›rlar.

Akademi ile olan iliflkilerimiz sadece üniversite ile k›s›tl›
de¤ildir. Üniversite ö¤rencilerine sunulan staj olanaklar›n›n
benzerini lise ö¤rencileri için de sunmaktay›z.

fiirketimiz taraf›ndan sa¤lanan staj olanaklar› hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi için web sitemizde yer almakta olan
http://www.arcelikas.com/sayfa/199/Stajlar adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim Program›

2011 y›l› içerisinde Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM)
Projesi kapsam›nda MEB Erkek Teknik Ö¤retim Genel
Müdürlü¤ü ile ortaklafla bafllat›lan programla 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. Bu kapsamda, ö¤rencilerin elektrikli ev
aletleri teknik servis dal›nda yeni teknolojilere dayal›
laboratuvarlar kurulmufl ve Arçelik A.fi. laboratuvarlar›nda
ald›klar› e¤itimle elektrikli ev aletleri teknisyenli¤i yapabilecek
düzeye gelmeleri amaçlanmaktad›r.

4 y›l sürmesi hedeflenen proje kapsam›nda MEB ile müfredat
program› haz›rlan›p yeni teknolojilere sahip elektrikli ev
aletlerinin bulundu¤u Arçelik A.fi. laboratuvarlar› kurulmufl,
haz›rlanan e¤itim materyalleri okullara da¤›t›lm›fl, program
e¤itmenleri  Arçelik A.fi. taraf›ndan e¤itilmifltir. Projenin
hedeflerinden biri de yetkili servislerinin ihtiyaç duydu¤u
teknik servis elemanlar›n›n bir bölümünün bu okullardan
karfl›lanmas›d›r.
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Arçelik iflletmelerinin bulundu¤u ve yetkili servis eleman
ihtiyac›n›n fazla oldu¤u iller göz önünde bulundurularak;
‹stanbul’da 3 (Kartal – Beykoz – Zeytinburnu), Diyarbak›r’da
1 tane olmak üzere toplam 4 okul belirlenmifltir. S›n›f ve
atölyelerde kullan›lmak üzere ekipmanlar belirlenmifl ve sat›n
alma ifllemleri tamamlanm›flt›r. Bu uygulamalarla birlikte
okullarda uygulanacak e¤itimlerin içerikleri, Arçelik A.fi.’de
uygulanan teknisyen yetifltirme program›na uygun hale
getirilmifltir. Proje kapsam›nda 4 okulda 18 ö¤retmene 4,5
ay süresince e¤itim verilmifl ve sertifikaland›r›lmalar›
sa¤lanm›flt›r. Tüm bu süreçlerin sonucunda toplam 122
ö¤renci e¤itime bafllam›flt›r. Stajlar›n›n son dönemlerinde
yetkili servislerde çal›flmak isteyen ö¤rencilerin belirlenerek,
Arçelik Akademi’de güncel ürünler hakk›nda e¤itim görmesi
ve  sertifikaland›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

‹fiKUR Mesleki E¤itim Projesi

2009 y›l›ndan bu yana ‹fiKUR ortakl›¤› ile devam eden Mesleki
E¤itim Projesi e¤itim ve geliflim projeleri kapsam›nda
gerçeklefltirilen di¤er bir çal›flmam›zd›r. Yap›lan anlaflma
kapsam›nda 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, istihdama yönelik olarak gerçeklefltirilen
bu e¤itimleri baflar› ile tamamlayan kat›l›mc›lar›n %60'› yetkili
servis ve fabrikalar›m›zda istihdam edilmifltir.
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

Arçelik A.fi. çal›flanlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenli bir ortamda
çal›flabilmeleri flirketimizin temel öncelikleri aras›ndad›r.
Yakalad›¤›m›z ve hedefledi¤imiz baflar›lar›n gerçekleflmesinde
çal›flanlar›m›z›n güvenli ve verimli bir flekilde çal›flabilece¤i
çal›flma ortam›n›n önemi büyüktür.  Kurum vizyonundaki en
önemli unsurlardan biri olan “çal›flana verilen de¤erden”
hareketle, Arçelik A.fi., ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas› ile
yasal mevzuat ve ifl süreçleri aras›nda bütünlük sa¤layarak,
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kapsam›nda planl› ve sistematik
çal›flmalar›n devreye al›nmas›n› teflvik etmektedir.

Arçelik A.fi. çal›flanlar›na her zaman sa¤l›k ve ifl güvenli¤i
konusunda rehberlik etmekte, ayr›ca sa¤l›k ve ifl güvenli¤i
ile ilgili konularda hem birbirleriyle ve hem de yöneticileriyle
sürekli iletiflim kurmalar›n› desteklemektedir.

Arçelik A.fi. olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki
hedefimiz “s›f›r ifl kazas› ve s›f›r meslek hastal›¤›”d›r. Bu
hedefimize ulaflmak için çal›flanlar›m›z›n kat›l›m› ve gereken
kaynaklar›n tahsisi ile ilgili çal›flmalar›m›za aral›ks›z olarak
devam etmekteyiz.

Arçelik A.fi. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›na
http://www.arcelikas.com/sayfa/195/Is_Sagligi_ve_Guvenligi
adresinden ulaflabilirsiniz.

Arçelik A.fi. bünyesinde toplam üye say›s› 136 ve toplam
çal›flan temsilcisi say›s› 28 olan 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
bulunmaktad›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili konular performans sistemimiz
dahilinde takip edilmektedir. Bu sistem taraf›ndan kontrol
edilen göstergeler 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. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yönelik olarak
gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar sonucunda ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i göstergelerinde ciddi oranda iyilefltirmeler elde
etmifl bulunmaktay›z.

Önce Güvenlik

‹nsan



Faaliyet gösterdi¤imiz ve üretim tesislerinin bulundu¤u
ülkelerde (Romanya, Çin, Rusya) yürütülmekte olan ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i çal›flmalar›, Türkiye'de uygulanmakta olan
sistematik ile denetlenmektedir. 2011 y›l› itibariyle bu tesislerde
de  Kaza S›kl›k Oran› ve Kaza A¤›rl›k Oran› göstergeleri
izlenmeye bafllanm›flt›r.

Arçelik A.fi olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilincinin
yayg›nlaflt›r›lmas›n›n önemine  inan›yor, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
ile ilgili konular›ndaki sürekli geliflmeyi çal›flanlar›m›za
verdi¤imiz e¤itimlerle destekliyoruz. Bu kapsamda 2011
y›l›nda Arçelik A.fi. genelinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yönelik
toplam 51.464 adam*saat e¤itim verilmifltir.

Güvenli bir çal›flma ortam›n›n oluflturulmas›nda çal›flma
alanlar›n›n fiziki güvenli¤inin sa¤lanmas› konusu da di¤er
unsurlar kadar önemlidir. Arçelik A.fi. güvenlik noktalar›nda
görev yapmakta olan tüm güvenlik personeline 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. Bu uygulamalarla birlikte güvenlik
personeli 5 y›lda bir e¤itimden geçmekte ve sertifikalar›n›n
yenilenmesi takip edilmektedir.

2011 y›l›nda tüm Arçelik lokasyonlar›nda fiziki güvenlik
konusunda denetimler gerçeklefltirilmifltir. Denetimler
sonucunda tespit edilen iyilefltirmeye aç›k alanlara yönelik
düzeltici faaliyetler planlanm›fl ve çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
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Raporlama dönemi içerisinde geçmifl y›llarda oldu¤u gibi
çal›flanlar›m›z ve ailelerine yönelik sa¤l›k ve güvenlik e¤itim
programlar› gerçeklefltirmeye devam ettik. ‹lgili uygulamalar
kapsam›nda 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›, bel ve boyun sa¤l›¤›, sa¤l›kl›
beslenme, ergonomi, a¤›z ve difl sa¤l›¤›, sa¤l›k ve güvenlik

duyurular› yer almaktad›r.

Türkiye'deki toplam 8 üretim tesisimiz için 2009, 2010 ve 2011 y›l› ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i göstergeleri
gerçekleflmeleri flu flekildedir:

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

2010

8,41

0,085

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri

Kaza S›kl›k Oran› (KSO)*

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO)**

2009

10,49

0,113

2010 / 2011 ‹yilefltirme Yüzdesi

%32

%8

2011

5,73

0,078

Yap›lan çal›flmalar sonucunda 2011 y›l›
içerisinde toplam kaza say›s›n›n bir göstergesi

olan kaza s›kl›k oran› 2010 y›l›na göre %32
azalm›flt›r. Yine ayn› dönem içinde ifl kazas›
sonucu kaybedilen ifl günü say›s› göstergesi
olan kaza a¤›rl›k oran› %8 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. Raporlama
dönemi içerisinde mesleki hastal›k ve ölümlü

ifl kazas› vakas› yaflanmam›flt›r.
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Arçelik A.fi. olarak amac›m›z sürdürülebilir bir operasyonel yap›yla tüm dünya genelinde

tüketicilerin ürünlerimize eriflebiliyor olmalar›n› sa¤lamakt›r. En üst düzeyde müflteri

memnuniyetini sa¤larken, süreçlerde verimlili¤i art›racak ve sürdürülebilir büyümeyi

destekleyecek Tedarik Zinciri Politikalar›n› benimsemekteyiz. Malzeme ve ürünlerin temininden

da¤›t›m›na kadar tüm ad›mlarda entegre Tedarik Zinciri sistemleri ile müflteriye istedi¤i

ürünün, istedi¤i zamanda, istedi¤i yerde ve uygun maliyetle ulaflt›r›lmas› hedeflenmektedir.

‹flte bu noktada tedarikçilerimize oldukça önemli bir görev düflmektedir.

Amaçlad›¤›m›z küresel eriflilebilirlik, üst düzeyde müflteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme

nitelikli tedarik portföyü ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle tedarikçilerimizden sat›n

al›nan malzemenin niteli¤ine ve kalite beklentilerine uygun, teknik ve organizasyonel

gereksinimleri karfl›lar nitelikte olmas›n› bekleriz.  Bu flartlara ek olarak tüm tedarikçilerimizin,

kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve ifl eti¤i kurallar›na uyumu ilgili süreçlerin

devaml›l›¤› için büyük önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2011

Sürdürülebilir tedarik
süreçleri gelistiriyoruz.
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Arçelik A.fi. olarak benimsedi¤imiz tedarik zinciri politikalar›
sürdürülebilir büyümeyi sa¤layacak niteliktedir. Bu anlay›flla
ana hedefimiz kaliteli, uygun maliyetli, eriflilebilir ve çevre
dostu ürünler üreterek müflterilerimize ulaflt›rmakt›r.

Arçelik A.fi. sat›nalma faaliyetleri yurtiçi ve yurtd›fl›nda beyaz
eflya ve elektronik üretim tesislerinin direkt malzeme, endirekt
malzeme, hizmet ve yat›r›m mal› sat›nal›mlar›n› kapsamaktad›r.
Bu faaliyetlere ek olarak lojistik hizmet tedariki ve ürün temini
ise ayr›ca yürütülen faaliyetlerdir. Arçelik A.fi. sat›nalma
organizasyonu Türkiye merkezli uluslararas› bir yap›ya
sahiptir. Bu yap›ya ek olarak, faaliyet gösterilen ve
tedarikçilerin yo¤un oldu¤u yurtd›fl› iflletmelerimizde daha
etkin bir tedarik yönetimi süreci sa¤lanmas› amac›yla yerel
sat›nalma ofislerimiz bulunmaktad›r. Arçelik A.fi.'nin
sürdürülebilir büyüme stratejilerine paralel olarak, 2011
y›l›nda Uzakdo¤u’da sat›nalma ve teknik faaliyetleri gelifltirmek
amac›yla Tayvan ofisi aç›lm›flt›r. Yine 2011 y›l› içerisinde
Sahraalt› Afrika ülkelerine hitap etmek üzere Güney Afrika
pazar›n›n en güçlü flirketlerinden biri olan Defy, Arçelik A.fi.
bünyesine kat›lm›flt›r. ‹lerleyen dönemlerde yurtd›fl› sat›nalma
ofislerinin ihtiyaçlar do¤rultusunda gelifltirilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas› planlanmaktad›r. 2011 y›l›nda tedarik
zincirimizin önemli halkas› olan tedarikçilerimizin gelifltirilmesi
ve ortak projeler gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetleri daha
etkin yürütmek üzere Arçelik A.fi. bünyesinde “Yard›mc›
Sanayi Gelifltirme” birimi kurulmufl, Biliflim Teknolojileri,
Reklam ve Pazarlama ile çeflitli hizmet sat›n alma faaliyetleri
merkezi sat›n alma kapsam›na dahil edilmifltir.

Arçelik merkezi sat›nalma organizasyonu, ürünlerde kullan›lan
hammadde, ifllenmifl metal/plastik malzemeler ve
komponentleri tan›mlayan direkt malzemeler baflta olmak
üzere endirekt malzeme/hizmet al›mlar› ile yat›r›m mal›
sat›nal›mlar› dahil yaklafl›k 2 milyar Euro'luk bir sat›nalma
hacmini yönetmektedir.

Beyaz eflya ve elektronik üretiminde kullan›lan hammadde,
malzeme ve komponent al›mlar›n› kapsayan “Direkt Malzeme”
tedariki için Arçelik, 1.400’den fazla tedarikçi ile çal›flmaktad›r.

2011 y›l›nda yap›lan Direkt Malzeme al›mlar›n %40’›
hammadde al›m›d›r. Hammadde al›m›n›n ise %44’ünü Sac
Hammadde, %43’ünü Plastik Hammadde tedariki
oluflturmaktad›r.

Sat›nalman›n Geliflen Yap›s›

Tedarik

Say›larla Sat›nalma

Uluslararas› Sat›nalma Organizasyonu

Avrupa
Rusya, Romanya

Yönetim Merkezi
‹stanbul

Uzak Do¤u
Shanghai, Shenzen,
Changzhou Fabrikas›

Güney Afrika
DEFY

Sac

Plastik

Bak›r

Alüminyum

Di¤er

% 44%43

%9 %3

%1

Hammadde Al›mlar›n›n Da¤›l›m› (%)



2011 y›l›nda “Düflük Maliyetli Ülke”lerden direkt malzeme
al›m oran› %19 olarak gerçekleflmifltir. Bu iyileflmenin yan›
s›ra üretim iflletmelerimiz ve uluslararas› sat›nalma
organizasyonumuzun katk›lar› ile yürüttü¤ümüz maliyet
iyilefltirme projeleri ile malzeme maliyetlerinde iyilefltirmeler
gerçeklefltirerek rekabet avantaj› sa¤lamay› hedefliyoruz.

Sat›n al›mlar›n bölgelere göre da¤›l›mlar›nda Türkiye'den
yap›lan al›mlar %46'l›k pay ile en büyük sat›n alma hacmini
oluflturmaktad›r.
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Önemli sat›n alma stratejilerimizden biri de üretim
tesislerimizin bulundu¤u bölgelerdeki yerel al›mlar›
artt›rmaya çal›flmakt›r. Yerel al›m stratejimizle faaliyet
gösterdi¤imiz ülkelerin ekonomilerine de katk›  sa¤lamay›
amaçlar›z. Sat›n alma faaliyetleri içinde yerel bölgelerdeki
al›mlar› artt›rman›n süreklilik gerektiren, uzun vadeli bir
hedef oldu¤unun fark›nday›z.

2010 y›l›nda Rusya'da faaliyet gösteren Beko LLC üretim
tesislerinin yerel sat›nalma hacmi oran› %32 iken bu oran
2011 y›l›nda % 35 olarak gerçekleflmifltir.

Bölgesel Da¤›l›m - Sat›nalma Hacmi (%)

Avrupa
%27,56

Türkiye
%45,81

Amerika
%0,10

Ortado¤u
%0,85

Uzakdo¤u
%25,67

Türkiye

LCC*

Di¤er

% 45%36

%19

Düflük Maliyetli Ülkelerden Direkt Malzeme
Al›m Oran› (%)

LCC*: Düflük maliyetli ülke
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Beko LLC - Rusya

Yurtd›fl›
%65

Yerel
%35

S.C Arctic S.A. - Romanya

Yerel
%14

Yurtd›fl›
%86

Yurtd›fl›
%91

Yerel
%9

Elektronik - TürkiyeBeyaz Eflya - Türkiye

Yurtd›fl›
%41

Yerel
%59

2011 y›l›nda Türkiye Beyaz Eflya ve Elektronik üretim tesisleri için yap›lan yerli ve yurtd›fl› al›m oranlar› flu flekildedir:

Tedarikçilerimizle ‹liflkilerimiz

Tedarikçi iliflkilerinin amac›; bütünlük, dürüstlük, karfl›l›kl›
fayda, sürdürülebilirlik ve karfl›l›kl› paylafl›lan büyüme stratejisi
prensipleri do¤rultusunda uzun dönemli ortakl›klar
oluflturmakt›r.

Tasar›mdan bafllayarak her ad›mda tedarikçiler ile iflbirli¤ini
art›rmaya yönelik, toplant›, karfl›l›kl› ziyaretler, portal üzerinden
bilgi paylafl›m›, sat›n al›mlar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde
organizasyonel yap›lanma ve tedarikçi günleri, uzun vadeli
iflbirlikleri için vazgeçilmez iletiflim araçlar›m›zd›r.

Tedarikçilerle Arçelik A.fi. sat›nalma organizasyonu aras›ndaki
iletiflimi güçlendirmeyi ve ifl ak›fllar›n› elektronik ortama
tafl›yarak süreçlerin izlenebilirli¤ini art›rma hedefiyle 2010
y›l›nda haz›rl›klar›na bafllanan Tedarikçi Portal›’n›n devreye
al›nmas› projesi 2011 y›l›nda hayata geçirilmifl ve tedarikçi
devreye alma süreçleri bu portal üzerinden yönetilmeye
bafllanm›flt›r.

Aday Tedarikçiler tedarikçi portal› vas›tas›yla aflamal› bir
“Tedarikçi Devreye Alma/De¤erlendirme” sürecinden
geçmektedir. Bu süreçte aday tedarikçinin malzeme
üretebilme kabiliyeti, teknik yeterlili¤i ve mali altyap›s›n›n
yan› s›ra kalite, çevre ve ifl eti¤i standartlar›na da uyumlulu¤u
de¤erlendirmeye al›nmaktad›r. Tedarikçilerden al›nan bilgiler
ticari s›r olarak de¤erlendirilir ve bu bilgilerin gizlili¤ine son
derece önem verilir. Ön de¤erlendirme aflamalar›ndan geçen
tedarikçiler, kendilerinden tedarik edilmesi planlanan
malzemelerin niteli¤i ve kritikli¤i dikkate al›narak gerekli
denetimden geçirilmektedir. Denetim sonunda olumlu
de¤erlendirilen tedarikçiler devreye al›n›rken, olumsuzluk
saptanan tedarikçiler göz alt› statüsü ile devreye al›n›r ve
eksikliklerin giderilmesi için kendisinden iyilefltirme talebinde
bulunulur. Tüm bu uygulamalara ek olarak Kalite, Çevre ve
‹fl Eti¤i standartlar›m›z Tedarikçi Portal›m›z üzerinden
tedarikçilerimizle paylafl›lmaktad›r.
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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 koflullara uygun çal›flmas›n› bekleriz. Ayr›ca
tedarikçilerimizi ürün ve süreçlerini iyilefltirmeleri için projeler
gelifltirmeleri konusunda destekleriz. Bu amaçla 2011 y›l›nda
tedarikçilerimizin kat›l›m› ile gerçekleflen ‹novasyon Günleri
düzenlenmifl ve bu organizasyonlar sayesinde tetiklenen
projelerle ürünlerimizde geliflmeler sa¤lanm›flt›r.

Kalite

Arçelik A.fi., kuruldu¤u günden bu yana müflterilerinin
yaflamlar›n› kolaylaflt›ran ve zenginlefltiren kaliteli ürünler
sunmay› kendine ilke edinmifltir. Müflteri memnuniyeti ve
çevreye duyarl›l›k anlay›fl›yla hareket eden Arçelik A.fi.,
baflar›s›n›n s›rr›n› “kaliteli ürün, üstün sat›fl gücü ve etkili
sat›fl sonras› hizmetleri” fleklinde tan›mlamaktad›r.

Ürünlerimizin kalitesini güvence alt›na alabilmemizin yolunun
tedarik etti¤imiz malzemelerin kalitesinden geçti¤inin
fark›nday›z. Bu nedenle tedarikçilerimizin de bizim kalite
anlay›fl›m›za uygun çal›flmalar›n› bekleriz ve bu konuda
onlar› destekleriz.

Arçelik A.fi. olarak tedarikçilerimizden beklentimiz Kalite
Yönetim Sistemi oluflturmalar›, bu sistemin devaml›l›¤›n›
sa¤lamalar› ve iyilefltirmeye yönelik faaliyetlerde
bulunmalar›d›r.

Tedarikçilere yönelik beklentilerin ne derecede karfl›land›¤›
Arçelik A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirilen denetimler ile kontrol
edilmektedir.  Bu kapsamda iç ve d›fl tetkik sonuçlar›, ürün
kalitesi üzerinde etkisi olan süreçlerin kritik izleme
göstergelerine ait hedefler ve performans sonuçlar› düzenli
bir flekilde takip edilmektedir. Gerçeklefltirilen denetimlerde
ayr›ca müflteri kalite ödülleri, gözden geçirme kay›tlar›,
müflteri geri besleme kay›tlar›, sahip olunan ürün standartlar›
belgeleri, yönetim standartlar› sertifikalar› da Arçelik A.fi.
taraf›ndan incelenmektedir.

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 malzemeleri ve kalite
raporlar›n›, ilgili üretim tesislerimizde inceler ve
laboratuvarlar›m›zda uzman kalite personeli taraf›ndan bir
kez daha ölçümleri, fonksiyon ve güvenlik testlerini
gerçeklefltiririz.

Arçelik A.fi. tedarikçilerinden, malzeme uygunlu¤u flartlar›
dâhil ölçülebilir kalite hedefleri oluflturmas› ve genel
performans› izlemeyi amaçlayan faaliyet sonuçlar›n› kapsayan
yönetim de¤erlendirmeleri yapmalar›n› beklemektedir. Yerli
tedarikçilerimizin kalite performans sonuçlar› Tedarikçi
Portal›'m›zda ayl›k olarak paylafl›lmaktad›r.

2011 y›l›nda Asya'da tedarikçileri ile iletiflimini art›rmak üzere, Çin'de Arçelik (Beko) Tedarikçi Günü düzenlenmifltir.
Bu organizasyon; 7 farkl› ülke ve 200 farkl› firmadan 300’e yak›n kat›l›mc› ile gerçekleflmifltir. Daha kapsaml› bir

organizasyonun 2012 y›l› içinde Türkiye’deki ve Avrupa’daki tedarikçilerimizin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r.

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz
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‹fl Eti¤i

Avrupa Birli¤i Beyaz Eflya Üreticileri Derne¤i (CECED)
taraf›ndan oluflturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk ‹fl Eti¤i
Sözleflmesi’ni (Code of Conduct) ilk imzalayan flirketlerden
biri olan Arçelik A.fi., sözleflmede bulunan unsurlara
tedarikçilerinin de uyum göstermesini beklemektedir. ‹lgili
sözleflme uluslararas› 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 almaktad›r. Tedarikçilerin ilgili
konulardaki yükümlülükleri kendileriyle tedarikçi portal›
üzerinden  paylafl›lmakta, de¤erlendirilmekte ve sözleflmelerle
güvence alt›na almaktad›r. 2011 y›l› içerisinde 187
tedarikçimiz ile ‹fl Eti¤i öz de¤erlendirme çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Çevre

Arçelik A.fi., ekolojik dengeleri korumak ad›na, ürünün hayat
döngüsü boyunca oluflturulan tüm düzenlemelere uymaktad›r.
Ulusal yasal düzenlemelerin yan› s›ra Avrupa Birli¤i’ne ba¤l›
ülkelerde ulusal düzeyde al›nan yasal önlemlerin
uyumlulu¤unu sa¤lamak amac›yla oluflturulan direktiflere
sa¤lanan uyum ve bu yaklafl›m Arçelik A.fi. çevre politikas›
ile taahhüt alt›na al›nm›flt›r. Bu yaklafl›m›n hayata geçirilmesi,
tedarik zincirinde bulunan tüm iflbirlikçilerinin ilgili süreçlere
dahil edilmesi ile sa¤lanabilmektedir. Bu anlay›fl ve
uygulamalar bütünü sonucunda, sat›n al›nan malzeme ve
tedarikçi baz›nda çevresel beklentiler aç›kça tan›mlan›p
tedarikçilerle paylafl›lmaktad›r.

Sat›n al›nan malzemelerin çevresel uyumunu sa¤lamak için
sektörel geliflmelere ba¤l› olarak yasal direktifler, regülasyon
ve tüzüklerin gereklilikleri titizlikle takip edilir, tedarikçilerden
bu düzenlemelere uyulmas› beklenir. 2011 y›l›nda Arçelik
A.fi. yerel tedarikçileri, REACH tüzü¤ünü  kapsayacak
flekilde, çevresel mevzuatlar ve çevresel flartlara uyum
konusunda e-mail ve portal yoluyla bilgilendirilmifl ve uygunluk
bilgilerini toplam›flt›r. 2011 y›l›nda 152 tedarikçimiz ile Çevre
Öz De¤erlendirme çal›flmas› yap›lm›flt›r.

‹novasyon ve ‹flbirli¤i

Ürünlerimizin do¤al kaynaklar› daha az tüketen çevreci
ürünler olmas› ve bu yönde yeni ürünler gelifltirmek Arçelik
A.fi.’nin önemli öncelikleri aras›ndad›r. Tedarikçilerimizden
ihtiyaç duyulan malzeme ve parçalar›n temini aflamalar›nda
tasar›m projelerine destek vermelerini bekleriz, ilgili süreçlerde
Ar-Ge departman›m›z ile tedarikçilerimizin iflbirli¤ini sa¤lar›z.
Bu çal›flmalar›m›zdan 2011 y›l›nda ald›¤›m›z sonuçlar
afla¤›daki gibi özetlenebilir:

• Ambalaj malzemeleri üzerinde yapt›¤›m›z çal›flmalar ile
plastik ambalaj at›k miktar›n› y›ll›k 344 ton azaltt›k.

• Ürünlerimiz ile birlikte tüketicilerimize sundu¤umuz kullan›m
k›lavuzlar›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar ile ka¤›t tüketimini 
y›ll›k 127 ton azaltt›k.

• Plastik ve a¤aç ürünleri yerine, %100 geri dönüflümlü 
kâ¤›t ile üretilen ambalaj malzemelerinin kullan›m›n› 
yayg›nlaflt›rma çal›flmalar› devam etmektedir. Bu uygulama
ile enerji ve do¤al kaynak kullan›mlar› azalt›lmaktad›r.

• Boya prosesi uygulamalar›nda, at›k boya geri kazan›m›n›
mümkün k›lan ve sarf miktarlar›n› düflüren robotik 
uygulamalar ile kimyasal malzeme kullan›m›n› ve at›k 
miktar›n› azaltt›k.

• Ambalaj ürünlerinde tek kullan›ml›k karton kutular yerine
uzun ömürlü ve geri dönüflümlü plastik kasalar›n kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rd›k.

Merkezi sat›nalma olarak sürekli gelifltirdi¤imiz tedarikçi
portföyümüz ve uzman tedarikçi iflbirliklerimiz ile Arçelik'in
ulusal ve uluslararas› ölçekte pek çok ödül alan yenilikçi ve
çevreci ürün tasar›m› için gereken malzeme tedarikine hizmet
etmekteyiz.
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Tüketicilerin beklentilerine yönelik ve yaflam koflullar›na uygun yenilikçi ve çevre dostu ürünler üretmek
kurumsal sürdürülebilirli¤imizin önemli bir parças›d›r. Bu çerçevede yenilikçili¤i temel ilkesi olarak benimseyen
Arçelik A.fi., Türkiye’nin patent lideri konumunu elinde bulundurmaktad›r.

Ürünlerimizin kullan›m› aflamas›nda do¤al kaynaklar›n olumsuz etkilenmemesi ve iklim de¤iflikli¤i ile
mücadelenin baflar›l› k›l›nmas› için kullan›lan enerji ve su ihtiyac›n›n azalt›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle
tüketicilerin bilinçlendirilip do¤ru tercihler yapmalar› teflvik edilmekte ve ürünlerimizin kullan›m›ndan
kaynaklanan çevresel etkilerin en az seviyede tutulmas› için Ar-Ge çal›flmalar›m›z artarak devam etmektedir.

Faaliyet gösterdi¤imiz tüm pazarlarda daha iyi hizmet sunabilmek ve tüketicilerimizin ürünlerimiz hakk›nda
bilgilendirilmeleri için sat›fl sonras›nda da yetkili sat›c› ve servis a¤›m›z tüketicilerimizin hizmetindedir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2011
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Arçelik A.fi. olarak minimum düzeyde çevresel etki yaratan,
geri dönüflüm sürecinde do¤al kaynaklar üzerinde en az
seviyede etkiye yol açacak ürün portfolyosuna sahip olmak
öncelikli amac›m›zd›r. Bu anlay›flla enerji verimlili¤i yüksek
ürünler gelifltirerek ürün yelpazemizi geniflletiyoruz. Tüm bu
uygulamalar›n sonucu olarak Ar-Ge faaliyetlerimizin temelini
ürün yaflam döngüsü boyunca çevresel etkilerin kontrolü
oluflturmaktad›r.

Gerçeklefltirdi¤imiz yenilikçi ve çevreci ürünler sayesinde
hem Türkiye hem de dünya pazar›ndaki yerimizi her geçen
gün daha da sa¤lamlaflt›rmaktay›z. Bu baflar›ya ulaflmada
tüketicilerimizin istek ve beklentileri do¤rultusunda ürün,
tasar›m, gelifltirme ve iyilefltirme çal›flmalar› yapmak büyük
önem tafl›maktad›r.

Faaliyet gösterdi¤imiz sektörde üretilen ürünlerin çevresel
etkiler yo¤un olarak kullan›m ve tüketim süreçleri esnas›nda
ortaya ç›kmaktad›r. Bu bilgi ›fl›¤›nda Arçelik A.fi. olarak
ürünlerin kullan›m› süresinde ortaya ç›kan CO2 emisyonunu
minimum seviyede tutabilmek ad›na çevre dostu ürünler
üretmek için çal›fl›yor; daha az CO2 sal›n›m›, daha az enerji
ve su gereksinimi sa¤layan ürünler gelifltirerek ürünlerimizin
çevresel etkilerini azalt›yoruz.

2011 y›l›nda 20. y›l›n› kutlad›¤›m›z, çevre dostu ürün gelifltirme
konusundaki öncü vizyonumuzun lokomotifi olan Ar-Ge
çal›flmalar› sayesinde sahip oldu¤umuz “‹novasyon
fiampiyonu” konumunu küresel ölçe¤e tafl›mak için
çal›flmalar›m›za ara vermeden devam ediyoruz.

Çevre dostu ürünler gelifltirmek amac›yla 2011 y›l›nda Ar-
Ge yat›r›m ve harcamalar›m›za toplam 18.125.320 TL ay›rd›k.

Ar-Ge çal›flmalar›m›za ay›rd›¤›m›z kaynaklar ve gerçeklefltir-
di¤imiz çal›flmalar sonucunda  gelifltirdi¤imiz patentlerle,
Dünya Fikri Haklar Örgütü'nde en çok uluslararas› patent
baflvurusuna sahip "ilk 500 flirket" aras›ndaki tek Türk flirketi
olarak 95. s›rada yer al›yoruz.

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
Uluslararas› Patent Baflvurusu Yapan Firma ödüllerini almaya
hak kazand›k.

Ar-Ge faaliyetlerimizi farkl› uygulama ve çal›flmalar ile
uluslararas› arenada aktif rol alarak sürdürmekteyiz. Arçelik
A.fi. Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve Program›'nda TÜB‹TAK AB
Çerçeve Programlar› Ulusal Koordinasyon Ofisi taraf›ndan
yay›mlanan "AB 7. Çerçeve Program›'nda Türkiye (2007-
2011)" isimli kitapç›kta “7. Çevre Program›nda Ortakl›k
Say›s›na Göre En Baflar›l› 5 fiirket” kategorisinde birinci
s›rada yer alm›flt›r.

Pazar odakl›, k›sa sürede ticarileflebilecek ürün ve süreçlerin
gelifltirilmesine yönelik projelerin desteklendi¤i uluslararas›
iflbirli¤i platformu EUREKA kapsam›nda da 1 proje
tamamlanm›fl olup, 6 proje devam ettirilmektedir. Bu Projelere
ek olarak 2011 y›l›nda Arçelik A.fi.  “Marie Curie” fonundan
da destek almaya hak kazanm›flt›r.

Arçelik A.fi. üniversitelerle iflbirli¤i ve Ar-Ge faaliyetleri
kapsam›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi ve Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Makine Fakülteleri içinde ortak araflt›rma
laboratuvarlar› aç›l›fllar›na katk›da bulunmufltur. Bu
uygulamalara ek olarak 2011 y›l› içinde ODTÜ Teknokent'te
bir birim aç›l›fl› gerçeklefltirilmifltir.

‹novasyon fiampiyonu Arçelik

Tüketici kullan›m› %94-95

Üretim ve hammadde tedarik <%4

Ürün geri dönüflümü <%0.3

Ürün lojisti¤i <%0.1

Ürün

Ürün hayat çevirimi boyunca enerji tüketimi



Yenilikçi Ürünler

Sahip oldu¤umuz yönetim anlay›fl› çerçevesinde do¤al
kaynaklar› koruyarak, toplam kalite felsefesine dayal› olacak
flekilde gelecek nesillerin ihtiyaçlar›na cevap verebilecek
ürünler gelifltirmeyi hedefliyoruz. Bu do¤rultuda sürekli
iyilefltirme çal›flmalar› gerçeklefltiriyor, ürünlerimizin çevreye
ve insan sa¤l›na olan etkilerini minimum düzeye indirgemeye
çal›fl›yoruz. Ayr›ca, do¤al kaynaklar› koruyarak en üst
seviyede verimlilik sa¤layabilmek ad›na 7 Ar-Ge
merkezimizde 800 çal›flan›m›zla beraber çevre dostu ürünler,
Arçelik A.fi. bünyesindeki projelerle hayat bulmaktad›r.

Üretilen ürünlerin sat›lacaklar› ülkenin enerji etiketleme
direktifleri do¤rultusuna uyumu tespit edilmekte, ulusal ve
uluslararas› yükümlülüklere ba¤l› kal›narak ürünlerin ait
oldu¤u enerji s›n›f›n›n belirlenebilmesi için o ülkede kullan›lan
performans test standartlar› Arçelik A.fi. laboratuvarlar›nda
yap›lmaktad›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., 2011 y›l›nda da çevre
dostu ürün gelifltirme performans› sonucunda “Dünyan›n
ilk ve tekleri” unvan›na sahip ürünlerini piyasaya sunmaya
devam etmifltir.
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REACH Tüzü¤ü çerçevesinde Arçelik A.fi.’de
kullan›lan tüm kimyasallar kay›t ve kontrol alt›na

al›nmaktad›r. Arçelik A.fi., her kimyasal maddenin
üreticisinden kullan›c› sanayiye geçiflinde kimyasal
güvenli¤ini, gerekli bilgilerin ak›fl›n› ve tüketicilere

kadar ulafl›labilir olmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu
do¤rultuda yeni iyilefltirme projeleri gerçeklefltirilerek
REACH Tüzü¤ü yükümlülükleri yerine getirilmektedir.



50

Bulafl›k Makinesi

Ürün

Çamafl›r Makinesi

Çamafl›r Makinesi

Bulafl›k Makinesi

2011 y›l›nda devreye al›nan Arçelik 92104 PFEI, Kaktüs
modeli 6 litrelik su tüketimi ile dünyan›n en az su harcayan
bulafl›k makinesi olup, A++ enerji seviyesindedir. Üründe
bulunan ve dünyada sadece Arçelik taraf›ndan kullan›lan
alüminyum izolasyon malzemesi sayesinde %10 enerji
tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Ürünün y›kama çevriminin en
temiz suyu olan son durulama suyunun ek bir filtreden
geçirilerek depolanmas› ve bir sonraki y›kamada
kullan›lmas› ile %14 su tasarrufu sa¤lanm›fl ve bu sayede
dünyan›n en az su tüketim de¤erine ulafl›lm›flt›r.

CECED (Avrupa Birli¤i Beyaz Eflya Üreticileri Derne¤i)
veritaban›na göre Türkiye'de kullan›lan bulafl›k makinelerinin
%70'i 15 litre su tüketim de¤erinde ve A enerji s›n›f›ndad›r.
Bu veriye göre tüm bulafl›k makinalar›n›n KAKTÜS bulafl›k
makinesi ile de¤ifltirilmesi halinde y›lda 500.000 kiflinin
y›ll›k su tüketimine eflde¤er miktar olan 22 milyon ton su
tasarruf edilebilir, 900 GWh enerji tasarrufu sa¤lanabilir
ve 420.000 ton sera gaz›n›n sal›m› engellenebilir.

“KAKTÜS” bulafl›k makinesi, petrol esasl› izolasyon
malzemesi yerine geri dönüfltürülebilir alüminyum izolasyon
malzemesi kullan›larak kaynak verimlili¤i yüksek çevre
dostu bir ürün haline gelmifltir. Alüminyum izolasyon
malzemesi, uygulama esnas›nda ›s›l iflleme ihtiyaç
duymad›¤› için üretimde enerji tasarrufu sa¤lad›¤› gibi,
uygulamada kullan›lan yap›flt›r›c›lar da RoHS ve PAH gibi
düzenlemelerine uygundur. Ürün, 2011 y›l›nda ‹stanbul
Sanayi Odas› (‹SO) taraf›ndan verilen "2010 Y›l› Çevre
Dostu Ürün ve Uygulama Ödülleri"nde "Büyük Ölçekli
Kurulufl Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün Birincilik Ödülü"
nü kazanm›flt›r.

Arçelik A.fi.'nin bir di¤er rekortmen ürünü olan 63109 HIT
de y›ll›k 194 kWh'lik (0,68 kWh/çevrim) enerji tüketimiyle,
A+++ s›n›f›ndan -10% daha tasarruflu dünyan›n en az
enerji harcayan bulafl›k makinesidir.

Ayr›ca, 2011 y›l›nda 60 ve 45 cm'lik Arçelik bulafl›k
makinalar›n›n tümünde BLDC motor, alüminyum izolasyon,
otomatik kap› açma ve kapal› fan sistemi gibi yenilikçi
teknolojilerin yayg›nlaflt›r›lmas› ve yap›lan program
optimizasyonlar› ile sat›lan ürünlerin enerji seviyeleri
ortalama %10 düflürülmüfltür.

Arçelik çamafl›r makineleri; 9 kg kapasitede A+++ -%20,
8kg kapasitede A+++ -%30, 7 kg kapasitede A+++ -%10,
6 kg ürünlerde A+++, 5 kg kapasitede A++ olarak en üst
seviyede enerji verimlili¤ine sahiptir.

2011 y›l›nda yük alg›lama ve buna ba¤l› olarak;  su, süre
ve ›s›tma enerjisinin kontrol metotlar› orta ve üst segment
tüm ürünlere yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Üst segment ürünlerde
daha hassas su tüketimi kontrolü sa¤layan sistemler
sayesinde standart programda %20 oran›nda su tasarrufu
gerçeklefltirilmifltir.
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Çamafl›r Kurutma Makinesi

Kurutucu

Buzdolab›

F›r›n

Buzdolab›

2011 y›l›nda 4 adet A+++ enerji seviyesinde yeni buzdolab›
modeli tasarlanm›fl ve üretilmifltir. A+++ enerji seviyesi,
A enerji s›n›f› buzdolaplar›na göre %60 enerji tasarrufu
sa¤lamaktad›r. Türkiye'de tasarlanan ilk A+++ No-Frost
kombi 2488 CNG A+++ modeli ve ilk A+++ tezgah seviyesi
TSM 1541 A+++ modeli üretilmeye bafllanm›flt›r. Ayr›ca,
2011 y›l›nda Türkiye'de ilk olarak 4 kap›l› A++ buzdolab›
tasarlanm›fl ve üretilmifltir.

2011 y›l›nda buzdolab› ses seviyesini azaltmak için
gerçeklefltirilen Ar-Ge çal›flmalar› sayesinde ses
seviyesinde %30-100 aras›nda iyileflme sa¤lanm›flt›r. Bu
çal›flmalar›n neticesi olan Beko RBI 2301 model A++ enerji
s›n›f› ankastre buzdolab› ve K54283B A++ model buzdolab›
kendi kategorilerinde dünyan›n en sessiz buzdolaplar›d›r.
Buzdolab› ürün gam›n›n %100’e yak›n bir k›sm›nda çevreye
dost so¤utucu gaz (R600a) kullan›lmaktad›r.

2011 y›l›nda gelifltirilen yeni nesil ›s› pompal› kurutma
makinesi ile 7 kg A s›n›f›nda %50 daha az enerji harcayan
modeller üretilmeye bafllanm›flt›r. Bu sayede ürünün y›ll›k
enerji tüketimi 152,6 kWh'ten 115,8 kWh'e düflmüfl,
deklerasyon program süresinde de %12 kazanç
sa¤lanm›flt›r. Kurutma makinelerinde cam kapak kullan›m›na
bafllanmas›yla ürün geri dönüflüm oran› da artm›flt›r.

F›r›n

2011 y›l›nda üretilen dünyan›n en az enerji tüketen f›r›n›
CSM 62520 DWL, Eko-Turbo Piflirme modunda,
güçlendirilmifl izolasyonu sayesinde A enerji s›n›f›na göre
%40 daha az enerji tüketmektedir.

Türkiye genelinde hanelerde kullan›lan toplam f›r›n adeti
yaklafl›k 11,7 milyondur ve ortalama A enerji s›n›f›ndad›r.
Bu f›r›nlar›n, CSM 62520 DWL f›r›n› ile de¤iflmesi halinde
Türkiye’de elde edilecek y›ll›k kazanç 511 GWh'dir. Bu
de¤er Dicle Baraj› üretim kapasitesinin 1,7 kat›d›r. Elde
edilecek enerji kazan›m› ile y›ll›k 245.339 ton sera gaz›
sal›m› engellenebilir.

Avrupa'ya bak›ld›¤›nda, 15 Avrupa ülkesinde bulunan
hanelerde kullan›lan toplam f›r›n adeti yaklafl›k 131
milyondur ve ortalama A enerji s›n›f›ndad›r. Bu f›r›nlar›n,
CSM 62520 DWL f›r›n› ile de¤iflmesi halinde Avrupa'da
elde edilecek y›ll›k kazanç 6.033 GWh'dir. Bu de¤er Keban
Baraj›'n›n y›ll›k elektrik üretim kapasitesi ile eflde¤erdir.
Elde edilen enerji kazan›m› ile y›ll›k 2.896.451 ton sera
gaz› sal›m› engellenebilir. F›r›nlar›m›z, 2012 y›l›nda yürürlü¤e
girecek olan stand by regülasyonuna flimdiden uyumludur.
15 Avrupa ülkesi hanelerindeki elektronik saatli ürünlerin
bekleme modundaki enerji tüketimi 5W’dan 0.8 W’a
düflüldü¤ünde 231.000 ton sera gaz› sal›m› önlenmifl
olacakt›r. Türkiye için bu kazanç 21.000 ton'dur.
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Ürün

TV

Tüketici Elektroni¤i - TV

Araflt›rmalara göre, bir evdeki tüm elektronik cihazlar›n
toplamda bekleme (stand-by) konumunda çektikleri enerji,
evin toplam enerji tüketiminin %11’ini oluflturmaktad›r. Bu
durum, bekleme konumunda harcanan enerjiye yönelik ek
çal›flmalar yapmay› gerektirmifltir.

Bu kapsamda, Arçelik A.fi., Avrupa Birli¤i ErP Regülasyonu
(EC No 642/2009) kapsam›nda 2011 y›l› içinde tüm TV
ürünleri için stand-by gücü <0,5 W olan ürünler tasarlam›flt›r.
Böylelikle ürün bafl›na haz›r bekleme modu (standby)
konumunda %50 daha az enerji tüketimi sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, Arçelik A.fi., Avrupa Birli¤i Enerji Etiketi Regülasyonu
(EU No 1062/2010) kapsam›nda 2011 y›l› içinde tüm TV
ürünleri için enerji etiketi kullan›m›na geçmifltir. 2011 y›l›
ürün gam›ndaki A-B s›n›f› ürünlerin oran›, toplam üretimin
 % 45’ine ulaflm›flt›r. 2010 y›l›nda bu oran % 1’dir.

Grundig, Arçelik 40”/46” model televizyonlar için "Eco
Flower" onay› alan ilk Türk üretici firma olmufltur.

2011 y›l›nda 40”- 46”- 55” ekran boylar›nda ilk defa A Enerji
S›n›f› ürünler piyasaya sunulmufltur.

LED ayd›nlatmal› LCD paneller (k›saca LED TV) normal
LCD panellere göre daha az enerji tüketmektedir. Teknolojik
geliflmeleri yak›ndan takip eden Arçelik A.fi. yeni ürün ve
projelerinde LED panel kullan›m›n› artt›rarak enerji
tüketiminde ciddi iyilefltirme sa¤lam›flt›r.

Ayr›ca RoHS regülasyonu kapsam›nda k›s›tl› maddeler
aras›nda yer alan Civa içermemektedir. 2011 y›l› sat›fl adedi
baz al›nd›¤›nda LCD yerine LED panel kullan›larak toplam
Civa miktar› bir önceki y›la göre 12 kg azalt›lm›flt›r.

2011 y›l›nda k›salt›lm›fl kullan›m k›lavuzu uygulamas›na
geçilmifltir. Mevcut durumda ürün ile birlikte verilen 7 dil
içeren k›lavuz 560 sayfa iken, k›salt›lm›fl kullan›m k›lavuzuna
geçilerek sayfa say›s› 280’e düflürülmüfltür. Detayl› k›lavuz
için müflterilerimiz web sitemize yönlendirilmektedir. Bu
iyileflme ile ortalama 2.300 adet yetiflkin çam a¤ac› do¤aya
kazand›r›lm›flt›r.

Ayr›ca, 2011 y›l›nda ürünlerde boyas›z kabin kullan›m›na
geçilerek kullan›lan boya miktar› bir önceki y›la göre %47
azalt›lm›flt›r.

Ürün Bilgilendirmesi

Arçelik A.fi. olarak ürünlerimizin çal›flma flekli ve kullan›m
bilgileri, güvenli kullan›m uyar›lar›, garanti süresi ve flartlar›
ile ilgili gerekli tüm bilgileri müflterilerimize net ve güvenilir
bir flekilde sunmaktay›z. ‹lgili bilgiler ürünlerimizin üretildi¤i
ve sat›ld›¤› ülkenin geçerli olan kanun ve mevzuatlar›na
uygun bir flekilde haz›rlanarak tüketicilerimize sunulmaktad›r.

Enerji Etiketleri

Tüketicilerimizi “Enerji Etiketleri” arac›l›¤› ile ürünlerimizin
tüketim performans› hakk›nda bilgilendirmekteyiz. ‹lgili
etiketler ürün üzerinde ürün grubu için standartlar›n,
direktiflerin ve regülasyonlar›n tariflendi¤i flekilde haz›rlanarak
kullan›c›larla paylafl›lmaktad›r. Etiketin sundu¤u bilgi
kapsam›na enerji performans› yan› s›ra su tüketimi, boyut,
ses seviyesi ve ürünün cinsi gibi bilgiler dahildir. Bu
bilgilendirme kapsam›nda olan de¤erler tüketicilerimizle
paylafl›lmadan önce akredite laboratuvarlar›nda test
edilmekte ve ilgili bilgilerin do¤rulu¤u hakk›nda onaylar
al›nmaktad›r.

Enerji etiketleri bilgilendirmenin yan› s›ra çevresel fark›ndal›k
da yaratmay› amaçlamaktad›r. Arçelik A.fi. olarak AB Eco
Etiketi ya da EuP etiketi kullanarak çevre dostu televizyonlara
dair fark›ndal›¤› artt›rmay› hedeflemekteyiz. Bu uygulamalara
ek olarak Türkiye Reklamc›lar Derne¤i’ndeki aktif üyeli¤imiz
kapsam›nda tüketicilere do¤ru ve güvenilir bilgi aktarma
ilkesine ve ilgili etik standartlara uyumun teflvik edilmesi
için çal›flmaktay›z.
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“Beyaz Tur” ad›n› verdi¤imiz programlarla yetkili sat›c›lar›m›z›n
üretim tesislerimizi ziyaret etmesini sa¤lamaktay›z. 2011 y›l›nda
düzenlenen 2 adet Beyaz Tur’a 65 adet Yetkili Sat›c›m›z kat›larak,
iflletmelerimizi tan›ma f›rsat› elde etmifltir.

Arçelik Ticari ‹klimlendirme profesyonel kanalda karar vericilere
yönelik B2B pazarlama ve hizmet altyap›s› sunmaktad›r.  Arçelik
A.fi. Klima Akademisi 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.
Bununla birlikte  yetkili sat›c›lar›m›za ve servislerimize “Enerji
Yöneticili¤i” e¤itimleri de verilmektedir.

"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 sa¤lanm›flt›r.

Da¤›t›m ve Yetkili Sat›c› A¤›m›z

Faaliyet gösterdi¤imiz sektörün önemli bir özelli¤i müflterileri
siparifllerine h›zl› ve etkin bir geri dönüfl sa¤lama
zorunlulu¤udur. Bu nedenle da¤›t›m optimizasyonu ve sat›fl
a¤› büyük bir önem arz etmektedir. Müflteri memnuniyetini
sa¤lamak amac›yla esnek siparifl-üretim-sevkiyat altyap›m›z›
gelifltirme çal›flmalar›m›z sürekli olarak devam etmektedir.
Da¤›t›m a¤›m›z›n bu esnek yap›s› yetkili sat›c› a¤›m›z›n da
etkinli¤ini olumlu yönde etkilemektedir. Tüm bu süreçler
kapsam›nda da¤›t›m a¤›m›z›n çevreye olan etkisini en aza
indirmek ve sat›fl a¤›m›z›n yetkinli¤ini art›rmak için yenilikçi
çözümlerle hareket etmeye devam ediyoruz.

Yetkili Sat›c›lar›m›zla ‹letiflimimiz

Türkiye çap›nda 3.600 noktada ürünlerimizin müflterilerle
bulufltu¤u yetkili sat›c›lar›m›z, oluflturdu¤umuz sistemin
verimlili¤i ve devaml›l›¤› aç›s›ndan son derece önemlidir.
Bu anlay›flla yetkili sat›c›lar›m›zla iletiflim Arçelik A.fi.’nin
üzerinde hassasiyetle durdu¤u bir konudur. Oluflturulan
iletiflim mekanizmalar› ve uygulamalar sayesinde yetkili
sat›c›lar›m›z›n bilgi, beceri ve yetkinli¤ini sürekli olarak
artt›rmaya çal›fl›r›z. Bu amaca yönelik olarak  “Arçelik TV”
ve “Beko TV” kapal› devre televizyon kanal› yay›nlar›m›z ve
internet üzerinden sürekli e¤itimler, internet üzerinden
ma¤aza teflhirlerinde bulunan LCD TV'ler için TV yay›n›
gibi uygulamalarla yetkili sat›c›lar›m›zla iletiflimimizi sa¤lar›z.

2011 y›l›nda devreye ald›¤›m›z, internet üzerinden e¤itim
platformumuz olan “E-Akademi’ye” Yetkili Sat›c›lar›m›zda
çal›flan 2.400 sat›fl temsilcisi kaydedilerek, e¤itimlere
diledikleri yerden ve diledikleri zaman kat›labilmeleri
sa¤lanm›flt›r. Bu platform sayesinde e¤itimden önce ve
sonra yap›lan testlerle sat›fl temsilcilerimizin geliflim seviyeleri
de  takip edilebilmektedir.

2011 y›l›nda, Arçelik ve Beko yetkili sat›c›lar›nda çal›flan
sat›fl temsilcileri için ürün ve sat›fl teknikleri e¤itimleri olmak
üzere toplam 108 e¤itim program› gerçeklefltirilmifltir. Arçelik
ve Beko yetkili sat›c›lar›m›zdan toplam 2.541 sat›fl temsilcisi
bu programlara kat›lm›flt›r. Bu e¤itim programlar›ndan
“Temel Ürün ve Sat›fl Teknikleri” konulu 66 e¤itime 1.407,
bununla birlikte “Ürün E¤itimleri” konu bafll›kl› ve bir ürün
grubuna yönelik haz›rlanan 42 e¤itime 1.134 sat›fl temsilcisi
kat›lm›flt›r. Ayn› dönem içerisinde Bo¤aziçi Üniversitesi
Yaflam Boyu E¤itim Merkezi ile yap›lan çal›flma sonucu
“Temel Ürün ve Sat›fl” ve internet üzerinden verilen e¤itimleri
tamamlayan 295 sat›fl temsilcisi,  düzenlenen s›nava kat›lm›fl
ve 179’u baflar›l› olarak “Baflar› Belgesi” almaya hak
kazanm›flt›r.

Yetkili sat›c›l›lar›m›zla iletiflim alan›nda girilen angajmanlar
sonucunda kendilerinden ald›¤›m›z geribildirimler, ilgili
süreçlerin kalitesini art›rmak için çok önemli bir kaynak
oluflturmaktad›r. Bir araya geldi¤imiz Yetkili Sat›c›
Toplant›lar›nda Arçelik A.fi.’nin hedefleri konusunda
bilgilendirmeler gerçeklefltiririz.

Tüm bu uygulamalara ek olarak, yetkili sat›c›lar›m›z›n Arçelik
A.fi. ve Koç Grubu taraf›ndan yürütülen gönüllü projelerde
yer almas› bizim için çok de¤erlidir. Enerji tasarrufu sa¤layan
ürünlerimizin sat›fllar›n› art›rmak için tan›t›m ve reklam
giriflimleri ile birlikte çeflitli projeleri yetkili sat›c›lar›m›z ile
iflbirli¤i içinde yürütmekteyiz.

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

Tedarik operasyonlar›m›zda çevreye duyarl› hareket etmenin
bilinciyle raporlama dönemi içerisinde gerçeklefltirdi¤imiz
uygulamalar ve elde etti¤imiz sonuçlar flu flekildedir:

Türkiye ürün da¤›t›m› sürecinde 2010 y›l›nda hayata geçirilen
“Dinamik Rotalama” uygulamas›n›n 2011 y›l›nda daha
yayg›n ve efektif kullan›m› sa¤lanm›flt›r. Dinamik Rotalama
kapsam›nda; yetkili sat›c› sevkiyatlar›nda maliyetlerin
düflürülmesi, sevk sürelerinin k›salt›lmas› ile müflteri hizmet
seviyesinin art›r›lmas›, ortalama mesafelerin düflürülmesi
ile karbon emisyonunun azalt›lmas› ve süreç verimlili¤i ile
iflgücü optimizasyonu sa¤lanm›flt›r.

2010 y›l›nda Adana ve Antalya'da “Bayi Ortak Depo
kullan›m›” uygulamas› bafllat›lm›flt›r. 2011 y›l›nda Ankara
ve 2012 y›l›nda ise ‹zmir, Kayseri ve ‹stanbul Anadolu
Yakas› bayi ortak depolar› devreye al›nmas› planlanmaktad›r.
Ortak depo kullan›m› ile  müflterilerimize ürün tesliminde
nakliye ifllemleri bir kademe eksiltilerek karbon emisyonunun
azalmas›na katk›da bulunulmaktad›r.

Arçelik'in çevreye duyarl›l›k politikalar› do¤rultusunda ürün
depolar›nda enerji tasarrufuna yönelik projeleri 2011 y›l›nda
artarak devam etmifltir. Tasarruflu ayd›nlatma sistemlerine
geçilmesi, gün›fl›¤›ndan daha fazla yararlan›lmas›n›n
sa¤lanmas› ve tüplü yerine elektrikli depo içi tafl›ma
araçlar›na geçilmesi ile CO2 sal›m› %46 oran›nda azalt›lm›flt›r.



54

Ürün

Türkiye'den yap›lan ihracat›n çevreye duyarl› yöntemlerle
gerçeklefltirilmesi Arçelik A.fi. için son derece önemlidir.
Ürünlerin limanlara varmas›ndan sonra da¤›t›m› esnas›nda
mümkün oldu¤unca demiryolu ve nehir yolu tafl›mac›l›¤›
tercih edilmektedir. 2011 y›l›nda gerçeklefltirilen ihracat›n
%74'ü denizyolu, %24'ü karayolu, %2'si ise trenyolu ile
sa¤lanm›flt›r.

2011 y›l›nda, ithalat›m›z›n %79'u deniz, %20'si kara ve %1'i
tren yoluyla gerçekleflmifltir. Denizyolu tafl›malar›m›z son bir
y›l içinde %30 oran›nda artm›flt›r.

Sat›fl Sonras›nda

Tüketicilerimize ürünlerimizle sundu¤umuz yüksek standart
ve kaliteyi sat›fl sonras› hizmetlerde de sa¤lamak, bu üstün
hizmet standard›n› faaliyet gösterdi¤imiz tüm pazarlarda
yayg›nlaflt›rmak Arçelik A.fi.’nin öncelikli amaçlar› aras›ndad›r.
Arçelik A.fi., sat›fl sonras› servis hizmetlerini 15 ülkede kendi
servis organizasyonu, di¤er ülkelerde ise distribütörleri ve
anlaflmal› servisleri arac›l›¤› ile sunmaktad›r.

Servis organizasyonlar›m›z için hizmet kalitesinin
devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve daha iyi performanslara
ulaflabilmek için performans göstergeleri tan›mlanmakta,
takip edilmekte ve hizmet kalitemizin yükseltilmesi amac›yla
faaliyetler planlanmaktad›r.

Yetkili sat›fl ve servis hizmetleri a¤›m›z dayanakl› tüketim
sektöründe Türkiye’nin en büyük hizmet a¤› konumundad›r.
2011 y›l›nda Arçelik Tüketici Hizmetleri Direktörlü¤ü
kapsam›ndaki Tüketici Hizmetleri, Türkiye'de 10 bölge
yöneticili¤ine ba¤l› yaklafl›k 500’ün üzerinde yetkili servisi,
5.000 üzerindeki  araç park› ile, yar›s›  teknik olmak üzere
10.000’in üzerinde  çal›flan› ile sahada hizmet vermifltir.

Teknik elemanlar›m›z Teknik Hizmetler ve E¤itim
Yöneticili¤ince e¤itim verilerek sertifikaland›r›lmaktad›r.
Bununla birlikte Servis TV uygulamas› arac›l›¤›yla servis
elemanlar›m›za ürünler hakk›nda e¤itimler verilmektedir.
2011 y›l› içerisinde pilot olarak gelifltirilen uzaktan e¤itim
uygulamalar› pilot olarak devreye al›nm›flt›r.

2011 y›l› içerisinde yetkili servislerde el tipi bilgisayar
kullan›m›yla sahadaki teknik personele ifl da¤›t›m› optimum
seviyede gerçeklefltirilmifl bu sayede hizmet kalitesi artt›r›lm›fl
ve verimlilik elde edilmifltir. Bununla birlikte servislerin

performans yönetimi kapsam›nda tüketiciye uygun saatlerde
randevu verilmesi ve bu randevulara uyulmas›, yeterli zaman›n
ayr›lmas›, k›sa zamanda ve tek seferde çözüm üretilmesi
sa¤lanm›flt›r.

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

Ça¤r› Merkezi

1991’den bu yana faaliyet gösteren Arçelik Ça¤r› Merkezi
(444 0 888) tüketicilerimizle iletiflimimizde çok kritik bir öneme
sahiptir. Tüketicilerimize 7 gün/24 saat hizmet sa¤layan
merkezimizin temel hedefi  tüketicilerimizle diyalo¤umuzun
sa¤l›kl› bir flekilde iflleyiflinin sa¤lanmas›, tüketicilerimizin
öneri ve isteklerinin olabilecek en k›sa sürede
de¤erlendirilmesi ve memnuniyetlerinin en üst düzeye
ç›kart›lmas›d›r. Bu uygulamalar bütünü kapsam›nda
müflterilerimizden gelen taleplerin önemli bir k›sm› “‹lk Ad›m
Deste¤i” hizmetiyle müflteri evine gidilmesine gerek kalmadan
telefonda çözüme kavuflturulmaktad›r.

Arçelik Ça¤r› Merkezi, 2008'de Avusturya Elektrabregenz,
Beko ve Altus ve 2009'da Almanya Grundig ve 2010’da
Almanya Beko'nun sat›fl öncesi ve sat›fl sonras› ça¤r› merkezi
hizmetlerini Türkiye bünyesine katm›flt›r.

Ça¤r› Merkezi Yöneticili¤imiz, 2011 y›l›nda hayata geçirdi¤i
“Home Agent” (evden çal›flma) projesi ile ofis ortam›nda
çal›flamayacak engelli vatandafllar›m›za ifl olana¤› sa¤lam›flt›r.

Daha yenilikçi ürünler sunmak, hizmet kalitemizi art›rabilmek
ve müflteri geribildirimlerine ulaflabilmek ad›na yurtiçi ve
yurtd›fl› pazarlarda müflteri memnuniyeti anketleri
düzenlemekteyiz.

2011 y›l›nda Polonya'ya kara yolu ile gerçeklefltirilen tafl›malar›n
% 39'u denizyoluna kayd›r›lm›flt›r. 2012 y›l›nda, bu oran›n %50
olmas› hedeflenmektedir. 2012 y›l›nda esas tafl›ma modu
denizyolu olan ancak transit süre k›s›tlar› nedeni ile Almanya
ve ‹sveç’e karayolu ile gerçeklefltirilen tafl›malar›n %35’inin
demiryoluna kayd›r›lmas› hedeflenmektedir. Türkiye’deki üretim
depolar›ndan limanlara olan iç tafl›malar için de demiryolu
tafl›mas›n›n kullan›lmas› yönünde çal›flmalar yap›lmaktad›r.
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 Malzemeler Durum

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

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

Arçelik A.fi. olarak ürünlerimizin üretilmesi ve kullan›c›lara
ulaflt›r›lmas› konusunda gösterdi¤imiz sorumlu yaklafl›m ve
hassasiyet ürünlerimizin bertaraf›, yeniden kullan›m› ve geri
dönüflümü süreçlerinde de devam etmektedir. Arçelik A.fi.,
bu kapsamda, ürünlerin yaflam döngüsü boyunca uyulmas›
gereken tüm yasal düzenlemeleri takip etmektedir. Bu
hususta ISO 14001 Çevre Yönetim Standard› temel
al›nmaktad›r. Bununla birlikte pazara sundu¤umuz ürünlerin
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerince uyum gösterilmekte olan
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 sa¤lamaktay›z.

Avrupa Birli¤i d›fl›ndaki pazarlarda da WEEE Direktifi’ne
uyum sa¤lanmas›na yönelik çal›flmalara gönüllü destek ve
kat›l›m sa¤lamaktay›z. Bu do¤rultuda, 2011 y›l›nda
bafllad›¤›m›z proje ile WEEE kapsam›nda Türkiye'de
gerçekleflecek faaliyetleri belirleyerek TÜRKBESD (Türk
Beyaz Eflya Sanayicileri Derne¤i) ile birlikte ilgili konuda
çal›fl›lmaktad›r. Proje dahilinde, 1995 y›l› öncesinde üretilen
ve CFC-11 so¤utucu gaz› içeren buzdolaplar› kapsaml›
olarak incelenmifl ve bir anket çal›flmas› ile tüketicilerden
ç›kan eski ürünlerin WEEE sistemine nas›l dahil edilebilece¤i
araflt›r›lm›flt›r.

1997’den bu yana tüm iflletmelerimizde yeniden kullan›m›
teflvik ederek kaynak verimlili¤ini sa¤lamak amac›yla
"Yeniden De¤erlendirme Merkezleri" bulunmaktad›r.

 Ürünlerimizde kullan›lan hammadde ve malzemelerin geri
dönüfltürülebilme oranlar› flu flekildedir:

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

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

Ürünlerimiz ile yakalad›¤›m›z çevre dostu performans›m›z›
ambalajlama ve ambalaj at›klar› yönetimi uygulamalar› ile
destekliyoruz. Bu amaçla daha az miktarda, geri kazan›labilir
ve daha çevreci ambalaj malzemeleri kullanabilmek amac›
ile çal›flmalar›m›za devam ediyor;  ambalaj kullan›m›
nedeniyle oluflan kaynak kullan›mlar›n› azaltmak için projeler
gelifltiriyoruz.

Ürünlerimizde kullan›lan ambalaj türleri flu flekildedir :

Ürünlerimizin ambalaj hacmi ve a¤›rl›¤›, asgari at›k üretecek
flekilde tasarlanmaktad›r. At›k ambalajlar için Türkiye'de ve
Avrupa'da lisansl› geri dönüflüm firmalar›yla anlaflmal›
çal›flmaktad›r.

Kulland›¤›m›z karton ambalajlar›n %60'› geri kazan›lm›fl
karton içermekte ve ürün ambalajlar›m›z›n tamam› geri

dönüfltürülebilmektedir.

‹ç sevkiyatlarda geri kazan›lm›fl malzemeden imal edilen
ekipmanlar da kullan›lmaktad›r. Elektrik motorlar›n›n iç
sevkiyat›nda, kompozit ambalaj at›klar›n›n geri
dönüflümünden elde edilmifl kasalar kullan›lmaktad›r.

Bafllatt›¤›m›z plastik ambalaj iyilefltirme projesi ile 2011 y›l›
sonu itibariyle tüm iflletmelerimizde kullan›lan shrink ambalaj
miktar›nda 334 tonluk azalma ve toplamda % 27'lik bir
azalma sa¤lanm›flt›r.

Beyaz eflyan›n cinsine ba¤l› olarak Arçelik A.fi.
taraf›ndan üretilen ürünlerin geri dönüfltürülebilme oran›
%83,9 ile %98,0 aras›nda de¤iflmektedir. Ürünlerimiz
ve geri dönüfltürülebilme oranlar› flu flekildedir: Çamafl›r
Makineleri: %99, Kondanserli Kurutma Makineleri %98,
Buzdolaplar› %99, Bulafl›k Makineleri %84, Elektronik

Cihazlar %88-92, F›r›nlar %91

Ambalaj Malzemesi : Karton Plastik Tahta

Bulafl›k Makinesi

Buzdolab›

Çamafl›r Makinesi

Çamafl›r Kurutma Makinesi

Piflirici Cihazlar

Elektronik Cihazlar
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Küresel alanda faaliyet gösteren bir flirket olarak sorumluluklar›m›z›n da bu boyutta büyük

oldu¤unun fark›nday›z. Bu nedenle gerek küresel gerekse yerel konularda toplumsal geliflimi

desteklemek ad›na faaliyetler yürütüyoruz. Toplumsal sürdürülebilirlikle ilgili sorun ve

ihtiyaçlara yönelik platformlarda aktif olarak rol al›yor ve ulaflt›¤›m›z çözümlerin kal›c›

olabilmesi için elimizden gelen deste¤i artt›rarak göstermeye devam ediyoruz.

Arçelik A.fi. faaliyet gösterdi¤i ülkelerde istihdam ve büyüme alan›nda katma de¤er

yaratman›n yan› s›ra; toplumsal, kültürel, çevresel konulardaki ve spor alan›ndaki geliflime

destek olur. Toplumlar›n yarar›na olan projelerde sürdürülebilir geliflim ilkesi do¤rultusunda

yer almak, Arçelik A.fi.'nin önceliklerinden olmaya devam edecektir.
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destekliyoruz
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Arçelik A.fi.'nin asli sorumluluklar›n›n bir bölümünü, kurumsal
de¤erleri ve kültürü ›fl›¤›nda faaliyet gösterdi¤i bölgelerde
toplumsal standartlar›n gelifltirilmesine ve sorunlar›n
çözümüne yönelik sürdürülebilir projeler üreterek uygulamak
oluflturmaktad›r.

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

.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile bafllatt›¤›m›z “Arçelik A.fi. ile
E¤itimde Gönül Birli¤i”  Program›, e¤itimde bireysel geliflime
yap›lacak katk›lar›n küçük yafllarda bafllamas› gerekti¤inin
bilinciyle ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›za ulaflabilmek
ad›na 2004 y›l›ndan bu yana yürütülmektedir.

Program 2011 y›l›nda, Türkiye'de Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okulu'nda e¤itim gören ve maddi olanaklar› k›s›tl› ailelerden
gelen ö¤rencilerin e¤itim ve geliflim standartlar›n› yükseltme
ve örnek bireyler olarak topluma kazand›r›lmalar›na katk›da
bulunma do¤rultusunda deste¤ini sürdürmüfltür. “Arçelik
A.fi. ile E¤itimde Gönül Birli¤i” program›, 60 ilde 300 Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge Okulu'nda ö¤renim gören 200 bin ö¤renciye
ulaflm›flt›r.

Program kapsam›nda, ö¤rencilerin bireysel geliflimine
katk›da bulunmak amac›yla Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okullar›ndan baflar›yla mezun olan ve maddi zorluklar
nedeniyle ortaö¤retime devam edemeyen ö¤rencilere lise
ö¤renimleri boyunca e¤itim bursu verilmifltir. Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okullar›nda görev yapan ö¤retmenler ve yöneticilere
bireysel ve mesleki geliflimlerinde destek olmak amac›yla
bir dizi seminer, atölye çal›flmas› düzenlenmifltir. Arçelik
A.fi. çal›flanlar›, yetkili sat›c› ve servislerinden oluflan Gönüllü
Aile Birli¤i; program süresince ö¤rencilerin bireysel
geliflimine destek olmak üzere "meslek tan›t›m" günlerinden,
kitap/oyuncak kampanyalar›na, okul ve üretim tesis
ziyaretlerinden "çevre" temal› bilinçlendirme yar›flmalar›na
kadar birçok önemli etkinlik düzenlemifltir.

Toplumsal Sorumluluk Anlay›fl›
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Toplum

Arçelik A.fi. ile E¤itimde Gönül Birli¤i Program› - Türkiye

Toplumsal Projeler ve Destek
Faaliyetleri
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Proje kapsam›nda ö¤rencilerin, azalan do¤al kaynaklar›n
korunmas›, su ve enerji tasarrufu konular›nda
bilinçlendirilmesi amac›yla “Çevremizi ve Do¤al
Kaynaklar›m›z› Koruyal›m” kompozisyon, fliir ve resim
yar›flmas› düzenlenmifltir. 2011 y›l› "Dünya Çevre Günü"nde,
 yar›flmaya kat›lan eserler daha genifl kitlelere ulaflt›r›lmak
ve toplumda Arçelik A.fi.'nin "çevre" konusuna verdi¤i önemi
vurgulamak amac›yla ‹stanbul'da sergilenmifltir.

Koç Holding, 2006'dan beri yürüttü¤ü "Ülkem için" Projesi
kapsam›nda, sorumlu vatandafll›k kültürünü Topluluk
genelinde yaymak ve toplumun ihtiyaçlar›na katk›da
bulunmak üzere her y›l çeflitli sosyal sorumluluk faaliyetleri
gerçeklefltirmektedir.

Proje kapsam›nda, 2010 ve 2011 y›llar›nda Türk K›z›lay› ile
"Ulusal Kan Ba¤›fl› Kampanyas›" yürütülmüfltür. Türkiye'de
kan ba¤›fl› konusunda fark›ndal›k yaratmaya, gönüllü ve
düzenli kan ba¤›flç› say›s›n› art›rmaya yönelik bafllat›lan bu
projeye Arçelik A.fi. çal›flanlar›, yetkili sat›c›lar› ve servisleri
ile yo¤un kat›l›m sa¤lam›flt›r.

2011 y›l› sonunda, gönüllü ve sa¤l›k durumu uygun olan
çal›flanlar›n kat›l›m›yla kampanya kapsam›nda toplam 6.637
ünite kan ba¤›fl› gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca, illerde Sat›fl
Bölge Yöneticilikleri ve Ülkem ‹çin Elçi Bayileri taraf›ndan
koordine edilen kampanyaya yetkili sat›c›lar ve servisler de
yo¤un desteklerini sürdürmüfltür.

Ülkem ‹çin  Ulusal Kan Ba¤›fl› Kampanyas› - Türkiye
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Toplum

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

Koç Holding'in “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” sosyal
sorumluluk projesine Arçelik A.fi.  çal›flanlar›, yetkili sat›c›lar›
ve servisleri destek vermektedir. Proje kapsam›nda 26
okulun sorumlulu¤u üstlenilmifl durumdad›r. Arçelik A.fi.
çal›flanlar›ndan, bayi ve teknik servislerden oluflan 24 kiflilik
bir ekip “Meslek Lisesi Koçlar›” olarak görev üstlenmekte
ve ö¤rencilerin kiflisel geliflimlerine destek olarak onlar› ifl
hayat›na haz›rlamakta rol model olmaktad›rlar. Proje
bafllang›c›ndan bu yana toplam 1.283 bursiyer seçilmifltir;
e¤itimlerine devam eden 590 bursiyer mevcuttur.

2011 y›l›nda Arçelik A.fi.'nin Meslek Lisesi Koçlar› ile Meslek
Lisesi Memleket Meselesi projesine deste¤i devam ederken;
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
iflbirli¤i ile Arçelik A.fi. Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö¤retim
Program› - Arçelik Laboratuvarlar› oluflturulmufltur.

2011-2012 e¤itim y›l› itibariyle 3'ü ‹stanbul'da Kartal, Beykoz,
Zeytinburnu'nda; biri  Diyarbak›r'da olmak üzere toplam 4
okulda Arçelik Laboratuvar› kurulmufltur. Bu okullarda
Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan› - Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servis Bölümü'nde oluflturulan Arçelik Elektrikli Ev
Aletleri Teknik Ö¤retim Program›'yla 122 ö¤renci, 21
ö¤retmen eflli¤inde e¤itim görmeye bafllam›flt›r.

Arçelik A.fi. bu program ile e¤itim-istihdam iliflkisinin
kurulmas› ve devam› için sektöre özel bir uygulamay› hayata
geçirmifltir. Program ile Türkiye'de elektrikli ev aletleri
sanayisindeki geliflmeleri ve yeni teknolojileri bilen teknik
insan gücünün yetifltirilmesi, böylece istihdamlar›n
kolaylaflt›r›lmas› amaçlanmakt›r.

Bu amaca ulaflmak için, elektrikli ev aletleri teknik servis
dal›nda yeni teknolojilere dayal› ölçü aletleri ve cihazlarla
donat›lan laboratuvarlar kurulmufltur. Bu laboratuvarlar için
uygulanan müfredat, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile yeniden
oluflturulmufltur. Program kapsam›nda toplam 25 ö¤retmen
Arçelik Akademi'de e¤itilmifltir.

Ö¤rencilerin Arçelik Laboratuvarlar›nda ö¤renecekleri
bilgilerle beyaz eflya ve klima ürün gruplar›nda teknisyenlik
yapabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir. Program
kapsam›nda ö¤rencilere Arçelik yetkili servislerinde staj
imkân› sa¤lanacakt›r. Arçelik Yetkili Servislerinde veya
fiirket bünyesinde çal›flmak isteyen ö¤rencilerden belirli
aflamalar› baflar›yla tamamlayanlar sertifikaland›r›larak
istihdam edilecektir.
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Arçelik A.fi. Arama Kurtarma Ekibi
Depremzedelerin Yan›nda - Türkiye

Türkiye'yi derinden etkileyen Van depremi sonras›nda
Arçelik A.fi., Koç Holding'in kurdu¤u Koordinasyon Kurulu
arac›l›¤›yla, arama kurtarma ekibiyle depremzedelerin
yard›m›na koflmufltur. Tüm Türkiye'deki bayileriyle temasa
geçen ve tüm çal›flanlar›na bölgeye yard›m ça¤r›s›nda
bulunan Arçelik A.fi., 15 kiflilik arama kurtarma ekibi ile Van
ve Ercifl'te çal›flmalara kat›lm›flt›r.

Arçelik A.fi., içinde acil ihtiyaç maddelerinin bulundu¤u 4
t›r› da deprem bölgesine ulaflt›rm›flt›r. Arçelik ve Beko t›rlar›
ile bölgeye, çad›r kentlerde hizmet vermek üzere çal›fl›r
durumda çamafl›r y›kama & kurutma makineleri ile deterjan,
su deposu, battaniye, katalitik soba, infrared ›s›t›c› ve içme
suyu gönderilmifltir.

Öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen jeneratör ve ›s›t›c›lardan
oluflan ilk parti yard›m malzemesi deprem bölgesine
ulaflm›flt›r. Arçelik A.fi. taraf›ndan bölgeye gönderilen yard›m
malzemeleri yerel makamlar›n gözetiminde ihtiyaç
sahiplerine da¤›t›lm›flt›r. Arçelik merkez ve yurt çap›ndaki
tesislerin de personellerine yönelik bafllatt›klar› yard›m
kampanyalar›yla toplanan acil ihtiyaç maddeleri kamyon
ve t›rlarla partiler halinde deprem bölgesine gönderilmifltir

Beko’dan Ürün Deste¤i - Rusya
Beko LLC Rusya, sosyal yaflam ve hay›rseverlik alan›nda
etkinliklere kat›l›p ba¤›flta bulunmaktad›r. Mart 2011'de
Beko LLC, Moskova'dan 300 km. uzakl›ktaki Kaluga flehrinde
bulunan Kitezh ve Orion Çocuk Cemiyeti'ne, Yetimler Evi'nde
kullan›lmak üzere Beko çamafl›r makineleri ve küçük ev
aletleri hediye etmifltir. Bu Yetimler Evi'nde aileleri olmayan
90 çocuk bir aile gibi bir arada yaflamaktad›r.

Elektrabregenz’den  Çocuklara Destek- Avusturya
Avusturya'n›n köklü markas› Elektrabregenz toplumsal
sorumluluk anlay›fl› ile 2011-2012 döneminde, evsiz ve
yard›ma ihtiyac› olan çocuklara sahip ç›kan Projuventüte
isimli organizasyona destek olmaktad›r. 2011 y›l›nda
destekler kapsam›nda Projuventüte'ün restore etti¤i çocuk
evlerine ürünler ba¤›fllayan Elektrabregenz, ayn› zamanda
kuruluflun toplumsal fark›ndal›k yaratmak ve destek
oluflturmak için yürüttü¤ü organizasyonlara da katk›da
bulunmaktad›r.

Arçelik A.fi.  Çal›flanlar›  Çevre Bilinci - Kilimanjaro
T›rman›fl›
Arçelik A.fi. çal›flanlar›ndan oluflan 12 kiflilik bir ekip, ça¤›n
en büyük sorunlar›ndan biri olan küresel ›s›nmaya dikkat
çekmek için Afrika K›tas›'n›n en yüksek da¤› Kilimanjaro'ya
t›rmanm›flt›r. Zirvesinde 1912 y›l›nda bulunan buzullar›n
%85'i bugün yok olan da¤a 17-25 Eylül 2011 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilen t›rman›fla Türkiye, Rusya, Almanya,
Romanya ve Fransa'daki Arçelik A.fi. çal›flanlar›ndan oluflan
bir ekip kat›lm›flt›r.
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Defy - Güney Afrika

•       Ethelbert Çocuk Evi

Ethelbert Children's Home, fiziksel ve/veya cinsel suistimal, ihmal, terk etme nedeniyle ailelerinden al›nm›fl ve HIV/AIDS
nedeniyle yetim kalm›fl 65 çocu¤un bak›m›n›n üstlenildi¤i bir çocuk evi ve s›¤›nma merkezidir. Ethelbert bir yetimhane
de¤ildir; buraya emanet edilen çocuklar›n ço¤unlu¤unun ebeveynleri vard›r ve bu merkezin nihai amac›, çocuklar›n
rehabilitasyondan geçirilen ebeveynleriyle mutlu bir flekilde tekrar bir araya geldi¤ini görmektir. Ethelbert Çocuk Evi,
her birinde iki yat›l› çocuk bak›m uzman› ve maksimum on iki çocuk bulunan toplam alt› k›r evinden oluflmaktad›r.

Erkekler ve k›zlar ayr› ayr› k›r evlerine yerlefltirilmifl olup, befl yafl alt› çocuklar bebek k›r evinde kalmaktad›r. Ethelbert,
maksimum 65 çocu¤un bak›m›n› üstlenebilmekle birlikte bu say›, çocuklar›n rehabilitasyondan geçen ailelerin yan›na
geri dönmesi, bak›c› ailelere emanet edilmesi ya da evlatl›k olarak verilmesi nedeniyle de¤iflmektedir. Arçelik A.fi. 'nin
markas› Defy, 2011 y›l›nda Ethelbert Çocuk Evi'nin ihtiyaçlar› paralelinde beyaz eflyalar ve elektronik ürünlerin yan› s›ra
parasal ba¤›fllar da yapm›flt›r.

Arctic ile A'dan Z'ye Ekoloji-Romanya

Kurumsal sorumluluk anlay›fl›n›n bir parças› olarak Arctic,
www.arcticpentrutine.ro adl› web sitesinde “Ekoloji'nin
ABC'si” adl› bir bölüm oluflturmufltur. Bu bölümde ekoloji
ve çevre konusunda A'dan Z'ye pek çok pratik bilgi
sunulmakta ve çevre dostu bir yaflam tarz› anlat›lmaktad›r.
A'dan Z'ye Ekoloji adl› online projenin amac›, toplumda
çevrenin korunmas› yönünde bilinç yarat›lmas› ve gezegene
sahip ç›k›lmas›d›r.

•    Eersterust Yafll›lar için Yard›mlaflma Derne¤i

Eersterust Yafll›lar için Yard›mlaflma Derne¤i-Welfare Organisation for the Aged (EWOA), 1961'den bu yana yafll›lar›
misafir etmekte ve bak›mlar›n› üstlenmektedir.  EWOA, Güney Afrika Anayasas› temelinde ›rk, cinsiyet, din veya mezheplerine
bak›lmaks›z›n engelli yafll›lar› da kapsayacak flekilde hizmetlerini geniflletmifl olup, %90'› yafll›lardan oluflan k›rk kifliyi
desteklemektedir. Bu kiflilerin 3'ü 100 yafl›n üzerindedir. Vizyonu, yafll›, engelli ve evsiz kimselerin desteklenmesi,
korunmas› ve sayg›n bir yaflam sürmelerinin sa¤lanmas›d›r. EWOA k›sa bir süre önce tesislerini elden geçirmifl ve bu
do¤rultuda Defy, bu yeni tesisler için f›r›nlar ba¤›fllam›flt›r.
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Beko Basketbol Ligi  (Türkiye)
Üstlendi¤i sponsorluklarla Türkiye'de basketbol sporuna destek veren Beko markas›, bu alandaki yat›r›mlar›na h›z
kesmeden devam etmektedir. Beko, basketbol sponsorluklar›na 2006 y›l›nda Türkiye Basketbol Ligi'ne ismini vererek
bafllam›flt›r. Hâlâ sürmekte olan bu sponsorluk, Beko markas›n›n uzun vadeli marka hedeflerine ulaflma yolunda
gerçeklefltirilen Beko ve basketbol birlikteli¤inin ilk ad›m›d›r. Beko Basketbol Ligi ismini alan ligde, All-Star karfl›laflmalar›
da Beko All-Star ismiyle oynanmaktad›r.

Beko'nun “Dünya markas›” vizyonu ile paralel olarak ilerleyen basketbol yat›r›mlar› sonraki ad›mlarda daha da büyüyerek
uluslararas› boyutlara tafl›nm›flt›r. Beko 2009 y›l›nda FIBA Asya fiampiyonas› (Çin) ve FIBA Avrupa fiampiyonas› (Polonya)
Ana Sponsoru olmufltur. 2010 y›l›nda Türkiye'de gerçekleflen FIBA Dünya Basketbol fiampiyonas›'na Presenting Sponsor
(flampiyonay› tüm dünyaya sunan en büyük sponsor) olan Beko, 2011 Avrupa Basketbol fiampiyonas› (Litvanya)
Presenting Sponsor'u olmufltur.

Beko Basketbol Bundesliga (Almanya)
Avrupa'n›n önde gelen basketbol liglerinden biri olan Alman Basketbol Ligi, Beko'nun isim sponsorlu¤u ile 2009-2010
sezonunun bafllang›c›ndan itibaren “Beko Basketball Bundesliga” ad›yla oynanmaktad›r. 2011 y›l›nda da Beko Basketball
Bundesliga All Star Day, Beko BBL Top Four ve Beko BBL Champions Cup, Beko Super Cup gibi çeflitli spor etkinliklerinin
sponsorlu¤unda Beko markas› yer alm›flt›r.

Beko Basketbol Ligi - Rusya

2010 y›l›ndan bu yana Rusya basketbol ligi "Beko Professional League" ad›yla oynanmaktad›r. Beko, profesyonel
basketbol ligine alternatif olarak, yaz aylar›nda Rusya'n›n farkl› bölgelerinde düzenlenen "Challange Cup" sokak basketbolu
flampiyonalar›n› da desteklemektedir. Etkinliklerin hedefi, aç›k hava organizasyonu olan sokak basketbolunun gençler
aras›nda ana spor dal› olarak yayg›nlaflt›r›lmas› ve Rusya'n›n tüm bölgelerindeki genç kufla¤›n bofl zaman›n› de¤erlendirdi¤i
etkinlikler aras›nda uyum sa¤lanmas›d›r. Bu etkinlikler, 2011'de Rusya'n›n Volgograd, Kazan ve St. Petersburg flehirlerinde
düzenlenmifltir.

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

Spora DestekSpora Destek

Beko markas› 2011 y›l› içerisinde, Litvanya Ligi'nin de sponsorlu¤unu üstlenmifltir. Litvanya ligi, 2011-2012 sezonu
itibariyle, "Beko LKL League" olarak oynanacakt›r.

Beko Basketbol - Litvanya

Grundig “Bundesliga'n›n Resmi Teknoloji Orta¤›” olmufltur. Grundig logosu, 2011/2012
sezonunda tüm Bundesliga ve Bundesliga 2 yay›nlar›nda kal›c› olarak görünen bir ö¤edir. Bu uygulama 2012/2013
sezonunda da sürecektir. Aç›l›fl, rövanfl ve ligden düflme maçlar› dahil olmak üzere tüm Bundesliga ve Bundesliga 2
maçlar›nda, Grundig logosu tüm yay›nlarda canl› grafiklere eklenmifl olarak sunulmaktad›r.

Grundig “Bundesliga Resmi Teknoloji Orta¤›” - Almanya
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• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen "11. Sanayide Enerji Verimlili¤i Proje Yar›flmas›"nda (SENVER)

Arçelik A.fi. 3 ödül ald›. Kurutucu ‹flletmesi ile “Sanayide Enerji Verimlili¤inin Art›r›lmas› Projeleri” (SEVAP 1) kategorisinde;

   Eskiflehir Buzdolab› ‹flletmesi ile “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis” (EVET)' kategorisinde; A s›n›f›nda yüzde 30 enerji

 tasarrufu sa¤layan bulafl›k makinesi ile de “Enerji Verimli Ürün” (EVÜ) kategorisinde ödüle lay›k görüldü.

• T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen 5746 say›l› Kanun kapsam›nda, Arçelik A.fi.'nin farkl› lokasyonlarda

bulunan 7 ayr› Ar-Ge merkezi , “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ne lay›k görüldü.

• Arctic S.A., Japon Planl› Bak›m Enstitüsü (JIPM) taraf›ndan "TPM Mükemmel Fabrika Süreklilik Ödülü"ne lay›k görüldü

ve böylece Romanya'da bu ödülü alan ilk flirket oldu.

• Beko bulafl›k makinesi DSN 6634 FX, Almanya'n›n en prestijli, ba¤›ms›z Test ve Araflt›rma Enstitüsü  Stiftung 

Warentest (StiWa)'n›n 11 bulafl›k makinesini çeflitli kriterlere göre karfl›laflt›rd›¤› testlerde; kalite, çevresel etkiler ve 

kullan›m kolayl›¤› kategorilerinde "Test fiampiyonu" oldu.

• Beko markal› 3 farkl› model buzdolab›, 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) Projesi'nde, ürünlerinin do¤ru etiketlendi¤ine iliflkin deklarasyona uygun bulunan ender birkaç 

markadan biri oldu.

• Grundig'in 41 y›ld›r hatlar› de¤iflmeyen, IF tasar›m ödüllü Audiorama küresel hoparlörleri Avrupa'n›n ve Almanya'n›n

en büyük iç mekan tasar›m dergisi “Schöner Wohnen” taraf›ndan tasar›m klasi¤i unvan›na lay›k görüldü.

2011 Y›l› Ödüller ve Baflar›lar
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• Beko, ‹ngiltere'nin müflterilere ve sat›fl kanallar›na yönelik en önemli dergilerinden "Get Connected" taraf›ndan; 

so¤utucular kategorisinde Beko 4 kap›l› buzdolab› ve pifliriciler kategorisinde Beko OIM22500XP ankastre pirolitik

f›r›n ile "Get Connected 2011 - Y›l›n Ödülü"nü ald›. Beko ve Blomberg ayn› zamanda, "en iyi ticari konumlama" 

ile özel ödüle lay›k görüldü.

• Arçelik A.fi. SGK taraf›ndan, "2010'da en yüksek primi ödeyen ilk 10 iflveren" ile "Prim ödeme gün say›s›na göre

en fazla özürlü çal›flt›ran iflveren" kategorilerinde ödüle lay›k görüldü.

• Al›flverifl Merkezi Yat›r›mc›lar› Derne¤i (AYD) ve GFK Türkiye iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen "AVM'lerde En Be¤enilen

ve Tercih Edilen Markalar" araflt›rmas›nda Arçelik Elektronik (üretici perakende) kategorisinde “AVM'lerde 

Tüketicilerin En Be¤endi¤i ve En Tercih Etti¤i Marka” seçildi.

• Arçelik A.fi. TES‹D 2011 Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri Yar›flmas›'nda all+in+one televizyonu ile Jüri Özel Ödülü'nü

kazand›.

• Arçelik A.fi., ‹stanbul Sanayi Odas› (ISO) 2010 Y›l› "Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün ve Uygulama Ödülleri" 

Yar›flmas›nda; Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi Kaktüs Bulafl›k Makinesi ile Büyük Ölçekli Kurulufl Sürdürülebilir Çevre

Dostu Ürün kategorisinde  "Birincilik Ödülü", Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Ekonomist Serisi Çamafl›r Makineleri ile

"‹kincilik Ödülü", Arçelik A.fi. E¤itimde Gönül Birli¤i Kurumsal Sosyal Sorumluluk Program› Çevre Temal› Yar›flma

ile "Büyük Ölçekli Kurulufl Çevre Alan›nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk ‹kincilik Ödülü"ne lay›k görüldü.

• Arçelik A.fi., sera gaz› emisyonu hesaplanmas› ve raporlanmas›na yönelik gereklilikleri içeren uluslararas› ISO 

14064-1 standard›na uygun olarak sera gaz› emisyonlar›n› hesaplayarak, uluslararas› ba¤›ms›z bir akredite kurulufl

olan BSI (British Standards Institution) firmas› taraf›ndan Do¤rulama Belgesi almaya hak kazand›.

• Arçelik A.fi.'nin uluslararas› markas› Beko Rusya'daki ticari faaliyetleri ile elde etti¤i geliflim, etkileyici ekonomik 

sonuçlar› ve Rus ekonomisine katk›lar›ndan dolay›, Rusya Devleti Bölge ‹fladamlar› Örgütü ve Rusya Federasyonu

Parlamentosu (Duma) himayesinde düzenlenen “Rusya'n›n Ekonomik Geliflimine Katk› Ödülleri” kapsam›nda 

“Rusya Pazar› Lideri” ödülüne lay›k görüldü
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Net Sat›fllar (Milyon EURO) 3.615 3.065 3.487 3.633

Bölgelere Göre

Türkiye (Milyon EURO) - 1.474 1.718 1.712

Avrupa (Milyon EURO) - 1.238 1.329 1.437

Di¤er (Milyon EURO) - 353 440 484

Ürün Grubuna Göre

Beyaz Eflya (Milyon EURO) - 2.044 2.208 2.394

Tüketici Elektroni¤i (Milyon EURO) - 554 631 625

Di¤er (Milyon EURO) - 467 648 614

Brüt Kar (Milyon EURO) 1.027 1.011 1.040 1.094

Faaliyet Kar› (Milyon EURO) 232 348 321 278.000

Vergi Öncesi Kar (Milyon EURO) 15 268 330 265.000

Net Kar (Milyon EURO) 3 234 276 233.000

Toplam Varl›klar (Milyon EURO) 3.204 2.975 3.573 3.764

Toplam K›sa Vadeli Yükümlülükler (Milyon EURO) 1.397 1.472 1.143 1.445

Toplam Yükümlülükler (Milyon EURO) 2.269 2.705 1.910 2.269

Özkaynaklar (Milyon EURO) 935 1.270 1.663 1.494

Ödenen Temettüler (Milyon EURO) 54 1 55 113

Yat›r›m Harcamalar› (Milyon EURO) 187 96 127 157

Temettü (EURO) 0,013 0,069 0,186 0,191

Y›l Sonu Hisse Fiyat› (EURO) 0,96 2,71 3,81 2,50

Y›l Sonu Piyasa De¤eri (Milyon EURO) 385 1.830 2.572

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu - 8,21 8,55 8,59

Üretilen Ekonomik De¤er (Milyon TL) 7.639 7.170 7.347 8.927

Gelirler (Milyon TL) 7.639 7.170 7.347 8.927

Da¤›t›lan Ekonomik De¤er (Milyon TL) 7.855 6.353 6.911 8.774

Toplam ‹flletme Maliyeti (Milyon TL) 5.893 5.379 5.745 7.135

Personel Giderleri (Milyon TL) 625 577 706 824

Kaynak Sa¤lay›c›lara Ödemeler (Milyon TL) 1.266 333 389 736

Devletlere Ödenen Kurumlar Vergisi (Milyon TL) 65 63 62 71

Toplum Yarar›na Yat›r›mlar (Milyon TL) 6 1 9 8

Biriken Ekonomik De¤er (Milyon TL) (216) 817 436 153

ÇEVRESEL PERFORMANS VER‹LER‹

Toplam Ham Madde ve Di¤er Malzeme Tüketimi (Ton) - - 656.999  6 81.431

Ham Maddeler - Plastikler (Ton) - - 59.263 73.493

Ham Maddeler - Metaller (Ton) - - 244.045 295.863

Ham Maddeler - Di¤er (Ton)(1) - - 186 192

Malzemeler (Ton)(2) - - 343.630 304.404

Kimyasallar (Ton)(3) - - 9.875 7.479

Performans Verileri (*) 2008 2009 2010 2011
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Kayna¤›na Göre Toplam Su Çekimi (m3) 1.286.771 1.301.498 1.409.750 1.477.482

Kuyu Suyu (m3) 374.866 374.187 436.176 406.583

fiebeke Suyu (m3) 911.905 927.311 973.574 1.070.899

Var›fl Noktas›na Göre Toplam Su Deflarj› (m3) 800.478 857.147 824.673 951.242

Kamu Ba¤lant› Kanal› (m3) 233.155 328.421 230.083 303.454

Al›c› Ortam (m3) 205.920 135.002 171.770 190.940

Organize Sanayi Bölgesi At›k Su Kanal› (m3) 361.203 393.724 422.820 456.848

Deflarj Edilen Suyun KO‹ De¤erleri

Piflirici Cihazlar (mg/lt)(s›n›r de¤er: 100.00) 30 30 22 39

Bulafl›k Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 1,000.00) 81,3 94,80 58,6 106,8

Elektronik (mg/lt)(s›n›r de¤er: 600.00) 89 198 44 51

Buzdolab› ve Kompresör (mg/lt)(s›n›r de¤er: 100.00) <10 17 22 <30

Çamafl›r Kurutma Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 1,000.00) 130 130 30 30

Çamafl›r Makinesi (mg/lt)(s›n›r de¤er: 600.00) 142,7 114 123,6 40

Birincil Kayna¤a Göre Do¤rudan Enerji Tüketimi (GJ) 1.209.492 1.080.419 1.219.911 1.327.041

Mazot (GJ) 4.378 5.691 9.237 14.408

Fuel-oil (GJ) 93.248 59.969 53.669 56.775

LNG (GJ) 180.201 12.355 0 0 

LPG (GJ) 71.393 34.336 55.539 43.272

Do¤al Gaz (GJ) 860.272 968.068 1.101.466   1.212.587

Kayna¤›na Göre Dolayl› Enerji Tüketimi (GJ) 581.591 524.158 566.914 602.194

Elektrik (GJ) 581.591 524.158 566.914 602.194

Toplam Sera Gaz› Emisyonu Miktar› (Ton CO2 ) - - 157.725 173.149

Do¤rudan Sera Gaz› Emisyonlar› (Ton CO2 ) - - 77.038 84.254

Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› (Ton CO2 ) - - 80.687 88.895

Verimlilik Projeleriyle Azalt›lan Toplam  Sera Gaz› Miktar›  (Ton CO2 ) - - 7.560 11.090

Azalt›lan Do¤rudan Sera Gaz› Miktar› (Ton CO2 ) - - 1.551 3.761

Azalt›lan Dolayl› Sera Gaz› Miktar› (Ton CO2 ) - - 6.009 7.329

Türüne Göre Toplam At›k Miktar› (Ton) 65.805 60.383

Tehlikeli At›klar (Ton) - - 1.970 2.107

Tehlikesiz At›klar (Ton) - - 63.835 58.276

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

Geri Kazan›lan At›k Miktar› (Ton) - - 64.366 58.012

Bertaraf Edilen At›k Miktar› (Ton) - - 1.439 2.371

Çevre Koruma ve Yat›r›m Harcamalar› (TL) - - 4.443.260 6.333.821

Çevre E¤itimleri (kifli*saat)

Çal›flan E¤itimleri (kifli*saat) - - 11.055 15.904

Altyüklenici E¤itimleri (kifli*saat) - - 680 303

Topluma Yönelik E¤itimler (kifli*saat) - - 1.100 255

2008 2009 2010 2011
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Toplam Çal›flan Say›s› 12.678 12.264*** 13.735*** 14.631***

Statüye Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Mavi Yaka 10.866 10.405 11.734 12.454

Beyaz Yaka 1.812 1.859 2.001 2.177

Cinsiyete Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Kad›n - 2.698 3.022 3.219

Erkek - 9.566 10.713 11.412

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

Sürekli 11.652 11.804 12.910 13.337

Geçici 1.026 460 825 1.294

Çal›flan Kategorilerine Göre Ortalama Yafl

Üst Düzey Yöneticiler 47 46 46 47

Orta Kademe Yöneticiler 42 42 42 44

Uzmanlar & Memurlar 34 36 35 35

Çal›flan Kategorilerine Göre Ortalama K›demlilik

Üst Düzey Yöneticiler 18 15 15 16

Orta Kademe Yöneticiler 15 14 14 16

Uzmanlar & Memurlar 8 9 8 9

Toplu ‹fl Sözleflmesi Kapsam›ndaki Çal›flanlar (%) 86 85 85 85

Çal›flan E¤itimleri (kifli*saat) 265.807 180.021*** 296.185*** 306.743***

Mavi Yaka (kifli*saat) 176.046 137.278 247.849 220.402

Beyaz Yaka (kifli*saat) 89.761 42.743 48.336 86.341

Kaza S›kl›k Oran› (KSO) (4) 16,45 10,49*** 8,41*** 5,73***

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO) (5) 0,152 0,113*** 0,085*** 0,078***

Genel Kazalanma Oran› (GKO) (6) 0,0025 0,0012*** 0,0007*** 0,0004***

Çal›flan Sirkülasyonu (%) 7,4 9,5*** 9,6*** 13,1***

Cinsiyete Göre Çal›flan Sirkülasyonu**

Kad›n (%) 3,3 6,6 4,7 6,9

Erkek (%) 10,8 8,2 11 14,9

Cinsiyete Göre Üst Yönetim

Kad›n (%) - - 12 10

Erkek (%) - - 88 90

(*) 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 veriler 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 ‹fl Kazas› Say›s›/Toplam Çal›flma Saati)*1.000.000

(5) KAO= (‹fl Kazalar› Nedeniyle Kaybedilen Toplam ‹fl Günü Say›s› /Toplam Çal›flma Saati)*1.000

(6) GKO= (KSO*KAO)/1.000

*** Ba¤›ms›z bir denetim kuruluflu PwC taraf›ndan do¤rulanm›fl rakamlard›r.

2008 2009 2010 2011
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GRI Göstergeleri Tablosu

Profil Göstergeleri

1.1 Genel Müdür Mesaj› 2-3 Tam

1.2 Genel Müdür Mesaj› 2-3 Tam

Sürdürülebilirlik Performans› 2011 5

Kurumsal Yönetim 12

Risk Yönetimi 13

2.1 ‹letiflim Arka Kapak ‹çi Tam

2.2 Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 20 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf Tam

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

2.3 Kurumsal Websitesi http://www.arcelikas.com/sayfa/74/Yonetim

                Arçelik A.fi Hakk›nda 8-9 http://www.arcelikas.com/sayfa/59/Dunyada_Arcelik_A_S_   

Tam

http://www.arcelikas.com/sayfa/57/Isletmeler

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 21-22 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

2.4 ‹letiflim Arka Kapak ‹çi Tam

Kurumsal Web Sitesi http://www.arcelikas.com/sayfa/264/Iletisim

2.5 Arçelik A.fi. Hakk›nda 8-9 Tam

Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 21-22 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

2.6 Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 15 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf Tam

2.7 Arçelik A.fi Hakk›nda 8-9 Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 20-21 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

2.8 Yeteneklerin Çekim Alan› 32 Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 14 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

2.9 Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 15 Raporlama dönemindeki önemli de¤iflimlere iliflkin detayl›

bilgiye www.arcelikas.com adresindeki Yat›r›mc› ‹liflkileri /Son Tam

Geliflmeler Sekmesinden ulafl›labilir.

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

2.10 Kurumsal Ödüller ve Baflar›lar 64-65 Tam

3.1 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.2 Kurumsal Web Sitesi http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/surdurulebilirlik

/KSS%20Turkce-PDF.PDF Tam

3.3 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.4 ‹letiflim Arka Kapak ‹çi Tam

3.5 Sürdürülebilirlik Yönetimi 14 Tam

Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi

3.6 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.7 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.8 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.9 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.10 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.11 Rapor Hakk›nda Ön Kapak ‹çi Tam

3.12 GRI Göstergeleri Tablosu 69 -73 Tam

3.13 Ba¤›ms›z Denetim Raporu 75 Rapor kapsam›nda yer alan ve Raporlama Rehberi Ek-1’de
detayland›r›lan, 31.12.2009, 31.12.2010 ve 31.12.2011 tarihleriyle
sona eren y›llara iliflkin çal›flan say›s›, çal›flan sirkülasyonu,e¤itim Tam
saati, kaza s›kl›k oran›, kaza a¤›rl›k oran› ve genel kazalanma oran›
verileri uluslararas› ba¤›ms›z bir denetim kuruluflu olan PwC taraf›ndan
s›n›rl› ba¤›ms›z incelemeye tabi tutulmufltur.

4.1 Kurumsal Yönetim 12 Tam

Risk Yönetimi 13

Sürdürülebilirlik Yönetimi 14

Kurumsal Websitesi http://www.arcelikas.com/sayfa/75/Yonetim_Kurulu

4.2 Kurumsal Yönetim 12 Tam

4.3 Kurumsal Yönetim 12 Tam

4.4 Sürdürülebilirlik Yönetimi 14 Tam

Paydafllarla Diyalog 16

Çal›flanlar›n Yönetime Kat›l›m› 31 - 32

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 59 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

4.5 Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 68 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf Tam

4.6 Kurumsal Websitesi http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik%20Kurallar

%20Türkçe.pdf Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 62-63 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf
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GRI Göstergeleri Tablosu

Yönetsel Yaklafl›m

4.7 Kurumsal Yönetim 12 Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 54-59 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

4.8 Kurumsal Yönetim 12

Sürdürülebilirlik Yönetimi 14

Sürdürülebilir Baflar› 30

Çevre Yönetimi 18-19 Tam

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 36

Kurumsal Websitesi http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/PDF/TR/Etik%20

Kurallar%20Türkçe.pdf

4.9 Risk Yönetimi 13 Tam

Sürdürülebilirlik Yönetimi 14

4.10 Kurumsal Yönetim 12 Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 67-68 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

4.11 Risk Yönetimi 13 Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 65 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

4.12 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

‹klim De¤iflikli¤i ile Mücadele 17

Çevre Yönetimi 18

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20

Enerji ve Emisyon Yönetimi 22

Sürdürülebilir Baflar› 30

Tedarikçilerimizle ‹liflkilerimiz 42

4.13 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

Paydafllarla Diyalog 16

4.14 Paydafllarla Diyalog 16 Tam

4.15 Sürdürülebilirlik Yönetimi 14 Tam

Paydafllarla Diyalog 16

4.16 Paydafllarla Diyalog 16 Tam

4.17 Ça¤r› Merkezi 54 Tam

Sat›fl Sonras›nda 54

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 59 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

‹klim De¤iflikli¤iyle Mücadele 17

Genel Müdür Mesaj› 2-3

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme 25

Tüketicilere Yaflam› Kolaylaflt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler

Üstün Hizmetler Sunuyoruz 47

Emisyon ve Enerji Yönetimi 22

Performans Verileri 66 Sürdürülebilirlik Performans› 2011 (s.5), Risk Yönetimi (s.13), Tam

DMA EC Yeteneklerin Çekim Alan› 33 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14-15), Paydafllarla Diyalog (s.16)

Say›larla Sat›n Alma 41-42

‹novasyon fiampiyonu Arçelik 48

Yenilikçi Ürünler 49-52

Enerji Etiketleri 52

Arçelik A.fi. ile E¤itimde Gönül Birli¤i 58

Arçelik A.fi. Arama Kurtarma Ekibi 61

Depremzedelerin Yan›nda"

Ethelbert Çocuk Evi 62

Ülkem ‹çin 59

Meslek Lisesi Memleket Meselesi 60

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20

Ürünlerin Bertaraf› Yeniden Kullan›m› ve Geri Dönüflümü 55

Genel Müdür Mesaj› 2-3

Sürdürülebilirlik Performans› 2011 5 Sürdürülebilirlik Performans› 2011 (s.5), Risk Yönetimi (s.13),

Enerji ve Emisyon Yönetimi 23 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14-15), Paydafllarla Diyalog (s.16) Tam

DMA EN Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri 23

Tüketicilere Yaflam› Kolaylaflt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler

Üstün Hizmetler Sunuyoruz 47

‹novasyon fiampiyonu Arçelik 48

Yenilikçi Ürünler 49-52

Enerji Etiketleri 52
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Performans Göstergeleri

GRI Göstergeleri Tablosu

Performans Verileri 67

Sürdürülebilirlik Yönetimi 15

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m 20

Su Deflarj› 21 Tam

Entegre At›k Yönetimi 24

Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklafl›mlar 53-54

Çevre Harcama ve Yat›r›mlar› 25

Ambalajlar›n Kullan›m› ve Ambalaj At›klar›n›n Yönetimi 55

 DMA LA Yeteneklerin Çekim Alan› 32-33

Performans Verileri 68

Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleflme 31

Sürdürülebilir Baflar› 30 Sürdürülebilirlik Performans› 2011 (s.5), Risk Yönetimi (s.13),

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 36-37 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14-15), Paydafllarla Diyalog (s.16) Tam

Performans Yönetimi 34

Geliflim ve Yetenek Yönetimi 34-35

DMA HR Tedarikçilerimizle ‹liflkilerimiz 42

Sürdürülebilir Baflar› 30 Sürdürülebilirlik Performans› 2011 (s.5), Risk Yönetimi (s.13),

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 37 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14-15), Paydafllarla Diyalog (s.16) Tam

DMA SO Sürdürülebilirlik Yönetimi 14-15

Risk Yönetimi 13 Sürdürülebilirlik Performans› 2011 (s.5), Risk Yönetimi (s.13),

Direkt cevap SO6 73 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14-15), Paydafllarla Diyalog (s.16) Tam

DMA PR Sürdürülebilirlik Yönetimi 14-15

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20 Sürdürülebilirlik Performans› 2011 (s.5), Risk Yönetimi (s.13),

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz 43-44 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14-15), Paydafllarla Diyalog (s.16) Tam

Yenilikçi Ürünler 49, 52, 54

Ürün Bilgilendirmesi 52

Sat›fl Sonras›nda 54

Ça¤r› Merkezi 54

Enerji Etiketleri 52

EC1 Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 14 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf Tam

Performans Verileri 66

EC2 ‹klim De¤iflikli¤iyle Mücadele 17 K›smen

Genel Müdür Mesaj› 2-3

Emisyon ve Enerji Yönetimi 22

Tüketicilere Yaflam› Kolaylaflt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler

Üstün Hizmetler Sunuyoruz 47

Kaynak Tüketimi Konusunda Kamuoyunu Bilinçlendirme 25

EC4 Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 136 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf Tam

EC5 Yeteneklerin Çekim Alan› 33 K›smen

EC6 Say›larla Sat›n Alma 41-42 Tam

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 41 http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/FR2011(1).pdf

EC8 Arçelik A.fi. ile E¤itimde Gönül Birli¤i 58 Tam

Ülkem ‹çin Ulusal Kan Ba¤›fl› Kampanyas› 59

Meslek Lisesi Memleket Meselesi 60

Arçelik A.fi. Arama Kurtarma Ekibi Depremzedelerin Yan›nda 61

Ethelbert Çocuk Evi 62

EC9 Meslek Lisesi Memleket Meselesi 60 Tam

‹novasyon fiampiyonu Arçelik 48

Yenilikçi Ürünler 49-52

Enerji Etiketleri 52

EN1 Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20 Tam

EN2 Ürünlerin Bertaraf›, Yeniden Kullan›m› ve Geri Dönüflümü 55 K›smen

EN3 Enerji ve Emisyon Yönetimi 23 Tam

Performans Verileri 67

EN4 Enerji ve  Emisyon Yönetimi 23 K›smen

Performans Verileri 67

EN5 Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri 23 Tam
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EN6 Genel Müdür Mesaj› 2-3 Tam

Sürdürülebilirlik Performans› 2011 5

Tüketicilere Yaflam› Kolaylaflt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler

Üstün Hizmetler Sunuyoruz 47

‹novasyon fiampiyonu Arçelik 48

Yenilikçi Ürünler 49

Enerji Etiketleri 52

EN7 Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri 23 Tam

EN8 Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m 20 Tam

EN9 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Kullan›lmakta olan suyun ço¤unlu¤u belediye sistemlerinden

sa¤land›¤›ndan ve RAMSAR ve benzeri statüdeki su kaynaklar›

kullan›lmad›¤›ndan, bu göstergenin de belirtti¤i gibi Arçelik A.fi.'nin

Su Kullan›m› ve Geri Kazan›m 20 su kaynaklar› üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktad›r. Tam

EN11 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

EN13 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

EN14 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

EN16 Enerji ve Emisyon Yönetimi 22 Tam

Performans Verileri 67

EN18 Enerji Tüketimi ve Emisyon Azalt›m Projeleri 23 Tam

Performans Verileri 67

EN19 Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20 Tam

EN21 Su Deflarj› 21 Arçelik A.fi. ‹flletmelerinden deflarj edilen sular baflka

firmalar taraf›ndan kullan›lmamaktad›r. Tam

Performans Verileri 67

EN22 Entegre At›k Yönetimi 24 Tam

Performans Verileri 67

EN25 GRI Göstergeleri Tablosu 72 Arçelik A.fi ‹flletmelerinde oluflan at›klar›n büyük k›sm› kamusal

ya da endüstriyel kanalizasyon sistemlerine deflarj edilmektedir.

Küçük bir oran ise al›c› ortama deflarj edilir. At›k sular, ar›tma Tam

süreçlerinden geçirildikten sonra deflarj edildi¤inden yasalar›n

öngördü¤ü kalite seviyesine getirilmekte, al›c› ortam

biyoçeflitlilik de¤eri zarar görmemektedir. 

EN26 Genel Müdür Mesaj› 2-3 Tam

Sürdürülebilirlik Performans› 2011 5

Tüketicilere Yaflam› Kolaylaflt›ran Çevreci Yenilikçi Ürünler

Üstün Hizmetler Sunuyoruz 47

‹novasyon fiampiyonu Arçelik 48

Yenilikçi Ürünler 49-52

Enerji Etiketleri 52

Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklafl›mlar 53-54

Ürünlerin Bertaraf›, Yeniden Kullan›m› ve Geri Dönüflümü 55

Ambalaj Kullan›m› ve Ambalaj At›klar›n›n Yönetimi 55

EN27 Ambalaj Kullan›m› ve Ambalaj At›klar›n›n Yönetimi 55 K›smen

EN28 GRI Göstergeleri Tablosu 72 Raporlama döneminde çevre mevzuat›na uyumsuzluktan

dolay› herhangi bir ceza al›nmam›flt›r. Tam

EN29 Ürün Da¤›t›m›nda Benimsedi¤imiz Çevreci Yaklafl›mlar 53-54 K›smen

EN30 Çevre Harcama ve Yat›r›mlar› 25 Tam

LA1 Yeteneklerin Çekim Alan› 32-33 Raporlama Arçelik A.fi.'nin Türkiye'deki faaliyet ve projelerini

kapsad›¤›ndan, bölgesel k›r›l›mlar verilmemifltir. Tam

Performans Verileri 68

LA2 Yeteneklerin Çekim Alan› 33 Raporlama Arçelik A.fi.'nin Türkiye'deki faaliyet ve projelerini

kapsad›¤›ndan, bölgesel k›r›l›mlar verilmemifltir. Tam

LA3 Yeteneklerin Çekim Alan› 32-33 Tam

Kurumsal Websitesi http://www.arcelikas.com/sayfa/197/%C3%9Ccretlendirme

%20ve%20Yan%20Faydalar

LA4 Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleflme 31 Tam

Performans Verileri 68

LA5 Sürdürülebilir Baflar› 30 Tam

LA6 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 36 Tam
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Sürdürülebilirlik Raporu 2011

       GRI BULUNDU⁄U BÖLÜM SAYFA AÇIKLAMA RAPORLAMA
GÖSTERGES‹  DÜZEY‹

GRI Göstergeleri Tablosu

GRI göstergelerinin detayl› aç›klamalar›na www.globalreporting.org/ReportingFramework/G31Guidelines adresinden ulaflabilirsiniz.

LA7 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 37 K›smen

Performans Verileri 68

LA 8 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 37 Tam

LA9 Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Toplu Sözleflme 31 Tam

LA10 Performans Yönetimi 34 Tam

Performans Verileri 68

LA11 Geliflim ve Yetenek Yönetimi 34-35 Tam

LA12 Performans Yönetimi 34 Tam

LA13 Performans Verileri 68 K›smen

LA14 Yeteneklerin Çekim Alan› 33 ‹fle al›mlarda çal›flanlar herhangi bir özellikleri nedeniyle farkl› bir

uygulamaya tabi tutulamazlar. Çal›flan performans sonuçlar›na Tam

ve ifl sorumluluklar›na göre ücretleri de¤iflebilir. Ücretlendirmede

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

HR2 Tedarikçilerimizle ‹liflkilerimiz 42 K›smen

HR4 Sürdürülebilir Baflar› 30 Raporlama döneminde bu duruma iliflkin bir vaka yaflanmam›fl

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

HR5 Sürdürülebilir Baflar› 30 Tüm mavi yaka çal›flanlar›n toplu sözleflme, örgütlenme ve

sendikalaflma haklar› güvence alt›ndad›r. Tüm çal›flanlar tercih

ettikleri sendikaya üye olmak ve toplu sözleflme haklar›ndan Tam

yararlanmak hakk›na sahiptirler. Raporlama döneminde bu

konuya iliflkin ihlal yahut risk tespit edilmemifltir.

HR6 Sürdürülebilir Baflar› 30 Hiçbir Arçelik operasyonunda çocuk iflçi çal›flt›r›lmamaktad›r.

Raporlama döneminde Arçelik organizasyonuna dair hiçbir ihlal

yahut risk tespit edilmemifltir. Tam

HR7 Sürdürülebilir Baflar› 30 Hiçbir Arçelik operasyonunda zorla iflçi çal›flt›r›lmamaktad›r.

Raporlama döneminde Arçelik organizasyonuna dair hiçbir ihlal

yahut risk tespit edilmemifltir. Tam

HR8 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 37 Tam

SO1 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

SO2 Risk Yönetimi 13 K›smen

Arçelik A.fi. 2011 Y›l› Faaliyet Raporu 18

SO6 GRI Göstergeleri Tablosu 73 Arçelik A.fi. do¤rudan yada dolayl› bir biçimde hiçbir siyasi

ideolojiyi, fikri, pozisyonu; parti, hareket ve giriflimi

desteklememektedir. Tam

PR1 Yenilikçi Ürünler 49, 52, 54 Tam

PR3 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20

Tedarikçilerimizden Beklentilerimiz 43-44

Yenilikçi Ürünler 49

Ürün Bilgilendirmesi 52

PR5 Sat›fl Sonras›nda 54 Tam

Ça¤r› Merkezi 54

PR6 Sürdürülebilirlik Yönetimi 15 Tam

Malzeme Kullan›m›nda Verimlilik 20

Enerji Etiketleri 52
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Ek- 1  Raporlama Rehberi

Bu Raporlama Rehberi (“Rehber”), Arçelik A.fi. (“fiirket”) flirketinin çal›flan say›s›,

çal›flan sirkülasyonu, e¤itim saati, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i göstergelerine iliflkin

verileri haz›rlama ve raporlama sürecine rehber olacakt›r. fiirketin yukar›da

bahsedilen göstergelerin her aç›dan Rehber’e uygunlu¤unun sa¤lanmas› için

gerekli prosedürlerin oluflturulmas› fiirket yönetiminin sorumlulu¤undad›r.

MY09’dan (1 Ocak 2009 tarihinde bafllayan mali y›ldan) MY11’e (31 Aral›k 2011

tarihinde sona eren mali y›la) kadar olan tüm veriler (buna MY11’e ait veriler de

dahildir), uluslararas› operasyonlar hariç olmak üzere, sadece Türkiye’deki ilgili

operasyonlar› kapsamaktad›r. Bu nedenle ilgili y›llara iliflkin veriler Arçelik A.fi.

operasyonlar›n›n tümünü temsil etmemektedir.

Genel Raporlama ‹lkeleri

Bu rehber doküman›n haz›rlanmas›nda afla¤›daki ilkeler dikkate al›nm›flt›r:

• Bilgilerin Haz›rlanmas› – bilgilerin ba¤›nt›l› ve güvenilir olmas›, bilgilerin

haz›rlanmas› aç›s›ndan ana ilkeler olarak kabul edilmifl ve bu hususun bilgileri

kullanacak olan kiflilere vurgulanmas› amaçlanm›flt›r.

• Bilgilerin Raporlanmas› – bir önceki y›la ait veriler de dâhil olmak üzere di¤er

verilerle karfl›laflt›r›labilirlik / tutarl›l›k ve verileri kullan›c›ya aç›k ve net flekilde

sunulmas›n› sa¤layan anlafl›labilirlik / fleffafl›k, bilgilerin raporlanmas› aç›s›ndan

ana ilkeler olarak kabul edilmifltir.

Bafll›ca Tan›mlar

Bu raporda yer alan terimler ile flirketin bunlara iliflkin aç›klamalar› flöyledir:

Mavi Yakal› Çal›flan : Saat ücreti ile çal›flan› ifade eder.

Beyaz Yakal› Çal›flan : Ayl›k ücret ile çal›flan› ifade eder.

Çal›flan Say›s› : fiirket bordrosunda bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim

ödemeleri yap›lan beyaz ve mavi yaka çal›flanlar›n toplam say›s›n› ifade eder.

E¤itim Saati

•Beyaz ve mavi yaka çal›flanlara fiirket taraf›ndan veya bir e¤itim kurumu

arac›l›¤›yla verilen (teknik, fonksiyonel, iflbafl›, outdoor, oryantasyon ve s›n›f

e¤itimleri ) ve tamamlanan e¤itimlerin toplam saatleri ve ;

• Koç Holding taraf›ndan gelifltirilen Koç Akademi portal›nda beyaz yaka çal›flanlar

için haz›rlanan ve çal›flanlar taraf›ndan tamamlanan elektronik e¤itimler ve okuma

materyalleri baz›ndaki e¤itim saatleri toplam›n› ifade eder.

Kifli Bafl›na Düflen E¤itim Saati (Saat/Adam) : Toplam e¤itim saati (Beyaz Yaka

ve Mavi Yaka) / Toplam Çal›flan Say›s› (Beyaz Yaka ve Mavi Yaka)

Çal›flan Sirkülasyonu : fiirketten kendi iste¤iyle ayr›lan ve ilifli¤i kesilen çal›flanlar›n

say›s›n›n toplam çal›flan say›s›na oran›n› ifade eder.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri

‹fl Kazas› : fiirket bünyesinde bulunan bir çal›flan›n 1 gün ve üzeri süre ile ifl

göremez durumuna sebebiyet veren kazay› ifade eder.

Toplam Çal›flma Saati : Beyaz ve mavi yaka çal›flanlar›n ifl yeri s›n›rlar› dahilinde

çal›flt›klar› toplam saati ifade eder.

Kay›p Çal›flma Günü : fiirket bünyesinde bulunan bir çal›flan›n geçirdi¤i ifl kazas›

sonucu ifl göremez durumunda oldu¤u toplam ifl  günü say›s›n› ifade eder.

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

Kaza A¤›rl›k Oran› (KAO) : (‹fl kazalar› nedeniyle kaybedilen toplam ifl günü say›s›

/ toplam çal›flma saati) * 1.000

Genel Kazalanma Oran› (GKO) : (KSO) * (KAO) / 1.000

Raporun Kapsam›

Çal›flan say›s›, çal›flan sirkülasyonu, e¤itim saati, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i göstergeleri

verileri, fiirketin Türkiye’de faaliyet gösteren afla¤›daki iflletmeler ve lokasyonlardaki

di¤er yönetim birimlerinin

• Ankara, Bulafl›k  Makinesi ‹flletmesi

• ‹stanbul Çay›rova, Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi

• Eskiflehir, Buzdolab› ‹flletmesi

• Eskiflehir, Kompresör ‹flletmesi

• Bolu, Piflirici Cihazlar ‹flletmesi

• Tekirda¤ Çerkezköy, Elektrik Motorlar› ‹flletmesi

• Tekirda¤ Çerkezköy, Kurutma Makinesi ‹flletmesi

• ‹stanbul Beylikdüzü, Elektronik ‹flletmesi

• Genel Müdürlük

MY09, MY10 ve MY11 çal›flan say›s›, çal›flan sirkülasyonu, e¤itim saati, kaza

s›kl›k oran› ve kaza a¤›rl›k oran› de¤erlerini göstermektedir.

Afla¤›da belirt i len hususlar rapor kapsam› d›fl›nda tutulmufltur:

• Tafleron çal›flan ile ilgili veriler

• fiirketin Türkiye d›fl›ndaki operasyonlar›

Verilerin Haz›rlanmas›

Çal›flan Say›s›

fiirkette çal›flmaya bafllayan mavi ve beyaz yaka çal›flanlar›n özlük bilgileri ‹nsan

Kaynaklar› uygulamalar› için kullan›lan Bilin Humanist program›na ‹nsan Kaynaklar›

 Bölümü  taraf›ndan aktar›l›r. Program üzerinden sözleflme türüne (sürekli/geçici),

statülerine göre (beyaz yaka/mavi yaka) ve cinsiyete göre çal›flan da¤›l›m› verileri

al›nmaktad›r.

Çal›flan Sirkülasyonu

fiirket taraf›ndan ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar› için kullan›lan Bilin Humanist

program› arac›l›¤› ile flirketten ayr›lan her bir kiflinin ç›k›fl ifllemleri gerçeklefltirilir.

Program üzerinden cinsiyete göre ve yafla göre sirkülasyon oranlar›

hesaplanmaktad›r.

E¤itim  Saati

Beyaz ve mavi yaka çal›flanlara verilen e¤itimler sonras›nda doldurulan ve

imzalanan kat›l›mc› formlar›nda bulunan e¤itim ad›, e¤itime kat›lan kiflilerin isimleri

ve e¤itim saati bilgileri e¤itimden sorumlu ‹nsan Kaynaklar› Bölümü taraf›ndan

Bilin Humanist program›na aktar›l›r. E¤itim süresi 1 gün için 6 saat olarak

hesaplanm›flt›r.

Koç Akademi sisteminde kifli baz›nda “Tamamland›” olarak gözüken e¤itimlerin

saatleri toplam e¤itim saatine dahil edilmektedir. Bu sistemde bulunan elektronik

e¤itimler ve okuma materyalleri 2 saat olarak kabul edilmektedir.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri

Kaza S›kl›k Oran› :

• Toplam kaza say›s› hesaplamas›na, 1 gün ve üzeri kay›p çal›flma günlü kazalar

dahil edilmektedir.

• Mavi yaka çal›flanlar için iflletmelerde girifl ve ç›k›fllarda kullan›lan kart okuma

sistemi olan BARDES PBS MSSQL arac›l›¤›yla belirlenen çal›flma saatleri

hesaplamada kullan›lmaktad›r.

• Beyaz yaka çal›flanlar için çal›flma saati afla¤›daki formülle hesaplanmaktad›r:

Beyaz yaka çal›flma saati = Beyaz yaka çal›flan say›s› * Çal›fl›lan gün say›s› * 9

saat

Kaza A¤›rl›k Oran›

• Kay›p çal›flma günü, ifl kazas› geçiren kiflinin kaza geçirdi¤i ve iflletmeden

ç›k›fl yapt›¤› andan itibaren ifle bafllad›¤› güne kadar geçen saatin kart okuma

sistemi arac›l›¤›yla hesaplanmas›yla ve sa¤l›k kurumlar› taraf›ndan verilen ifl

göremez raporunun kontrolü ile belirlenir. Bir tam gün çal›flma, 7.5 saat olarak

hesaplanmaktad›r.

Arçelik A.fi. Çal›flan Say›s›, Çal›flan Sirkülasyonu, E¤itim Saati, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Göstergeleri Raporlama Rehberi
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Ba¤›ms›z Denetim Raporu
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GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyan›
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